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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Transportasi air di Indonesia masih menjadi salah satu alternatif pilihan 

dalam memenuhi aktivitas ekonomi dan sosial. Secara umum, transportasi air 

dapat diartikan sebagai perpindahan manusia atau barang dengan menggunakan 

kendaraan air. Adapun jenis alat transportasi air yang ada di Indonesia yaitu 

seperti kapal barang, kapal penumpang, kapal perang, kapal feri, kapal layar, 

kapal laut dan lain sebagainya. 

Transaksi jual beli kapal dan pengadaan kapal di Indonesia semakin 

meningkat dan berkembang pesat. Berdasarkan data Kementerian 

Perindustrian, saat ini terdapat 250 (dua ratus lima puluh) galangan kapal di 

Indonesia dan 70 (tujuh puluh) di antaranya berada di kota Batam.
1
 Hal ini 

menjadikan jual beli kapal sebagai lahan bisnis yang sangat memerlukan 

perlindungan hukum bagi produsen, penjual maupun pembeli. 

Proses dalam transaksi jual beli kapal di Indonesia menjadi serangkaian 

tahapan yang panjang. Tahapan itu dimulai dari adanya kesepakatan harga dan 

barang yang kemudian dituangkan ke dalam perjanjian jual beli di hadapan 

notaris hingga proses levering peralihan hak milik atas kapal tersebut beralih 

ke pemilik yang baru. Dalam praktiknya, masih banyak dari kalangan 

masyarakat maupun praktisi hukum yang belum begitu memahami mengenai 
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karakteristik dari perjanjian jual beli kapal dan bagaimana proses dari 

penyerahan (levering) tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah apakah akta 

jual beli kapal yang dibuat di hadapan notaris tersebut, bentuknya telah 

ditentukan oleh Kementerian Perhubungan layaknya akta jual beli tanah 

(dimana draft telah ditentukan Badan Pertanahan Nasional) atau murni dari 

hasil kesepakatan para pihak. Apa sajakah yang harus ada dalam akta jual beli 

kapal agar akta tersebut memenuhi kriteria sebagai dasar untuk pendaftaran dan 

baliknama kapal. Hal ini menjadi urgensi tersendiri terkait teknik pembuatan 

aktanya. 

Minimnya transaksi mengenai jual beli kapal yang disebabkan harga 

kapal yang relatif tinggi dan hanya sebagian kecil daerah di Indonesia yang 

memiliki pelabuhan, menjadikan transaksi jual beli kapal tidak terlalu populer 

dibandingkan transaksi jual beli tanah. Hal tersebut menurut penulis menarik 

untuk dikaji lebih mendalam terkait karakteristik akta jual beli dan penerapan 

dari asas publisitas dalam peralihan hak milik atas kapal tersebut. 

Jual Beli diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(selanjutnya disebut KUH Perdata), Bab V tentang Jual Beli. Jual beli adalah 

suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) 

berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang 

lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah 

uang sebagai imbalan perolehan hak milik tersebut.
2
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Perjanjian yang bertimbal balik adalah perjanjian dimana kedua belah 

pihak sama-sama mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi. Jika dalam 

perjanjian yang bersifat timbal balik ini salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya artinya wanprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut 

pembatalan. Namun sebelum kreditur menuntut pembatalan, debitur harus 

diberikan teguran/pernyataan lalai (ingebrekestelling) lebih dahulu dan 

wanprestasi yang dijadikan alasan harus mengenai hal yang prinsipil sekali, 

jika tidak maka pembatalan tidak dapat dilakukan. Pembatalan tidak terjadi 

dengan sendirinya dengan adanya wanprestasi tersebut, melainkan dimintakan 

kepada hakim dan hakimlah yang akan membatalkan perjanjian itu dengan 

keputusannya.
3
 

Perjanjian atau kontrak dapat dibedakan antara perjanjian obligatoir dan 

perjanjian kebendaan. Kontrak obligatoir (obligatory contract) adalah kontrak 

di mana para pihak yang bersepakat mengikatkan dirinya bahwa salah satu 

pihak melakukan penyerahan benda kepada pihak lainnya. Menurut sistem 

KUH Perdata Indonesia, jual beli masuk dalam kategori kontrak obligatoir. 

Kontrak jual beli baru melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Jual beli 

belum mengakibatkan beralihnya hak milik benda dimaksud dari penjual 

kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kontrak yang bersifat konsensual.
4
 

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan 

haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain yang membebankan kewajiban 
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(oblige) kepada pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain 

(levering, transfer). Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.
5
 

Jual Beli adalah perjanjian konsensuil dapat ditemukan dalam rumusan 

Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi: “Jual beli itu dianggap telah terjadi 

antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai 

sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu 

belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.” Dari penjelasan yang 

diberikan di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap 

penerimaan, yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang 

dilakukan secara lisan, maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis, 

menunjukkan saat lahirnya perjanjian.
6
 Sesuai dengan asas konsensuil yang 

menjadi dasar perjanjian, jual beli itu sudah terjadi dan mengikat pada saat 

tercapai kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai benda dan harga 

sebagai unsur esensial perjanjian jual beli. Ketika pihak penjual dan pembeli 

menyatakan setuju tentang benda dan harga, ketika itu pula jual beli terjadi dan 

mengikat secara sah bagi kedua belah pihak.
7
 

Perjanjian jual beli mensyaratkan 2 (dua) tahapan. Tahap perjanjian jual 

beli bersifat obligatoir, perjanjian jual beli lahir dengan cukup adanya 

kesepakatan mengenai harga dan barangnya, tidak mensyaratkan mengenai 

waktu pembayaran dan penyerahannya. Kesepakatan dalam perjanjian jual beli 
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sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata adalah mengenai harga dan barang. 

Kesepakatan ini belum menyebabkan beralihnya hak atas objek perjanjian dari 

pihak penjual kepada pihak pembeli.
8
 

Tahap berikutnya adalah penyerahan (levering). Peralihan hak baru 

terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata setelah dilakukan 

penyerahan atas objek perjanjian. Penyerahan dalam perjanjian menurut 

Hukum Perdata merupakan waktu berpindahnya hak milik atas kebendaan, 

dimana dikenal adanya penyerahan nyata dan penyerahan hak milik secara 

yuridis (kepercayaan).
9
 Di dalam KUH Perdata, biasanya sebelum tercapainya 

kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar, yang berfungsi 

sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya 

persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan 

mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli.
10

 

Kewajiban yang timbul atau terjadi dari suatu perjanjian obligatoir bisa 

berupa “memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Apabila 

kewajiban tersebut untuk memberikan sesuatu ke dalam pemilikan pihak lain 

(dalam hal ini kreditur), maka perjanjian obligatoir perlu diikuti perjanjian 

untuk mengadakan, mengubah dan menghapuskan hak-hak kebendaan. Apabila 

suatu perjanjian mempunyai alasan sendiri (tidak tergantung pada adanya 

perjanjian lain), maka perjanjian seperti ini merupakan perjanjian pokok, dan 

                                                           
8 R.Subekti (II), Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2011), hlm. 38.  
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sebaliknya apabila suatu perjanjian yang alasan dibuatnya bergantung pada 

adanya perjanjian lain, maka perjanjian ini merupakan perjanjian bantuan atau 

disebut pactum de contrahendo. 
11

 

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya 

empat syarat tersebut, perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi 

para pihak yang membuatnya, yakni:
12

 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang. 

Syarat 1 (satu) dan 2 (dua) dinamakan syarat-syarat subyektif karena 

mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 (tiga) dan 4 

(empat) merupakan syarat-syarat obyektif karena mengandung perjanjiannya 

sendiri. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat 

dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau pihak yang 

memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan 

perjanjian ini menurut Pasal 1454 KUH Perdata dibatasi dalam waktu 5 tahun. 

Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan kalau 

syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi 
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hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak 

pernah ada perikatan.
13

 

Syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata berlaku juga dalam hal pelaksanaan perjanjian jual beli kapal. Para 

pihak yang telah sepakat tersebut membuat perjanjian telah sepakat atau 

persesuaian kehendak oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan 

penipuan. Syarat cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan 

perjanjian jual beli tersebut yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan 

tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Syarat 

mengenai suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi 

obyek suatu perjanjian tersebut yaitu kapal. Barang yang baru akan ada di 

kemudian hari juga dapat menjadi obyek suatu perjanjian. Suatu sebab yang 

halal merupakan syarat terakhir dimana menurut Pasal 1335 KUH Perdata 

bahwa suatu perjanjian yang tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu 

sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.
14

 

Asas publisitas (openbaarheid), yakni “pengumuman” kepada 

masyarakat mengenai status pemilikan.
15

 Asas publisitas dalam arti materil 

menunjukkan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan atau mencatat 

peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan keperdataan warga negaranya baik 

itu menyangkut hak kebendaan maupun hak perorangan, terlebih yang sifatnya 
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Yuridika : Volume 29 No, 2. Mei-Agustus 2014, hlm. 25. 
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mengikat umum kepada masyarakat agar mengetahui dan memahaminya 

sebagai prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
16

 

Keberadaan asas publisitas dalam lalu lintas hubungan hukum terhadap 

hak perorangan dan kebendaan, menegaskan bahwa dalam hubungan hukum 

perikatan terdapat unsur obligasi yaitu adanya kewajiban dari suatu perikatan 

tertentu baik mengenai subjeknya maupun objeknya, setelah terjadi suatu 

perikatan, maka perikatan atau benda-benda sebagai obyek perikatan, baik 

perikatannya itu sendiri maupun bendanya tunduk pada asas publisitas. Asas 

ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi keabsahan dari perikatan harus 

dilihat terlebih dahulu yaitu bagaimana perikatan itu dilakukan dan apakah 

obyek perikatan itu.
17

 Pengumuman hak atas benda tidak bergerak (tetap) 

terjadi melalui pendaftaran oleh pejabat pendaftar yang ditunjuk pemerintah, 

sedangkan pengumuman benda bergerak melalui penguasaan nyata benda itu. 

Hak kebendaan dan hak perorangan yang menyangkut harta kekayaan 

dalam kepentingan peralihan atau pemindahan dan penyerahan hak, dalam 

perkembangannya bergeser dari norma hukum kualifikasi kebendaan yaitu 

benda bergerak dan benda tetap, menjadi benda terdaftar dan benda tidak 

terdaftar. Hak kebendaan lebih mengutamakan kepada asas publisitas yang 

menimbulkan perikatan. Konsekuensi penerapan asas publisitas dalam 

perolehan hak kebendaan, pembebanan dan peralihan haknya membawa 

persoalan antara lain; mengenai keabsahan ketika telah terjadi peralihan, 
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 Agus Pandoman (II), Teori dan Praktek Akta Perikatan Publisitas dan Non Publisitas, 

(Jakarta Timur: Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 33. 
17
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mekanisme regulasi tentang perikatan yang tunduk pada asas publisitas, dan 

kewenangan dalam mengesahkan perikatan.
18

 

Pada hukum kebendaan, pencatatan dan publikasi tetap merupakan 

suatu hal yang penting, pelaksanaan dari pencatatan dan publikasi tersebut 

diserahkan sepenuhnya kepada kehendak para pihak yang melangsungkan 

suatu perbuatan hukum. Jika para pihak tidak merasa perlu dan berkepentingan 

agar perbuatan hukum mereka diketahui oleh pihak ketiga, mereka berhak 

untuk tidak melakukan pencatatan dan publikasi (yang merupakan kelanjutan 

dari dilaksanakannya pencatatan yang dilakukan). Publikasi tersebut karena 

memang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, merupakan 

sesuatu yang terbuka untuk umum. Setiap pihak yang ingin mengetahui apakah 

telah terjadi suatu perbuatan hukum oleh pihak tertentu atas kebendaan (tidak 

bergerak) tertentu, dapat melakukan pemeriksaan atas publikasi yang terbuka 

untuk umum tersebut. Tidak dilakukannya pencatatan dan karenanya publikasi 

berkenaan akan mengakibatkan tidak berlakunya perbuatan hukum yang 

dikehendaki oleh para pihak terhadap pihak ketiga.
19

 

Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran menyebutkan bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan 

jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, mekanik, energi lainnya, 

ditarik dan ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, 

kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung 

yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan definisi kapal menurut Pasal 309 
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Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) 

menyatakan: 

“Kapal adalah semua alat berlayar, bagaimanapun namanya dan apa 

pun sifatnya. Kecuali bila ditentukan lain, atau diadakan perjanjian lain, 

dianggap bahwa kapal itu meliputi perlengkapan kapalnya. Dengan 

perlengkapan kapal diartikan segala  barang yang tidak merupakan 

bagian kapal itu, tetapi diperuntukkan tetap digunakan dengan kapal 

itu”. 

Kapal bangunan baru dan kapal second hand memiliki karakteristik 

yang berbeda satu sama lain. Ditinjau dari mekanisme perolehannya maka 

kapal bangunan baru diperoleh melalui proses pengadaan atau lelang,  

sedangkan kapal second hand diperoleh melalui jual beli. Jenis kontrak pada 

kapal bangunan baru adalah kontrak pembangunan, sedangkan pada kapal 

second hand adalah kontrak jual beli.
 20 

Pasal 314 KUHD yang pada pokoknya mengatur masalah pendaftaran 

kapal di Indonesia menyatakan "Kapal Indonesia yang berukuran paling sedikit 

20 m
3
 isi kotor, dapat dibukukan dalam suatu register kapal menurut ketentuan 

undang-undang yang akan ditetapkan tersendiri.” Dengan dilakukannya 

pendaftaran kapal, akibat hukum yang penting adalah bahwa terhadap kapal 

yang terdaftar itu status hukumnya dipersamakan dengan barang-barang tak 

bergerak mengenai penyerahan hak milik atas kapal dan kemungkinan 

membebani kapal yang terdaftar dengan hipotik. Tidak berlakunya ketentuan 

yang termuat pada Pasal 1977 KUH Perdata terhadap kapal yang terdaftar, 

yang menentukan bahwa "bezit" yakni suatu pemegangan barang bergerak 
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dengan kemauan secara jujur untuk memilikinya, sudah menciptakan hak milik 

atas barang-barang bergerak tersebut.
21

 

Kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia menurut Pasal 158 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Pelayaran) yaitu: kapal dengan ukuran tonase kotor paling 

sedikit GT 7 (tujuh Gross Tonnage); kapal milik Warga Negara Indonesia atau 

Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan 

di Indonesia; dan kapal milik Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha 

patungan yang sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Pendaftaran 

kapal dilakukan dengan membuat akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar 

kapal Indonesia. 

Undang-Undang Pelayaran dan KUHD memiliki perbedaan satuan 

ukuran dalam mengidentifikasi suatu kapal yang dapat didaftarkan. Jika dalam 

KUHD menyebutkan kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia adalah kapal 

yang berukuran paling sedikit 20 m
3 

(dua puluh meter kubik), dalam Undang-

Undang Pelayaran disebutkan kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu 

kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (Tujuh Gross 

Tonnage). Apabila kapal tersebut ukuran kapalnya masuk dalam kategori yang 

ditentukan, maka masuk dalam obyek golongan benda tidak bergerak/ benda 

tetap dan dapat dibebankan dengan hipotik. 

Pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal adalah pejabat 

pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai 

                                                           
21 Felix Oentoeng Soebagio, dan Tuty Gondhokoesoemo. “Pasal 314 KUHD dan 

Pelaksanaannya di dalam Praktek”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume : 8 No. 6, 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 1978). 
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dengan ketentuan perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara di lingkungan 

Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang dapat ditetapkan sebagai Pejabat 

Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus memenuhi syarat sebagaimana 

terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. 

Syarat-syarat tersebut yaitu: pendidikan paling rendah Strata 1 (satu), masa 

kerja paling singkat 5 (lima) tahun, dan lulus pendidikan dan pelatihan 

pendaftaran dan kebangsaan kapal. 

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 

menyebutkan bahwa pendaftaran kapal meliputi pendaftaran hak milik, 

pembebanan hipotek, dan pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal. 

Pendaftaran kapal dapat dilakukan pada unit tugas dan fungsinya di bidang 

pendaftaran dan kebangsaan kapal pada Kantor Pusat Direktor Jendral atau di 

pelabuhan yang ditetapkan sebagai tempat pendaftaran kapal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan menteri tersebut. Pendaftaran kapal tidak dapat 

dipindahkan ke tempat pendaftaran lain. Untuk dapat mendaftarkan hak milik 

atas kapalnya, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat 

Pendaftar dan Pencatat Baliknama di salah satu tempat pendaftaran dengan 

dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan. 

Perkembangan pendaftaran kapal di Indonesia saat ini telah mengadopsi 

pendaftaran secara online. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah meluncurkan sistem aplikasi 
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pelayanan pendaftaran kapal online. Penerapan aplikasi pelayanan pendaftaran 

kapal online untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap perkembangan 

teknologi dan keterbukaan informasi demi mempercepat pelayanan, khususnya 

bidang pendaftaran kapal. Kemenhub diharapkan dapat semakin mempercepat 

pelayanan terhadap para pemilik kapal dalam melakukan proses pendaftaran 

sekaligus dapat memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat umum 

dan kalangan pemilik kapal tentang kegiatan proses pemberian perizinan 

pendaftaran kapal secara cepat, mudah, akurat, dan transparan. Kepala Bagian 

Organisasi dan Hubungan Masyarakat Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub 

Bambang Sutrisna mengatakan, sistem aplikasi pelayanan pendaftaran kapal 

online dihadirkan guna mempermudah dan mempercepat para pengguna jasa 

yang akan mendaftarkan kapalnya.
22 

Adapun tujuan sekaligus kelebihan dari sistem pendaftaran kapal online 

antara lain, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, mudah dalam 

pencarian data karena master data kapal yang terpusat, mudah melakukan 

monitoring kegiatan pendaftaran kapal di UPT-UPT, mudah melihat dan 

menyusun laporan kegiatan pendaftaran kapal, pembayaran dapat dilakukan 

dimana saja dan kapan saja selama 24 jam, dan tersedianya data kapal yang up-

to-date dan valid secara realtime, serta dapat digunakan oleh pengguna data 

kapal Indonesia seperti Kementerian lain, Indonesia National Single Windows 

(INSW) dan Badan Usaha Pelayaran.
23

 

                                                           
22

 Winda Destiana Putri, 2016, Kemenhub Luncurkan Aplikasi Pelayanan Kapal: 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/kemenhub/16/03/03/o3gsey359-kemenhub-luncurkan-

aplikasi-pelayanan-pendaftaran-kapal-online, (Diakses pada tanggal 25 Maret 2019). 
23

 Ibid. 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/kemenhub/16/03/03/o3gsey359-kemenhub-luncurkan-aplikasi-pelayanan-pendaftaran-kapal-online
https://www.republika.co.id/berita/nasional/kemenhub/16/03/03/o3gsey359-kemenhub-luncurkan-aplikasi-pelayanan-pendaftaran-kapal-online
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Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 

menyebutkan bahwa bukti pengalihan hak milik atas kapal dapat berupa akta 

jual beli kapal, akta hibah, akta pengalihan aset (inbreng) yang dibuat di 

hadapan notaris. Keberadaan Notaris sangat penting artinya dalam proses 

peralihan hak milik atas kapal. Notaris berada dalam ranah pencegahan 

(preventif) terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya 

sebagai bukti yang sempurna di pengadilan. 

Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis dengan UUJN) dan 

undang-undang lainnya. Lahirnya notaris bertujuan untuk membantu 

menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. 

Tugas dan wewenang Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJN ialah 

membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan 

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, 

salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak 

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh Undang-undang. Notaris dalam proses jual beli kapal, memiliki 
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kewenangan salah satunya yaitu membuat akta perjanjian jual beli kapal 

tersebut sebagai perjanjian obligatoirnya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

terkait urgensi dari pembuatan akta jual beli kapal yang dibuat oleh notaris 

sebagai sarana pembuktian dalam transaksi jual beli kapal melalui penulisan 

tesis yang berjudul: “Karakteristik Akta Jual Beli Kapal dan Penerapan Asas 

Publisitas Peralihan Hak Milik atas Kapal di Kota Batam”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah karakteristik akta jual beli kapal yang dibuat di hadapan 

Notaris di Kota Batam? 

2. Bagaimanakah penerapan asas publisitas dari peralihan hak milik atas kapal 

di Kota Batam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis karakteristik akta jual beli kapal yang dibuat di hadapan 

Notaris di Kota Batam. 

2. Untuk menganalisis penerapan asas publisitas dari peralihan hak milik atas 

kapal di Kota Batam. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

Diharapkan dengan adanya pembahasan mengenai karakteristik akta jual 

beli kapal dan penerapan asas publisitas peralihan hak milik atas kapal di 

Kota Batam dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada 

umumnya, dan ilmu pengetahuan hukum kenotariatan pada khususnya, yaitu 

tentang karakteristik akta jual beli kapal dan penerapan asas publisitas 

peralihan hak milik atas kapal. 

2. Kegunaan Praktis 

Pembahasan penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 

kualitas praktisi hukum khususnya notaris dan para pihak yang terkait dalam 

proses jual beli kapal dan peralihan hak milik atas kapal, serta dapat menjadi 

masukan yang positif bagi kalangan praktisi hukum, akademisi, dan 

masyarakat pada umumnya. 

 

E. Orisinalitas Penelitian  

Berdasarkan pengetahuan penulis, penelitian tentang “Karakteristik Akta 

Jual Beli Kapal dan Penerapan Asas Publisitas Peralihan Hak Milik Atas Kapal 

Di Kota Batam”, belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun demikian 

penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, akan 

tetapi di dalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan 

menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan 
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acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan 

penelitian yang dilakukan penulis.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya, akan dipaparkan inti dari penelitian yang telah dilakukan dalam 

bentuk daftar Tabel 1.1. Sehingga pada akhirnya akan diketahui bersama 

bahwa peneitian ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan 

penelitian terdahulu.  

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian yang Dilakukan dengan Penelitian Sebelumnya 

No. Nama Tahun Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya 

1 Zulkarnain 2012 Guna memperoleh gelar Magister 

Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara 

Medan dengan judul “Analisis Yuridis  

Terhadap Perjanjian Jual Beli Kapal   

Berbendera Asing   Di  Batam”. Adapun hasil 

penelitian ini menunjukkan, bahwa Kontrak 

jual beli berasal dari kapal bekas asing dalam 

peraturan perundangan tidak ditemukan 

petunjuk pelaksanaannya akan tetapi hanya 

mengatur mengenai pendaftaran kapalnya saja 

menjadi kapal berbendera kebangsaan 

Indonesia. Serta  tidak ada menyebutkan siapa  

yang berwenang melakukan kontrak jual beli 

tersebut yang dilakukan di wilayah hukum 

Indonesia  khususnya di Batam sesuai dengan 

penelitian. Akan tetapi  dalam pelaksanaan di 

Batam lazimnya  dilakukan di hadapan 

Notaris.  Syahbandar berwenang membuat 

akte pendaftaran kapal  yang salinan pertama 

dijadikan dasar diterbitkannya grosse akte 

kapal. Adanya unsur  asing  di dalam kontrak 

jual beli kapal, salah satu unsur penting dalam 

perjanjian tersebut yaitu pada klausula  

terakhirnya  harus menyebutkan pilihan 

hukum (choice of law) serta  forum mana 

yang digunakan untuk menyelesaikan jika 

terjadi sengketa diantara  pihak. Sesuai 

dengan ketentuan Hukum Perdata 

Internasional Indonesia menganut prinsip 
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nasionaliteit, perjanjian yang dibuat di 

hadapan Notaris di Batam  dipakai hukum 

Indonesia dengan memperhatikan ketentuan 

dan prinsip yang berlaku menurut Hukum 

Perdata Internasional.  Terhadap kapal bekas 

berbendera asing hanya  yang dapat 

didaftarkan menjadi bendera kebangsaan 

Indonesia  hanya  terhadap kapal yang 

berukuran 20 M
3
/GT 7 atau lebih, dapat diikat 

dengan hipotik kapal dan didaftarkan oleh 

warga negara Indonesia atau badan hukum 

yang berdomisili atau didirikan di Indonesia.
24

 

Perbedaan adalah dalam penelitian ini penulis 

fokus membahas tentang peran dan 

tanggungjawab notaris dalam perjanjian akta 

jual beli kapal di Kota Batam, sehingga 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

sebelumnya. 

2 Rian Samudra 2016 Guna memperoleh gelar Magister 

Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia 

dengan judul: “Perlindungan Hukum Dan 

Tanggungjawab Dalam Pembiayaan Dengan 

Jaminan Hipotik Kapal Laut (Kasus Putusan 

No. 1221/PDT.G/2009/PA.JS)”. Studi ini 

meneliti tentang Penyelesaian kredit macet 

dengan jaminan hipotik dalam kasus ini 

mengunakan mekanisme secara umum yaitu 

rescheduling (penjadwalan kembali), 

reconditioning (persyaratan kembali), 

restructuring (penataan kembali) dan dengan 

melakukan klaim atas asuransi yang 

dilekatkan jaminan hipotik tidak mendapatkan 

hasil dikarenakan tidak sesuai klaim asuransi. 

Perlindungan hukum dalam hal kapal yang 

dijadikan jaminan hipotik hilang, tengelam 

atau musnah Karena kreditor dijamin dengan 

Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-

Undang Hukum perdata. Karena sebagai 

kreditor preferen, bukan sebagai kreditor 

konkuren.
25

 Perbedaan adalah dalam 

penelitian ini penulis fokus membahas tentang 

                                                           
24

 Zulkarnain, “Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Jual Beli Kapal Berbendera Asing di 

Batam”, Tesis Magister Kenotariatan, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012). 
25

 Rian Samudra, “Perlindungan Hukum dan Tanggungjawab dalam Pembiayaan dengan 

Jaminan Hipotik Kapal Laut (Kasus Putusan No. 1221/PDT.G/2009/PA.JS)”, Tesis Magister 

Kenotariatan, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017). 
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peran dan tanggungjawab notaris dalam 

perjanjian akta jual beli kapal di Kota Batam, 

sehingga penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang sebelumnya.
 
 

3 Evi  2017 Guna memperoleh gelar Doktor di Universitas 

Airlangga, Surabaya dengan judul 

“Karakteristik Kontrak Jual Beli Kapal”. 

Disertasi ini mengkaji terkait hubungan 

hukum para pihak dalam mekanisme 

perolehan kapal dan tanggung gugat para 

pihak dalam kontrak jual beli
26

. Disertasi ini 

sangat berbeda dengan tesis yang penulis 

buat. Karena dalam penulisan ini tidak 

mengkaji dari segi akta autentik jual beli 

kapal dan juga tidak mengkaji terkait 

peralihan hak milik atas kapal. Tentunya 

penulisan ini berbeda dari segi subjek dan 

objek, begitu juga dengan metode penelitian 

yang digunakan.  

4 Hero Henrianto 

Bachtiar 

2006 Guna memperoleh gelar Magister 

Kenotariatan di Universitas Indonesia dengan 

judul “Pengawasan atas wewenang penerbitan 

dokumen kapal oleh Adpel Tanjung Priok”. 

Tesis ini meneliti tentang kegiatan 

pengawasan yang dilakukan di jajaran Adpel 

Tanjung Priok, dalam memperankan tugas 

pokok dan fungsinya. Sistem dan prosedur 

pelayanan penerbitan dokumen kapal yang 

telah diatur merupakan petunjuk untuk 

meminimalkan terjadinya penyimpangan yang 

dapat timbul, namun demikian tetap saja 

pengawasan yang tidak optimal menjadi celah 

timbulnya pemalsuan dokumen kapal. Proses 

penerbitan yang melibatkan bidang maupun 

seksi di jajaran Adpel Tanjung Priok serta 

perusahaan agen pelayaran selaku user 

merupakan mata rantai yang saling 

berhubungan satu sama lainnya. Aktifitas 

pengawasan yang dilakukan merupakan kunci 

mencegah timbulnya kerugian negara dari 

hilangnya pemasukan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP)
27

. Penelitian ini berbeda 

                                                           
26

 Evi, Op.Cit. 
27

 Hero Henrianto Bachtiar, “Pengawasan atas Wewenang Penerbitan Dokumen Kapal oleh 

Adpel Tanjung Priok”, Tesis Magister Kenotariatan, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006). 
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dari segi subjek dan objek, begitu juga dengan 

metode penelitian yang digunakan. 

5 Dian Anggraini 2008 Guna memperoleh gelar Magister 

Kenotariatan di Universitas Indonesia dengan 

judul “Pemasangan jaminan hipotik kapal laut 

dan pelaksanaan eksekusinya sebagai 

pelunasan pinjaman: studi kasus PT Bank 

Agroniaga Tbk dengan PT Pelayaran Samudra 

Persada”. Tesis ini meneliti tentang proses 

pemasangan jaminan hipotik atas kapal laut 

pada PT Bank Agroniaga Tbk dan 

pelaksanaan eksekusinya. Kapal laut yang 

telah terdaftar di Indonesia berdasarkan 

ketentuan pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang dapat diletakkan 

jaminan hipotik. Jaminan hipotik atas kapal 

laut adalah salah satu hak kebendaan sebagai 

jaminan pelunasan hutang dengan obyek 

jaminan berupa kapal laut yang terdaftar. 

Jaminan hipotik atas kapal laut merupakan 

perjanjian tambahan dari perjanjian utang-

piutang. Akibat dari debitur yang tidak 

melunasi hutangnya adalah jaminan berupa 

kapal laut tersebut akan dieksekusi. Hambatan 

yang dihadapi PT Bank Agroniaga selaku 

kreditur adalah obyek jaminan berupa kapal 

laut yang selalu berpindah tempat
28

.  

Penelitian ini berbeda dari segi subjek dan 

objek penelitian yang digunakan. Penelitian 

ini terfokus pada pemberian jaminan hipotik 

atas kapal. 

 

F. Kerangka Teori 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) 

memberikan pengertian terhadap perjanjian dalam ketentuan Pasal 1313 yang 

berbunyi : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau 

lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”  

                                                           
28

 Dian Anggraini, “Pemasangan Jaminan Hipotik Kapal Laut dan Pelaksanaan 

Eksekusinya sebagai Pelunasan Pinjaman: Studi Kasus PT Bank Agroniaga Tbk dengan PT 

Pelayaran Samudra Persada”, Tesis Magister Kenotariatan, (Jakarta: Univeritas Indonesia, 2008). 
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Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi 

perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu 

luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan 

dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji 

kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang 

menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam 

ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara 

langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan 

hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur 

persetujuan.
29

 

Salim HS mengemukakan perjanjian adalah "hubungan hukum antara 

subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, 

dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek 

hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai 

dengan yang telah disepakatinya”.
30

 

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan 

dipenuhinya empat syarat tersebut, perjanjian menjadi sah dan mengikat 

secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, yakni:
31

 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

                                                           
29

 Mariam Darus Badrulzaman (II), KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan 

Penjelasan, (Bandung: PT. Alumi, 2005), hlm. 89. 
30

 Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori & Tekniik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), hlm. 27. 
31

 Suharnoko, Op.Cit, hlm. 1. 
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3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang. 

Syarat 1 (satu) dan 2 (dua) dinamakan syarat-syarat subyektif karena 

mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 (tiga) dan 

4 (empat) merupakan syarat-syarat obyektif karena mengandung 

perjanjiannya sendiri. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka 

perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak 

cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak 

untuk meminta pembatalan perjanjian ini menurut Pasal 1454 KUH Perdata 

dibatasi dalam waktu 5 tahun. Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut 

tetap mengikat. Sedangkan kalau syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi 

maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah 

dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan.
32

 

Syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata berlaku juga dalam hal perjanjian jual beli. Para pihak yang telah 

sepakat tersebut membuat perjanjian telah sepakat atau persesuaian kehendak 

oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Syarat cakap 

merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perjanjian jual beli tersebut 

yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu 

peraturan perundang-undangan tertentu. Syarat mengenai suatu hal tertentu 

dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian tersebut 

yaitu kapal. Barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat menjadi 

                                                           
32

 Agus Pandoman (I), Op.Cit. hlm. 54. 
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obyek suatu perjanjian. Suatu sebab yang halal merupakan syarat terakhir 

dimana menurut Pasal 1335 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian yang tanpa 

sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, 

tidak mempunyai kekuatan.
33

 

Di dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas yang biasa 

digunakan, yaitu di antaranya sebagai berikut :
34

 

1. Asas Konsensualisme : Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perjanjian 

lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.
35 Asas 

konsesualisme dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, 

yang menyatakan : “salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan 

kedua belah pihak”. Hal tersebut, mengandung makna bahwa perjanjian 

pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya 

kesepakatan kedua belah pihak. 

2. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda): Asas Pacta Sunt 

Servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat 

disimpulkan, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan : 

“Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi 

mereka yang membuatnya”. Artinya para pihak harus mentaati dan 

melaksanakan kewajiban-kewajiban (prestasi) dalam perjanjian, 

sebagaimana mereka mentaati undang- undang. 

3. Asas Kebebasan Berkontrak: Asas kebebasan berkontrak, dapat dianalisis 

dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan: 

                                                           
33

 Ibid, hlm. 52. 
34

 Salim H.S, Op.Cit, hlm. 157-160. 
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“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu 

asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk :
36

 

1)  Membuat atau tidak membuat perjanjian;  

2)  Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;  

3)  Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;  

4)  Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.  

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah, “Suatu 

persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga 

yang telah dijanjikan”. Dari pengertian menurut Pasal 1457 KUH Perdata 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal 

balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu 

barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai 

imbalan. 

Jual beli atau bay’ dalam makna generik adalah penyerahan objek 

tertentu yang memiliki nilai hukum dalam arti pertukaran sesuatu yang 

equivalen, atau menurut madzhab Syafei, penyerahan benda tertentu untuk 

selama-lamanya yang dipertukarkan dengan harga tertentu.
37

 

Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan 

berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara 

yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata. Subekti memberi 

                                                           
36

 Ibid, hlm.158. 
37

 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi, 

(Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 170. 
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pengertian jual beli sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak 

yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh 

pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak 

miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak 

yang lain, membayar harga yang telah disetujui. Mengenai “harga” disini 

tentunya yang dimaksud adalah berupa sejumlah uang, karena jika harga 

tersebut berupa barang, bukan lagi dikatakan jual beli melainkan “barter”.
38

 

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian jual beli dalam KUH Perdata 

itu hanya bersifat “obligatoir” saja. Artinya “bahwa perjanjian jual beli baru 

meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak 

(penjual dan pembeli)”
39

 yaitu meletakkan kewajiban untuk menyerahkan hak 

milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk 

menuntut pembayaran harga yang telah disetujui dan di sebelah lain 

meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang 

sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang 

yang telah dibelinya. 

Perjanjian atau kontrak dapat dibedakan antara kontrak atau perjanjian 

obligatoir dan perjanjian kebendaan. Kontrak obligatoir (obligatory contract) 

adalah kontrak di mana para pihak yang bersepakat mengikatkan dirinya 

bahwa salah satu pihak melakukan penyerahan benda kepada pihak lainnya. 

Menurut sistem KUH Perdata Indonesia, jual beli masuk dalam kategori 
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kontrak obligatoir. Kontrak jual beli baru melahirkan hak dan kewajiban bagi 

para pihak. Jual beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik benda 

dimaksud dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kontrak 

yang bersifat konsensual.
40

 Jual beli yang dianut dalam KUH Perdata, jual 

beli belum memindahkan hak milik barang dari penjual ke pembeli, tetapi 

hanya meletakkan kewajiban pada penjual untuk menyerahkan barang yang 

telah dijualnya. Adapun hak milik baru berpindah jika sudah dilakukan 

penyerahan (levering) barang tersebut. 

Levering merupakan cara untuk memperoleh hak milik karena adanya 

pemindahan hak milik dan seseorang yang berhak memindahkannya kepada 

orang lain yang berhak memperoleh hak milik. Cara memperoleh hak milik 

dengan levering merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam 

kehidupan masyarakat sekarang. Sedangkan levering menurut Pasal 1475 

KUH Perdata yaitu “penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah 

dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.” Perkataan levering 

mempunyai dua arti yaitu:  

1. Perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (feitelijke levering);  

2. Perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang 

lain (juridische levering).
41

  

Kewajiban menyerahkan hak milik bagi penjual meliputi segala 

perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas 

barang yang diperjualbelikan. Hukum dalam arti luas adalah “rangkaian 

                                                           
40

 Ridwan Khairandy, Op.Cit, hlm. 27. 
41

 Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, (Bandung: PT. Alumni, 

2008), hlm.132. 



27 

peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota 

masyarakat”.
42

 

Dalam hukum perdata secara umum benda dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak, maka menurut 

pembagian benda, levering juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

levering benda bergerak dan levering benda tak bergerak. Sebagaimana Pasal 

504 KUHPerdata yang berbunyi “tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau 

tak bergerak satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian 

berikut”. Pasal 509 KUHPerdata yang berbunyi “kebendaan bergerak karena 

sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. 

Levering benda tidak bergerak dalam Pasal 506, 507, 508 KUHPerdata, 

benda tidak bergerak banyak sekali macam dan cirinya. Akan tetapi dapat 

disimpulkan menjadi 3 golongan yaitu:  

1. Benda yang menurut sifatnya tak bergerak; 

2. benda yang menurut tujuan pemakaiannya pabrik bersatu dengan benda 

tidak bergerak; 

3. Benda yang menurut undang-undang sebagai benda tidak bergerak. 

Penyerahan barang tidak bergerak terdapat dua bentuk penyerahan 

yaitu
43

:  

1. Penyerahan senyatanya (fisik) dan penyerahan secara yuridis, yang 

dimaksud penyerahan secara yuridis adalah membuat suatu surat 
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penyerahan (akta van transport) yang harus terdaftar dalam daftar hak 

milik yang disebut “baliknama”. Biasanya dalam jual beli, akta dibuat 

sementara terlebih dahulu karena sesudah itu ada akta lain, karena saat 

pembuatan persetujuan jual beli dan penyerahan barang membutuhkan 

waktu, setelah adanya kesepakatan pembuatan perjanjian untuk memenuhi 

perikatan.  

2. “Akta van transport” yaitu akta di mana pihak-pihak menuliskan 

kehendaknya, penjual menerangkan menyerahkan barang dan pembeli 

menerangkan menerima barang atau akta yang dibuat pihak-pihak tertentu 

dengan maksud baliknama akta itu di kantor hipotik untuk memindahkan 

hak milik dari penjual ke pembeli.  

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara 

berdasarkan undang-undang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 Perubahan UUJN) memberikan pengertian mengenai Notaris, yang 

berbunyi sebagai berikut: 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” 

 

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para 

pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu 

akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses 
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hukum.
44

 Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat 

umum yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggungjawab 

atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta 

tersebut. Tanggungjawab tersebut sebagai kesediaan dasar untuk 

melaksanakan kewajibannya. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris 

meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. 

Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan suatu akta otentik ialah suatu 

akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau 

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. 

Sedangkan Pasal 1869 KUH Perdata mengisyaratkan suatu akta yang karena 

tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud di atas atau karena 

suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, 

namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia 

ditandatangani oleh para pihak. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda 

tangan, yang memuat peristiwa, hak atau perikatan yang dibuat sejak semula 

yang disengaja untuk pembuktian, jadi untuk dapat digolongkan dalam 

pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan 

ditandatanganinya suatu akta didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 BW, 

dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat 

membedakan dari satu akta dengan yang lainnya. Sedangkan menurut 

Subekti, akta adalah tulisan yang ditandatangani dan dipersiapkan, dibuat 
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untuk dipergunakan sebagai alat bukti bagi kepentingan orang untuk siapa 

akta itu dibuat.
45

 

Di dalam semua akta ini notaris menerangkan atau memberikan dalam 

jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, 

disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain. Di dalam akta partij 

ini dicantumkan secara autentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang 

bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relaas dari Notaris 

itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir telah menyatakan 

kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta. Susunan pada 

akta Notaris diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, mengenai bentuk dan sifat akta Notaris. 

Pasal 309 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan “kapal” adalah semua alat berlayar, apapun 

nama dan sifatnya. Termasuk di dalamnya adalah: kapal karam, mesin 

pengeruk lumpur, mesin penyedot pasir, dan alat pengangkut terapung 

lainnya. Meskipun benda-benda tersebut tidak dapat bergerak dengan 

kekuatannya sendiri, namun dapat digolongkan ke dalam “alat berlayar” 

karena dapat terapung atau mengapung dan bergerak di air.
 46 

Pengertian Kapal dalam Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut Undang-Undang 

Pelayaran) menyebutkan bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk 
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dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, mekanik, energi 

lainnya, ditarik dan ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung 

dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan 

terapung yang tidak berpindah-pindah. 

Jenis-jenis kapal dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sesuai dengan 

fungsinya, antara lain sebagai berikut
47

:  

1) Kapal Penumpang  

Di Indonesia kapal penumpang mempunyai peran yang cukup besar. Jarak 

antar pulau yang relative dekat masih bisa dilayani oleh kapal-kapal 

penumpang. Selain itu dengan semakin mudahnya hubungan antar pulau 

(Sumatra-Jawa-Bali), semakin banyak pula ferri-ferri yang memungkinkan 

untuk mengangkut mobil, bis, truk berserta penumpangnya.  

2) Kapal Barang  

Kapal barang khusus dibuat untuk mengangkut barang. Pada umumnya 

kapal barang memiliki dimensi yang lebih besar daripada kapal 

penumpang. Bongkar muat barang bias dilakukan dengan dua cara yaitu 

secara vertical atau horizontal. Bongkar muat barang secara vetikal biasa 

disebut lift on /lift off  (Lo/Lo) dilakukan dengan keran kapal atau keran 

tetap yang ada di dermaga. Pada bongkar muat secara horizontal yang 

disebut juga Roll on/Roll off (Ro/Ro) barang-barang diangkut 

menggunakan truk. Kapal-kapal ini sendiri dibedakan menjadi beberapa 

macam sesuai barang yang di angkut, antara lain :  
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a. Kapal Barang Umum  

Kapal ini digunakan untuk mengangkut muatan umum (general 

kargo). Mustsn tersebut bisa terdiri dari bermacam-macam barang 

yang dibungkus dalam peti, karung dan sebagainya yang dikapalkan 

oleh banyak pengirim untuk banyak penerima di beberapa pelabuhan 

tujuan.  

b. Kapal Barang Curah (Bulk Cargo Ship)  

Kapal jenis ini digunakan untuk mengangkut muatan curah yang 

dikapalkan dalam jumlah banyak sekaligus. Muatan curah ini bisa 

berupa beras, gandum, batu bara, bijih besi, dan sebagainya. Sejak 

beberapa tahun ini telah muncul kapal campuran OBO (Ore Bulk Oil) 

yang dapat memuat barang curah dan barang cair secara bersama-

sama.  

c. Kapal Tangker  

Kapal jenis ini digunakan untuk mengangkut minyak yang umumnya 

mempunyai ukuran yang sangat besar. Berat yang bisa diangkut 

bervariasi antara beberapa ribu sampai ratusan ribu ton.  

d. Kapal Khusus (Special Designed Ship)  

Kapal jenis ini digunakan untuk mengangkut barang tertentu seperti 

daging yang harus diangkut dalam keadaan beku, kapal pengangkut 

gas alam cair dan sebagainya. 

Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Kapal dan Kebangsaan 
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Kapal (selanjutnya disebut Permenhub Pendaftaran Kapal) menjelaskan pada 

setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemilik kapal yang 

baru harus mengajukan permohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan 

Pejabat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui Sistem Pendaftaran 

Kapal Elektronik paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan.  

Undang-Undang Pelayaran dan KUHD memiliki perbedaan satuan 

ukuran dalam mengidentifikasi suatu kapal yang dapat didaftarkan. Jika 

dalam KUHD menyebutkan kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia adalah 

kapal yang berukuran paling sedikit 20 m
3 

(dua puluh meter kubik), dalam 

Undang-Undang Pelayaran disebutkan kapal yang dapat didaftar di Indonesia 

yaitu kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (Tujuh 

Gross Tonnage). Apabila kapal tersebut ukuran kapalnya masuk dalam 

kategori yang ditentukan, maka masuk dalam obyek golongan benda tidak 

bergerak atau benda tetap dan dapat dibebankan dengan hipotik. 

Permenhub Pendaftaran Kapal menyebutkan dalam hal jual beli kapal, 

bukti pengalihan hak milik atas kapal adalah berupa akta jual beli yang dibuat 

di hadapan notaris, sedangkan dalam Pasal 18 ayat (4) Permenhub 

Pendaftaran Kapal menjelaskan balik nama kapal tersebut dilakukan oleh 

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan membuat Akta 

Baliknama Kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. 

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 

menyebutkan bahwa Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah 
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pejabat pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang dapat ditetapkan 

sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus memenuhi 

syarat sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran 

dan Kebangsaan Kapal. Syarat-syarat tersebut yaitu: pendidikan paling 

rendah Strata 1 (satu), masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun, dan lulus 

pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal. 

Pendaftaran kapal meliputi pendaftaran hak milik, pembebanan hipotek, 

dan pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal. Pendaftaran kapal dapat 

dilakukan pada unit tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan 

kebangsaan kapal pada Kantor Pusat Direktor Jendral atau di pelabuhan yang 

ditetapkan sebagai tempat pendaftaran kapal yang telah ditetapkan dalam 

peraturan menteri tersebut. Permenhub pendaftaran kapal menjelaskan bahwa 

pendaftaran kapal tidak dapat dipindahkan ke tempat pendaftaran lain. Untuk 

dapat mendaftarkan hak milik atas kapalnya, pemilik kapal mengajukan 

permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama di salah satu 

tempat pendaftaran dengan dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan yang 

telah ditentukan. 

Perkembangan peraturan pendaftaran kapal di Indonesia telah dimulai 

sebelum Indonesia merdeka. Peraturan mengenai pendaftaran kapal pada 
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Ordonasi Balik Nama  (Staatsblad 1834 No.27), Staatsblad 1933 no.48 

juncto Staatsblad 1938 No.1 dimana dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan:
48

 

“Pendaftaran Kapal, pemindahan kapal terdaftar atau kapal dalam 

pembuatan sedemikian, pengadaan hipotek atas kapal atau bagian dalam 

kapal sedemikian dilakukan dengan akta jang dibuat dihadapan Pegawai 

Baliknama oleh pihak atau para pihak jang bersangkutan” 

Dengan menunjuk Pasal 314 KUHD tentang pendaftaran kapal, maka 

oleh Pemerintah waktu itu dikeluarkan suatu peraturan yang dikenal dengan 

peraturan tentang pendaftaran kapal (teboekstelling van schepen) yang dimuat 

dalam S.1933 No. 48. Menurut Pasal 3 peraturan tersebut pendaftaran kapal 

harus dilakukan secara membuat suatu akta oleh pihak atau pihak-pihak yang 

bersangkutan di muka seorang pejabat yang berwenang untuk itu (menurut 

peraturan tersebut di muka pegawai pembalik nama = 

overschrijvingsambtenaar).
49

 

Awalnya selaku pegawai pembeli nama ini ditunjuk seorang Hakim dari 

Raad van Justitie dulu atau seorang Residentie Rechter, kemudian dengan S. 

1947 No. 53 diganti dengan Syahbandar (Havenmeester) dan kemudian 

dengan PP tanggal 3 Maret 1955 No. 9, termuat dalam L.N. 1955 – 12 mulai 

berlaku pada tanggal 9 Maret 1995 diganti lagi dengan Kepala Kantor 
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Pendaftaran Tanah (Kadaster) dan kemudian dengan Keputusan Presiden R.I. 

Tahun 1958 tanggal 13 November 1958 dikembalikan lagi ke Syahbandar.
50 

Perkembangan pendaftaran hingga saat ini telah mengalami kemajuan 

yang cukup pesat. Kemajuan teknologi turut memberikan suatu terobosan 

dalam percepatan pengurusan pendaftaran kapal. Sistem Pendaftaran Kapal 

Eletronik (SPKE) merupakan sistem pelayanan jasa teknologi informasi 

pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat 

Jendral. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran 

Kapal dan Kebangsaan Kapal yang menyebutkan bahwa untuk mendaftarkan 

hak milik atas kapalnya, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada 

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di salah satu tempat 

pendaftaran kapal dengan dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui SPKE”. 

Anis Idham dalam bukunya menerangkan beberapa asas umum hukum 

pendaftaran kapal, yakni antara lain:
51

 

1) Asas Kebangsaan Kapal  

Kapal laut maupun kapal perairan pedalaman dapat didaftarkan. 

Pendaftaran pada buku Daftar Induk merupakan syarat untuk 

memperoleh Kebangsaan dari suatu kapal. Dari sudut Hukum 

Internasional, pendaftaran publik berkaitan erat dengan kebangsaan 
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(nationality) suatu kapal, dan suatu kapal dihubungkan dengan 

yurisdiksi atas suatu kapal.  

2) Asas Fakultatif atau Imperatif  

Soekardono seperti yang dikutip oleh Anis Idham dalam bukunya 

menafsirkan kata “dapat” didaftarkan itu sebagai “harus”. Berdasarkan 

Pasal 314 KUH Perdata dalam kaitannya dengan UU Pelayaran 

mengenai prinsip-prinsip pendaftaran kapal dan kebangsaan, dapat 

diambil kesimpulan bahwa kapal harus didaftarkan. Kapal yang 

berukuran besar maupun kapal yang berukuran kecil wajib didaftarkan 

untuk mendapatkan tanda kebangsaan.  

3) Asas Hak Kebendaan  

Anis Idham berpendapat bahwa hak perdata atas kapal lahir pada saat 

pendaftaran dilakukan dalam daftar induk. Pendaftaran kapal 

hendaknya mengatur tentang momentum lahirnya hak milik itu. 

Misalnya untuk kapal yang tidak terdaftar, hak milik tersebut lahir pada 

saat perjanjian jual beli diadakan yang berlaku antara penjual dan 

pembeli, sedangkan untuk kapal terdaftar (perdata) hak milik atas kapal 

lahir pada saat pendaftaran dilakukan di Daftar Induk. Hal ini akan 

menjadi tolak ukur dalam hal terjadi gugatan oleh para pihak yang 

bersangkutan.  

4) Asas Pembedaan Perjanjian yang Bersifat Perorangan dengan yang 

Bersifat Kebendaan 
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Perjanjian yang bersifat perorangan terjadi pada saat perjanjian jual beli 

kapal antara penjual dan pembeli dilakukan. Dalam fase ini yang lahir 

adalah hubungan hukum antara penjual dan pembeli dan belum lagi 

lahir hak pembeli atas kapal, yang dapat dipertahankan oleh pemilik 

pada setiap gangguan dari pihak ketiga (droit de suite). Fase perjanjian 

bersifat kebendaan (penyerahan) terjadi pada saat akta diperkuat di 

hadapan pejabat pendaftaran yang diikuti pendaftaran.  

5) Asas Terbuka (Publisitas, Pengumuman) 

Pendaftaran kapal itu terbuka untuk umum, artinya setiap orang yang 

berkepentingan berhak melihatnya. Keterbukaan ini melindungi 

masyarakat, karena setiap orang yang akan mengadakan transaksi kapal 

dengan pemilik dapat menyaksikan sendiri status kapal tersebut.  

6) Asas Sistem Negatif Pendaftaran kapal menganut sistem stelsel 

negative.  

Bahwa Pegawai Pencatat Baliknama hanya diberi wewenang 

mengontrol surat-surat tentang caranya saja, tetapi ia tidak perlu 

meneliti tentang kebendaan isi surat itu. Dengan demikian, secara 

hukum ditegaskan bahwa Pejabat Pencatat Baliknama wajib membuat 

akta apabila dari surat-surat itu, para pihak berhak melakukan 

perbuatan-perbuatan hukum yang termaktub dalam akta. Apabila tidak 

cukup bukti, pembuatan akta ditolak oleh Pejabat Pencatat Baliknama 

dengan suatu surat keputusan yang disertai alasan penolakan.  

7) Asas Spesialitas  
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Asas ini mengandung arti bahwa pendaftaran harus mampu 

memberikan informasi mengenai kapal yang didaftar secara rinci. 

Melalui asas ini, masyarakat umum dapat mengetahui kebenaran fisik 

dari kapal tersebut. 

Tujuan dari dilakukan pendaftaran kapal adalah:
52

 

a. Menentukan status hukum dari kapal yang didaftarkan; 

b. Menentukan persyaratan guna mendapatkan surat kebangsaan kapal 

Indonesia;  

c. Kapal yang telah didaftarkan mempunyai status benda tidak tetap 

terdaftar dan diperlukan sebagai hak kebendaan di dalam hal jual 

beli dan pengalihan hak;  

d. Kapal yang didaftarkan dapat dibebani hak hipotik. Dengan kata 

lain, kapal tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit dan atau agunan 

dari kredit tersebut. 

  

                                                           
52

  Ibid, hlm. 175. 
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Berdasarkan kerangka teoretis yang telah diuraikan, maka disusun 

kerangka pikir penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

PERJANJIAN 

SYARAT SAH PERJANJIAN 

1. Kesepakatan; 

2. Kecakapan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Sebab yang halal. 
Jual Beli 

Kapal Second Hand 

Kapal dengan ukuran 

tonase  7 GT (Gross 

Tonnage) 

Kapal dengan ukuran 

tonase < 7 GT 

(Gross Tonnage) 

Benda Tidak Bergerak 

-perjanjian obligatoir 

-levering secara fisik & 

yuridis & dapat didaftarkan 

Benda Bergerak 

-levering secara fisik 

Obligatoir Levering 

Notaris 

Fisik Yuridis 

Pejabat Pendaftar dan 

Balik Nama Kapal 

(Kemenhub) 

melalui SPKE 

Akta Jual Beli 

Kapal 

Asas Hukum Perjanjian: 

1.Asas Konsensualisme; 

2.Asas Kebebasan Berkontrak; 

3.Asas Pacta Sunt Servanda. 

Akta Pendaftaran 

HM atas Kapal 
Penerapan 

Asas Publisitas 

Akta Balik Nama 

Kapal 



41 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang 

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma 

hukum positif
53

 yang berhubungan dengan karakteristik hukum akta jual 

beli kapal dan peralihan hak milik atas kapal yang juga terkait dengan 

penerapan asas publisitas. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). 

1)  Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang 

dihadapi yaitu terkait karakteristik hukum jual beli kapal dan peralihan 

hak milik atas kapal. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan 

dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang 

Dasar RI 1945 dengan peraturan perundang-undangan terkait jual beli 

kapal dan peralihan hak milik atas kapal, atau antara Peraturan Menteri 

yang satu dengan Peraturan Menteri yang lain. 

2)  Pendekatan Kasus (Case Approach) 

                                                           
53

 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295. 
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Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang 

diperoleh dari contoh-contoh akta autentik jual beli kapal di Kota Batam 

dan Akta Pendaftaran dan Baliknama Kapal di Kota Batam. Hal pokok 

yang dikaji pada setiap akta tersebut adalah hal-hal terkait karakteristik 

hukum dari akta jual beli kapal dan peralihan hak milik atas kapal yang 

akan dihubungkan peraturan perundang-undangan tentang perkapalan. 

 

3. Data Penelitian 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, berupa data sekunder. 

Adapun jenis dan sumber data sekunder yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Bahan hukum primer, yaitu:  

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 

e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 

f) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; 

(2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer, yaitu Jurnal Ilmiah, Tesis, Disertasi, dan 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/766/nprt/545/pp-no-51-tahun-2002-perkapalan
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lain sebagainya yang berhubungan dengan karakteristik hukum dari 

akta jual beli kapal yang dibuat di hadapan Notaris, dan peralihan hak 

milik atas kapal. 

(3) Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang terkait dengan 

karakteristik hukum dari akta jual beli kapal yang dibuat di hadapan 

Notaris, dan peralihan hak milik atas kapal. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan Peneliti adalah studi 

pustaka dan  dokumen ini dilakukan dengan melalui pengumpulan data 

sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dokumen-dokumen akta notaris jual beli kapal, akta pendaftaran dan akta 

balik nama kapal di kota Batam yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan diteliti. Teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan 

karakteristik hukum dari akta jual beli kapal yang dibuat di hadapan Notaris 

dan peralihan hak milik atas kapal. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian tersebut (data 

sekunder) akan dianalisis dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, 

artinya menguji data dengan konsep dan pendapat para ahli, peraturan 
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perundang-undangan dan studi lapangan kemudian ditarik kesimpulan 

secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang 

bersifat khusus. Data diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang 

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian 

ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

jawaban dari permasalahan yang ditemukan dalam bentuk tesis mengenai 

karakteristik hukum dari akta jual beli kapal yang dibuat di hadapan Notaris, 

dan peralihan hak milik atas kapal. 

 

G.  Pertanggungjawaban Sistematika 

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab 

memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang 

lebih jelas mengenai penulisan tesis ini akan diuraikan dalam sistematika 

berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar 

belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II merupakan bab landasan teori. Bab ini akan mengemukakan 

tentang perjanjian, jual beli, tinjauan umum kapal, jenis-jenis kapal, tinjauan 

umum notaris dan akta notaris, obligatoir dan levering, asas dan tujuan 
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pendaftaran kapal, perkembangan tentang pendaftaran kapal di Indonesia, 

dan kajian tentang kapal berbendera asing. 

Bab III merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab 

ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yaitu karakteristik 

hukum dari akta jual beli kapal yang dibuat di hadapan Notaris di Kota 

Batam, dan penerapan asas publisitas dari peralihan hak milik atas kapal di 

Kota Batam. 

BAB IV merupakan bab penutup, yang di dalamnya berisikan 

kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik 

dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi 

pihak terkait. 

 

 

 

 

 


