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BAB II 

KAJIAN TEORETIK JUAL BELI KAPAL DAN PERALIHAN HAK 

MILIK ATAS KAPAL  

 

A. Kajian Perjanjian pada Umumnya 

1. Pengertian Perjanjian 

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”.  

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.
1
 

Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian sebagai mana tersebut 

dalam Pasal 1313 KUHPerdata terlalu luas, karena istilah perbuatan yang 

                                                           
1
 Mariam Darus Badrulzaman (II), Op.Cit, hlm. 89. 
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dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwakilan 

sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum
2
.  

Salim HS juga mengemukakan pendapatnya mengenai 

perjanjian, dimana menurut pendapatnya perjanjian merupakan 

"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”.3 

Pengertian lainnya dari perjanjian yaitu suatu hubungan hukum yang 

merupakan peristiwa bertemunya dua perbuatan hukum yang masing-

masing berisi penawaran (aanbad) dan penerimaan (aanvarding), yang 

melahirkan kata sepakat atau persuaian kehendak di antara para pihak
4
. 

Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan 

(vermogenscrechtlijke bettrecking) antara dua pihak, dimana pihak yang 

satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain 

mempunyai hak terhadap prestasi itu
5
. 

 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

                                                           
2
 Leli Joko Suryono, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia, (Yogyakarta: LP3M, 

2014), hlm.45.   
3
 Salim H.S, Op.Cit, hlm. 27. 

4
 Sudikno Mertokusumo (I), Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke-8, cetakan pertama, 

(Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 110. 
5
 H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian 

Perdata, Cet.II, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001), hlm. 35.   
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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:
6
 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Maksud dari 

kesepakatan disini yaitu terjadinya persesuaian kehendak. Timbulnya 

kehendak atau keinginan itu tidak didasarkan atas paksaan, kekhilafan, 

atau penipuan dari salah satu pihak. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Setiap orang adalah cakap 

untuk membuat perjanjian apabila ia oleh Undang-undang tidak 

dinyatakan tidak cakap, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 

KUHPerdata. Orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian sesuai 

dengan amanat Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

adalah: 

a. Orang-orang yang belum dewasa; 

b. Mereka yang ditaruh di bawah Pengampuan;  

c. Orang perempuan yang sudah kawin. 

3. Suatu hal tertentu. Maksudnya adalah hal yang menjadi obyek perjanjian 

harus jelas atau paling tidak dapat ditentukan jenisnya, sedangkan 

mengenai jumlahnya dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat 

perjanjian dengan ketentuan bahwa nanti dapat dihitung atau ditentukan 

jumlahnya (Pasal 1333 KUHPerdata). Kejelasan mengenai pokok 

                                                           
6
 Suharnoko, Op.Cit, hlm. 1. 
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perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan 

hak dan kewajiban pihak-pihak. 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Maksudnya adalah dalam membuat 

suatu perjanjian, isi daripada perjanjian tersebut yang menggambarkan 

suatu tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak itu, harus dibenarkan 

atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan 

kesusilaan
7
. 

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 (lima) 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.
8
 

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. 

                                                           
7
 Zul Afdi Ardian dan An An Chandrawulan, Op.Cit, hlm.42.   

8
 Agus Pandoman (I), Op.Cit. hlm. 54. 
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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.
9
 

 

3. Subjek dan Objek Perjanjian 

Subjek perjanjian merupakan pihak-pihak yang terkait dengan suatu 

perjanjian. KUH Perdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada, 

yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, ahli waris mereka dan pihak 

ketiga
10

. Subjek perjanjian terdiri dan orang dan badan hukum, dan dalam 

perjanjian kontrak kerja konstruksi para pihak dibagi menjadi kreditur dan 

debitur. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak sebagai 

manusia. Dalam pembuatan perjanjian, jika badan hukum bertindak sebagai 

subjek hukum, maka harus diwakili oleh orang atau manusia. Dan manusia 

sebagai wakil itu harus bisa bertindak melakukan perbuatan hukum sesuai 

Pasal 1330 KUH Perdata. 

                                                           
9
 Ibid, hlm. 52. 

10
 Mariam Darus Badrulzaman (III), Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994), 

hlm.22. 
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R. Subekti berpendapat yang dikatakan sebagai subjek perjanjian 

adalah sebagai berikut
11

: 

a) Yang membuat perjanjian (orang) sudah cakap atau sanggup melakukan 

perbuatan hukum tersebut. 

b) Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian 

dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya. Artinya dalam 

membuat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada 

kehilafan, atau penipuan. Karena sepakat diantara keduanya akan 

mengikat mereka. 

Objek bukti adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, 

dan sedangkan yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi 

merupakan hal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Prestasi 

adalah kewajiban salah satu pihak dan pihak lain berhak untuk menuntut hal 

itu. Dalam perjanjian, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang 

telah ditetapkan dalam perjanjian dan dalam melakukan perbuatan itu 

debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian, Debitur 

bertanggungjawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan 

perjanjaan
12

. 

 

 

B. Perjanjian Jual Beli 

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli dan Pengikatan Jual Beli 

                                                           
11

 R. Subekti, Op.Cit, hlm. 16. 
12

 Anonim, http://digilib.unila.ac.id/11512/3/BAB%20II.pdf, (Diakses pada tanggal 09 

September 2019). 
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Pengertian jual beli dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan 

sebagai suatu perbuatan dimana seseorang melepaskan uang untuk 

mendapatkan barang yang dikehendakinya secara sukarela. Jual beli yang 

dianut di dalam Hukum Perdata hanya bersifat obligator, yang artinya 

bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik 

antara kedua belah pihak. penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada 

penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, 

sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menyerahkan hak milik atas 

barang yang dijualnya, dan di sisi lain pembeli berkewajiban untuk 

membayar harga barang sebagai imbalan haknya. Jual beli yang dianut 

dalam Hukum Perdata yaitu jual beli belum memindahkan hak milik
13

. 

Pengertian perjanjian pengikatan jual beli dapat dilihat dengan cara 

memisahkan kata dari Perjanjian pengikatan jual beli menjadi perjanjian dan 

pengikatan jual beli. Perjanjian pengertiannya dapat dilihat pada sub bab 

sebelumnya, sedangkan Pengikatan Jual Beli pengertiannya menurut 

R.Subekti dalam bukunya adalah perjanjian antar pihak penjual dan pihak 

pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur 

yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat 

belum ada karena masih dalam proses, belum terjadi pelunasan harga14. 

Menurut Herlien Budiono, perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian 

                                                           
13

 Soedharyo Soimin, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 

hlm. 86-87.   
14

 Subekti, Op.Cit, hlm. 75.  
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bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya 

bebas
15

.  

Berdasarkan pengertian yang diterangkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pengertian perjanjian pengikatan jual beli merupakan 

sebuah perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksanakannya 

perjanjian utama atau perjanjian pokoknya. 

 

2. Sifat dan Bentuk Perjanjian Jual Beli 

Sifat dan bentuk perjanjian jual beli merupakan salah satu bagian 

dari asas dalam hukum perjanjian yang lebih dikenal dengan asas 

konsensualisme. Hal tersebut dapat terlihat di dalam Pasal 1320 jo Pasal 

1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam asas ini terkandung 

kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan 

kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian
16

. 

Asas konsensualisme merupakan roh dari suatu perjanjian dalam 

arti apabila kata sepakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berada dalam kerangka yang 

sebenarnya, dalam arti terdapat cacat kehendak, maka hal ini akan 

mengancam eksistensi kontrak itu sendiri. Pada akhirnya pemahaman 

terhadap asas konsensualisme tidak terpaku sekedar mendasarkan kepada 

kata sepakat saja tetapi syarat-syarat lain dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

                                                           
15

 Herlien Budiono, “Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Mutlak”, Majalah Renvoi, Edisi I, No. 

10, Bulan Maret 2004, hlm. 57.   
16

 Mariam Darus Badruszaman (II), Op cit, hlm. 108-109. 



54 
 

 

Undang Hukum Perdata telah terpenuhi sehingga kontrak tersebut menjadi 

sah
17

. 

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1457 KUH Perdata asas 

konsensualisme yang menjiwai hukum perdata, perjanjian jual beli 

dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga begitu 

kedua belah pihak sepakat dengan harga barang-barang, maka lahirlah 

perjanjian jual beli yang sah
18

. 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada beberapa 

bentuk perjanjian jual-beli, diantaranya adalah
19

: 

1) Jual-Beli dengan Percobaan  

Pasal 1463 KUHPerdata menyebutkan jual-beli, dalam mana ditentukan 

bahwa barang yang dibeli, harus dicoba dulu oleh si pembeli, misalnya 

dalam jual-beli sepeda motor atau mobil. Jual-beli semacam ini oleh 

Pasal 1463 BW dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh. 

Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika pembeli belum 

membayar harganya, sedangkan penjual tidak atau telah mengizinkan 

penundaan pembayaran kepadanya.  

2) Jual-Beli dengan Contoh (koop op monster)  

Jual-beli secara ini tidak disebut-sebut dalam KUHPerdata, akan tetapi 

dalam praktek sering terjadi, yaitu apabila pada waktu jual-beli terjadi, 

                                                           
17

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azas Proporsional dalam Kontrak Komersil, 

(Jakarta: Kencana, 2010), hlm 122-123. 
18

 Pasal 1457 KUHPerdata berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah 

pihak seketika mereka mencapai sepakat tentang harga barang-barang, meskipun barang itu 

belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. 
19

 Anonim, http://eprints.ums.ac.id/12969/7/BAB_I_II.pdf, (Diakses pada tanggal 11 

September 2019). 

http://eprints.ums.ac.id/12969/7/BAB_I_II.pdf
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pembeli belum lihat barang tertentu yang akan dibeli, melainkan 

ditunjukkan saja kepadanya suatu contoh dari yang akan dibeli, seperti 

misalnya menawarkan alat olah raga tetapi hanya bentuk/bodynya saja 

dengan gambar dengan menerangkan kegunaan dan fungsinya. Dalam hal 

ini si pembeli menerima contoh itu kemudian, kalau barang-barang yang 

tersebut dibeli, baru diserahkan kepada pembeli, maka oleh si pembeli 

barang-barang itu dicocokkan dengan contoh yang ia pegang. Kalau 

sudah cocok, jual beli terus dilanjutkan, kalau tidak, membatalkan 

pembelian. 

3) Penjualan Barang Milik Orang Lain 

Tentang hal ini Pasal 1471 menentukan jual-beli dari barang milik orang 

lain dari pada si penjual, adalah batal (nietig), sedang kalau si pembeli 

tidak tahu, bahwa si penjual adalah bukan pemilik barang itu, maka hal 

ini dapat merupakan alasan bagi si pembeli untuk menentukan ganti 

kerugian dari si penjual. 

4. Jual-beli secara kredit  

Petepana pengertian jual-beli secara kredit menyebutkan sebagai unsur 

dari jual-beli hanya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya perssetujuan jual-beli barang yang 

bersangkutan belum pindah hak miliknya kepada si pembeli. 
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3. Penyerahan Benda yang Diperjualbelikan 

KUHPerdata telah menjelaskan di dalamnya, bahwa terjadinya 

kontrak jual beli antara penjual dan pembeli yaitu pada saat terjadinya 

persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan 

harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum 

dibayar lunas
20

. 

Walaupun perjanjian jual beli mengikat para pihak setelah 

tercapainya kesepakatan, namun tidak berarti bahwa hak milik atas barang 

yang diperjual-belikan tersebut akan beralih pula bersamaan dengan 

tercapainya kesepakatan karena untuk beralihnya hak milik atas barang yang 

diperjual belikan dibutuhkan penyerahan
21

.  

Penyerahan benda yang diperjual belikan dilakukan dengan cara 

yang berbeda-beda, hal tersebut sesuai dengan kualifikasi barang yang 

diperjual belikan. Adapun penyerahan tersebut dilakukan dengan cara 

sebagai berikut
22

: 

1.  Barang bergerak bertubuh, cara penyerahannya yaitu melalui penyerahan 

nyata dari tangan penjual atau atas nama penjual ke tangan pembeli, akan 

tetapi penyerahan secara langsung dari tangan ke tangan tersebut tidak 

terjadi jika barang tersebut dalam jumlah sangat banyak sehingga tidak 

mungkin diserahkan satu-persatu, sehingga dapat dilakukan dengan 

simbul tertentu (penyerahan simbolis), misalnya: penyerahan kunci 

                                                           
20

 Lihat Pasal 1458 KUHPerdata 
21

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 128. 
22

 Zulkarnain, Op.Cit, hlm. 46-48. 
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gudang sebagai simbol dari penyerahan barang yang ada dalam gudang 

tersebut. Pengecualian lain yang bersifat umum atas penyerahan nyata 

dari tangan ke tangan tersebut adalah : 

a. Barang yang dibeli tersebut sudah ada di tangan pembeli sebelum 

penyerahan benda tersebut dilakukan, misalnya barang tersebut 

sebelumnya telah dipinjam oleh pembeli. 

b. Barang yang dibeli tersebut masih berada ditangan penjual pada saat 

penyerahan karena adanya perjanjian lain, misalnya barang yang 

sudah dijual tersebut langsung dipinjam oleh penjual; 

c. Barang yang dijual tersebut berada ditangan pihak ketiga, baik karena 

persetujuan penjual sebelum penyerahan, maupun atas persetujuan 

pembeli setelah penyerahan barang. 

2. Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara 

penyerahannya yaitu dengan melalui akta di bawah tangan atau akta 

autentik. Akan tetapi, agar penyerahan piutang atas nama tersebut 

mengikat bagi siberutang, penyerahan tersebut harus diberi tahukan 

kepada siberutang atau disetujui atau diakui secara tertulis oleh si 

berutang. 

3. Barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya yaitu melalui 

pendaftaran atau balik nama
23

. Pasal 1460 KUH Perdata menyebutkan 

bahwa benda atau barang yang sudah ditentukan dijual maka barang itu 

saat pembelian menjadi tanggungan si pembeli, walaupun barang itu 

                                                           
23

 Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm 128-129. 
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belum diserahkan. Namum ketentuan itu telah dicabut dengan SEMA 

Nomor 3 Tahun 1963, sehingga ketentuan itu tidak dapat diterapkan 

secara tegas, namun penerapannya harus memperhatikan: 

a. Bergantung pada letak dan tempat beradanya barang itu, dan 

b. Bergantung pada yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang 

tersebut. 

Apabila karena kelalaian penjual, penyerahan tersebut tidak dapat 

dilaksanakan, pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian atas alasan 

bahwa si penjual tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini didasarkan pada 

ketentuan Pasal 1266 BW bahwa syarat batal selalu dianggap dicantumkan 

dalam perjanjianperjanjian timbal balik manakala salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya
24

. 

Pasal 1332 KUH Perdata menyebutkan bahwa hanya barang-

barang yang bisa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek 

persetujuan”. Oleh karena itu, apa saja yang dapat dijadikan objek 

persetujuan dengan sendirinya dapat dijadikan objek jual beli, asalkan benda 

yang menjadi objek jual beli tersebut sudah ada atau tidak gugur pada saat 

persetujuan jual beli diperbuat maka jual beli dianggap sah. 

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 
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 Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 129. 
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pihak (penjual dan pembeli)”
25

 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 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.
26

 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. Perjanjian yang 

melahirkan atau menimbulkan perikatan sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 1313 jo Pasal 1233 KUH Perdata, biasanya perjanjian tersebut 

dinamakan perjanjian obligatoir (obligative overeenkomst). Dalam 
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 R. Subekti (III), Op.Cit, hlm. 11. 
26

 Ridwan Khairandy, Op.Cit, hlm. 27. 
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perjanjian ini para pihak atau salah satu pihak berkewajiban untuk 

memberikan prestasi tertentu, oleh karena itu penyerahan prestasinya dapat 

dilakukan kemudian. Dengan demikian, sistem KUH Perdata membedakan 

dua perbuatan yang menimbulkan perikatan “obligatoir” dan perbuatan 

hukum yang menimbulkan perikatan “lavering” penyerahan atas objek yang 

diperjanjikan
27

. 

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).
28

  

KUH Perdata menganut paham pemisahan obligatoir dan lavering, 

kehendak bebas itu muncul dan sah ketika pada saat diadakannya lavering-

nya tersebut. Oleh karena itu, pada saat diadakan pengikatan baik yang 

ditimbulkan oleh perjanjian atau oleh suatu sebab undang-undang 

(perpindahan hak milik karena waris), perbuatan itu baru dapat dikatakan 
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 Agus Pandoman (I), Op.Cit, hlm. 117. 
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sebagai perbuatan “obligatoir”, karena proses balik nama misalnya terhadap 

barang tetap “tanah” belum dilakukan lavering melalui perbuatan bukum 

tertentu, yaitu mendaftarkan akta pernyataan waris berikut sertifikat hak atas 

tanahnya pada kantor pertanahan
29

. 

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 

peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota 

masyarakat”.
30

 

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; 
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 Agus Pandoman, Op.Cit, hlm.122. 
30

 Wirjono Pradjodikoro, Op.Cit, hlm. 29. 



62 
 

 

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
31

:  

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

dimaksud penyerahan secara yuridis adalah membuat suatu surat 

penyerahan (akta van transport) yang harus terdaftar dalam daftar hak 

milik yang disebut “balik nama”. 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 balik nama akta itu di kantor hipotik untuk 

memindahkan hak milik dari penjual ke pembeli.  

 

C. Tinjauan Umum Kapal 

1. Pengertian Kapal 
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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.
 32 

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 

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. 

 

2. Jenis-Jenis Kapal  

Jenis-jenis kapal dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sesuai dengan 

fungsinya, antara lain sebagai berikut
33

:  

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 
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 Pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 
33

 Bambang Triatmodjo, Op.Cit, Hlm. 18. 
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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 :  

3. 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.  

4. 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 
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tahun ini telah muncul kapal campuran OBO (Ore Bulk Oil) yang dapat 

memuat barang curah dan barang cair secara bersama-sama.  

5. 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.  

6. Kapal Khusus (Special Designed Ship)  

Kapal jenis ini digunakan unutk mengangkut barang tertentu seperti 

daging yang harus diangkut dalam keadaan beku, kapal pengangkut gas 

alam cair dan sebagainya. 

 

3. Perihal Pendaftaran Kapal di Indonesia 

(1)  Perkembangan tentang Pendaftaran Kapal Laut di Indonesia 

Perkembangan peraturan pendaftaran kapal di Indonesia telah 

dimulai sebelum Indonesia merdeka. Peraturan mengenai pendaftaran 

kapal pada Ordonasi Balik Nama  (Staatsblad 1834 No.27), Staatsblad 

1933 no.48 juncto Staatsblad 1938 No.1 dimana dalam pasal 3 ayat (1) 

menyebutkan:
34

 

“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 balik nama oleh pihak atau para pihak jang 

bersangkutan”. 

Dengan menunjuk Pasal 314 KUHD tentang pendaftaran kapal, 

maka oleh Pemerintah waktu itu dikeluarkan suatu peraturan yang 
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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).
35

 

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 Pendaftaran Tanah (Kadaster) dan kemudian dengan 

Keputusan Presiden R.I. Tahun 1958 tanggal 13 November 1958 

dikembalikan lagi ke Syahbandar.
36

 

Perkembangan pendaftaran kapal di Indonesia 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 
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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”. 

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

Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Kapal dan 

Kebangsaan Kapal (selanjutnya disebut Permenhub Pendaftaran Kapal) 

menjelaskan ada 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. 
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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 balik nama 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 balik nama 

kapal adalah 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 Balik 

Nama 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 
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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 Balik Nama di salah satu tempat 

pendaftaran dengan dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan yang 

telah ditentukan. 

 

(2)  Pendaftaran Hak Milik atas Kapal 

Pendaftaran hak milik atas kapal dibedakan menjadi 3 (tiga) 

kategori, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang 

Pendaftaran Kapal dan Kebangsaan Kapal sebagai berikut: 

1.   Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (1) dibedakan dalam 3 (tiga) kategori:  

1) kapal laut;  

2) kapal nelayan; dan  

3) kapal yang berlayar di perairan sungai dan danau.  

2.   Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai 

kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:  

1) kapal angkutan laut;  
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2) kapal angkutan penyeberangan; dan  

3) kapal lainnya yang digunakan di laut.  

3. Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai 

kapal nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 

kapal yang digunakan untuk menangkap:  

1) ikan;  

2) ikan paus;  

3) anjing laut;  

4) ikan duyung;  

5) hewan lainnya yang hidup di laut; dan  

6) termasuk apabila kapal tersebut disamping untuk penangkapan 

ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapannya 

sendiri.  

4. Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai 

kapal yang berlayar di perairan sungai dan danau sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kapal yang digunakan di 

sungai dan danau.  

Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, dan e Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Kapal 

dan Kebangsaan Kapal menjelaskan terkait bukti hak milik atas kapal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu terdiri atas: 

a. Bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan: 
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1. Kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan 

kapal;  

2. Berita acara serah terima kapal;  

3. Surat keterangan galangan (builder certificate); dan  

4. Bukti Pelunasan pembangunan kapal.  

b. Bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara 

tradisional:  

1. Surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat; atau  

2. Surat keterangan tukang yang dilampiri surat keterangan hak 

milik yang diterbitkan oleh Camat.  

c. Bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain:  

1. Bukti penerimaan uang/kwitansi (bill of sale) yang dilegalisasi 

oleh Notaris yang menyaksikan penandatanganan bill of sale 

tersebut atau oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dari 

negara bendera asal kapal; dan  

2. Berita acara serah terima kapal {protocol of delivery and 

acceptance). 

d. Bagi kapal yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta 

jual beli yang dibuat dihadapan Notaris;  

Hak milik atas kapal yang sedang dibangun di dalam negeri atau di 

luar negeri dapat didaftarkan sementara di Indonesia dengan dibuatkan 

akta pendaftaran kapal sementara. Akta pendaftaran kapal sementara 

dapat dibuatkan apabila pembangunan kapal paling sedikit secara fisik 
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telah mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, 

dan seluruh bangunan atas. Untuk dapat dibuatkan akta pendaftaran kapal 

sementara, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat 

Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melalui SPKE.  

Permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama 

Kapal melalui SPKE wajib dilengkapi dengan
37

:  

1) Bukti hak milik atas kapal yang berupa kontrak pembangunan kapal 

atau surat perjanjian pembangunan kapal;  

2) Identitas pemilik kapal;  

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);  

4) Surat keterangan mengenai data ukuran dan  perhitungan tonase kapal 

berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal;  

5) Laporan tahapan pembangunan kapal yang sudah dilaksanakan; dan  

6) Persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama 

pemesan selaku pemilik kapal.  

Permohonan sebagaimana dimaksud di atas, untuk kapal yang 

dibangun pada galangan di dalam negeri diajukan oleh pemilik kapal 

kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di pelabuhan 

terdekat dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan di atas. 

Permohonan sebagaimana dimaksud, untuk kapal yang dibangun pada 

galangan di luar negeri diajukan oleh pemilik kapal kepada Pejabat 
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tentang Pendaftaran Kapal dan Kebangsaan Kapal. 
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Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Direktorat Jenderal 

dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan.  

Sedangkan Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang 

Pendaftaran Kapal dan Kebangsaan Kapal menjelaskan bahwa Sebagai 

bukti hak milik atas kapal yang sedang dibangun telah terdaftar 

sementara, kepada pemilik kapal diberikan grosse akta pendaftaran kapal 

sementara yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang 

telah didaftar sementara. Hak milik atas kapal yang didaftar untuk 

sementara apabila telah diserah terimakan harus segera didaftarkan di 

tempat kapal didaftarkan sementara. 

 

(3)  Asas-Asas Pendaftaran Kapal 

Anis Idham dalam bukunya menerangkan beberapa asas umum 

hukum pendaftaran kapal, yakni antara lain:
38

 

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 

(nationality) suatu kapal, dan suatu kapal dihubungkan dengan 

yurisdiksi atas suatu kapal.  
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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 

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 
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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 balik nama 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 balik nama 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 balik nama 

dengan suatu surat keputusan yang disertai alasan penolakan.  

7) Asas Spesialitas  

Asas ini mengandung arti bahwa pendaftaran harus mampu 

memberikan informasi mengenai kapal yang didaftar secara rinci. 
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Melalui asas ini, masyarakat umum dapat mengetahui kebenaran fisik 

dari kapal tersebut. 

Tujuan dari dilakukan pendaftaran kapal adalah:
39

 

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. 

 

(4)  Tujuan Pendaftaran Kapal 

Maksud dan tujuan pendaftaran kapal yaitu untuk mendapatkan 

tanda kebangsaan dan surat laut atau surat pas kapal. Terhadap kapal 

yang belum didaftarkan dalam register kapal tidak mungkin mendapatkan 

suatu bukti kebangsaan. Tanda bukti kebangsaan atau pas kapal itu 

merupakan hal penting karena dengan mengibarkan bendera kebangsaan 

dapat diketahui kebangsaan dari kapal yang bersangkutan
40

. 

                                                           
39

  Ibid, hlm. 175. 
40

 Zulkarnain, Op.Cit, hlm. 84. 
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Anis Idham dalam bukunya menyampaikan bahwa pendaftaran 

kapal bertujuan, antara lain
41

: 

1) Menentukan status hukum dari kapal yang didaftarkan; 

2) Memenuhi persyaratan guna mendapatkan surat-surat kebangsaan 

kapal Indonesia; 

3) Kapal yang telah didaftarkan mempunyai status benda tidak tetap 

terdaftar dan diperlakukan sebagai hak kebendaan di dalam hal jual-

beli dan pengalihan haknya; 

4) Kapal yang didaftarkan dapat dibebani hak hipotik. Dengan perkataan 

lain, kapal tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit dan/atau agunan 

dari kredit tersebut. 

Pendapat lain menyatakan bahwa tujuan pendaftaran kapal 

adalah
42

: 

1) Untuk membuat daftar kapal-kapal yang mengibarkan bendera suatu 

negara dalam mana berada di bawa kewenangan hukum Negara 

tersebut dan untuk negara tersebut bertanggung jawab; 

2) Untuk menjamin atau menentukan kebangsaan sebuah kapal; 

3) Untuk menghilangkan hak kebendaan, biaya pendaftaran kapal ; dan 

4) Bagi kapal yang sudah terdaftar dapat dikenakan Hipotek. 

 

 

 

                                                           
41

 Anis Idham, Op.Cit, hlm. 175. 
42

 Anonim, 2013, Hukum Maritim: http://lautmaritim.blogspot.com/2013/03/hukum-

maritim.html, (Diakses pada tanggal 04 September 2019). 

http://lautmaritim.blogspot.com/2013/03/hukum-maritim.html
http://lautmaritim.blogspot.com/2013/03/hukum-maritim.html
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(5)  Kajian tentang Kapal Berbendera Asing 

Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera 

Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia
43

. Pendaftaran 

kapal sangat erat kaitannya dengan penyusunan keterangan mengenai 

kapal dan pemilikannya dalam satu buku Pendaftaran Nasional. Jika 

ditinjau dari sudut Hukum Internasional
44

, konsep pendaftaran erat 

kaitannya dengan kebangsaan suatu kapal, sedangkan kebangsan suatu 

kapal dihubungkan dengan yurisdiksi dari suatu kapal. 

Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut pada Tahun 1982 pengaturan 

lebih lanjut mengenai pendaftaran kapal menjadi wewenang masing-

masing negara bendera yang didasarkan kepada sistem atau aliran 

pendaftaran kapal yang dianut di dunia maritim yaitu:  

1) The National School 

Aliran ini menaganut peraturan registrasi yang keras (rigid), 

contohnya Portugal. Kapal yang dapat di negara ini adalah: 

a. Kapal yang dibuat di negara pendaftar; 

b. Dimiliki oleh warga dari negara tersebut; 

c. Nahkoda dan Anak Buah Kapal harus warga negara dari negara 

pendaftar. 

Aliran ini dapat disebut sistem pendaftaran tertutup yang kaku (rigrid 

closed registry)  

2) The School of The Relaxed Law 

                                                           
43

 Lihat Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran 
44

 Slot et al, Maritime Legislation Project Indonesia Part 1 Economic Legislation, 

(Amsterdam/Jakarta: Final Report,, 1987), hlm. 161. 
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Aliran ini dianut oleh Panama, Liberia, Honduras, Costarica dan 

sebagainya yang sering dihubungkan dengan “Fllag of Convenience” 

karena mereka mengizinkan registrasi atas kapal-kapal yang dimiliki 

oleh pihak asing tanpa syarat apapun dan seringkali atas dasar 

perlakuan yang sama seperti kepada kapal-kapal dari warga negaranya 

sendiri (Open Registry). Aliran ini mengaburkan prinsip “Genuine 

Link” yang di atur dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. 

3) The Balanced School 

Aliran ini mendasarkan terutama kepada pemilikan kapal untuk 

menerbitkan adanya hubungan yang sungguh-sungguh (Genune Link) 

antara negara bendera dan kapal yang mengibarkan benderanya 

sebagai bendera kebangsaan. Sebagai contoh adalah Inggris dan India. 

Kapal yang berasal dari luar negeri yang ingin didaftarkan menjadi 

kapal berbendera Indonesia dibatasi oleh pemerintah hanya berlaku 

terhadap kapal yang berukuran kotor 20 m
3
/GT 7 atau lebih dan dimiliki 

oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan 

berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
45

. 

Dari ketentuan tersebut terhadap kapal yang berasal dari luar negeri 

yang berukuran kotor kurang dari 20 m
3
/GT 7 atau yang tidak dapat 

diikat dengan hipotik, maka kapal tidak diizinkan untuk didaftarkan 

menjadi kapal berkebangsaan Indonesia. Hal ini juga untuk melindungi 

pengusaha yang bergerak pembuatan kapal berukuran GT 7 ke bawah 

                                                           
45

 Lihat Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 26 tahun 

2006. 
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yang ada di Indonesia dapat berkembang dalam rangka menumbuh 

kembangkan perusahaan pelayaran nasional Indonesia. 

Dalam hal pengadaan kapal yang berasal dari luar negeri maupun 

kapal baru yang dibangun di luar negeri tidak diperlukan izin akan tetapi 

harus memenuhi persyaratan baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

seperti: telah terpenuhinya persyaratan keselamatan kapal dan pecegahan 

pencemaran dari kapal, serta memiliki dokumen yang sah dan masih 

berlaku dari negara asal kapal
46

. 

 

D. Peran Notaris dalam Jual Beli Kapal 

1. Pengertian Notaris 

Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 

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

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya. Notaris meskipun dinyatakan sebagai pejabat umum, 

dalam praktek kerjanya tidak sepeserpun menerima upah atau gaji dari 

negara. Segala upah yang diterima notaris dihasilkan atau diperoleh 

langsung dari klien atau penghadapnya sesuai ketentuan terkait 

Honorarium notaris yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan 

Notaris (UUJN).  

                                                           
46

 Lihat Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 26 Tahun 2006. 
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Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak 

membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris 

adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas 

negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan 

perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara 

yang telah melimpahkan sebagaian wewenangnya kepada Notaris untuk 

membuat akta otentik. 

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang 

menuntut pegetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani 

kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis 

dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara 

mufakat meminta jasa notaris.
47

 

Notaris untuk dapat menjalankan jabatannya, harus memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (UUJN), yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat 

diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :  

1) Warga Negara Indonesia;  

2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;  

4) Sehat jasmani dan rohani;  

                                                           
47

 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), hlm. 50. 
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5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan;  

6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 

karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) 

bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas 

rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;  

7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau 

tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang 

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.  

8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 

 

2. Kewenangan Notaris 

Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris (UUJN) merupakan pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. 

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum meliputi 4 (empat) hal 

yaitu
48

: 

1) Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. 

                                                           
48

  G.H.S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 

49. 



83 
 

 

2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk 

kepentingan siapa akta tersebut dibuat. 

3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta 

tersebut dibuat. 

4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta 

itu. 

Kewenangan Notaris yang tersebut dalam Pasal 15 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris (UUJN) dapat dibagi menjadi: 

1) Kewenangan umum Notaris; 

2) Kewenangan khusus Notaris; 

3) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian. 

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan 

bahwa Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau 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 itu tidak juga 
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ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang.  

 

3. Kewajiban Notaris 

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menerangkan 

bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris mempunyai kewajiban 

yang harus dilaksanakan, yaitu:  

a) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;  

b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari Protokol Notaris;  

c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta 

Akta;  

d) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta 

berdasarkan Minuta Akta;  

e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;  

f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan 

sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;  
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g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 

memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak 

dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih 

dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun 

pembuatannya pada sampul setiap buku;  

h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga;  

i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan 

waktu pembuatan akta setiap bulan;  

j) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau 

daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat 

Departemen yangtugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan 

dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan 

berikutnya;  

k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 

setiap akhir bulan;  

l) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik 

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, 

dan tempat kedudukan yang bersangkutan;  

m) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 

penghadap, saksi, dan Notaris;  

n) Menerima magang calon Notaris. 
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Herlien Budiono mendasarkan pada spirit Kode Etik Notaris dan 

dengan memiliki ciri pengembanan profesi Notaris, maka kewajiban 

Notaris dapat dibagi menjadi
49

: 

1) Kewajiban umum: 

a) Notaris senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran 

yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak 

berpihak. 

b) Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh 

pertimbangan keuntungan pribadi. 

c) Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan 

atas pekerjaan yang diterimanya. 

d) Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat 

dibuktikan kebenarannya. 

e) Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang 

jabatannya. 

f) Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan 

para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para profesional 

hukum lainnya. 

2) Kewajiban Notaris terhadap Klien: 

a) Notaris wajib bersifat tulus ikhlas terhadap klien dan 

mempergunakan segala sumber keilmuannya. Apabila ia tidak 

(cukup) menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, 

                                                           
49

 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku 

Kedua), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), Hlm. 166-168.  
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ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian 

dalam masalah yang bersangkutan. 

b) Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya 

tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan 

kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia. 

3) Kewajiban Notaris terhadap Rekan Notaris: 

a) Notaris memperlakukan rekan Notaris sebagaimana ia sendiri ingin 

diperlakukan. 

b) Notaris tidak boleh merebut klien atau karyawan dari rekan 

Notaris.  

4) Kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri: 

a) Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun 

jasmani. 

b) Notaris hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur. 

 

4. Larangan Notaris 

Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan 

bahwa Notaris dilarang untuk:  

1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;  
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2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja 

berturut-turut tanpa alasan yang sah;  

3) Merangkap sebagai pegawai negeri;  

4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;  

5) Merangkap jabatan sebagai advokat;  

6) Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;  

7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta diluar wilayah 

jabatan Notaris;  

8) Menjadi Notaris Pengganti; atau  

9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, 

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan 

mertabat jabatan Notaris. 

Dalam salah satu rumusan mengenai Kode Etik Notaris, 

dicantumkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota 

Notaris, sebagai berikut
50

: 

1) Melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya mengiklankan 

diri, tetapi tidak terbatas pada tindakan berupa memasang iklan untuk 

keperluan pemasaran atau propaganda, antara lain: 

a. Memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala, terbitan 

perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik berupa 

pemuatan nama, alamat, nomor telepon, maupun berupa ucapan 

                                                           
50

 Sutrisno, dan Wiwin Yulianingsih, Etika Profesi Hukum, (Yogyakarta: ANDI, 2016), 

Hlm. 117-119. Lihat juga Pasal 4 Kode Etik Notaris. 
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selamat, dukungan, sumbangan uang atau apa pun. Pemuatan 

dalam buku-buku yang disediakan untuk pemasangan iklan 

dan/atau promosi. 

b. Mengirim karangan bunga atas kejadian apa pun kepada siapa pun 

yang dengan itu nama anggota terpampang kepada umum, baik 

umum, terbatas, maupun tidak terbatas. 

c. Mengirim orang-orang selaku salesman ke berbagai tempat atau 

lokasi untuk mengumpulkan klien atau akta. 

2) Memasang papan nama yang besarnya atau ukurannya melewati batas 

kewajaran atau memasang papan nama di beberapa tempat di luar 

lingkungan kantor anggota yang bersangkutan. 

3) Mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada berbagai 

instansi, perusahaan, atau lembaga untuk ditetapkan menjadi Notaris 

dari instansi, perusahaan, atau lembaga tersebut, baik disertai maupun 

tidak disertai penurunan tarif yang jumlahnya atau besarnya tidak 

rendah dari tarif yang dibayar oleh instansi tersebut kepada Notarisnya. 

4) Menerima atau memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat 

akta rancangan yang rancangannya telah disiapkan oleh Notaris lain. 

Dalam hal demikian, anggota yang bersangkutan wajib menolak 

permintaan atau anggota boleh memenuhi permintaan itu setelah 

mendapat izin dari Notaris pembuat rancangan. 

5) Dengan jalan apa pun berusaha atau berupaya agar seseorang 

berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjuk 
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langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan 

orang lain. 

6) Menempatkan pegawai atau asisten di satu atau beberapa tempat di 

luar kantor anggota yang bersangkutan, baik di kantor cabang yang 

sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu maupun di dalam 

kantor atau instansi lembaga atau klien anggota yang bersangkutan, di 

mana pegawai atau asisten tersebut bertugas untuk menerima klien-

klien yang akan membuat akta, baik klien itu dari dalam atau dari luar 

instansi itu. Selanjutnya pegawai atau asisten tersebut membuat akta-

akta itu, membacakannya atau tidak membacakannya kepada klien, 

dan menyuruh klien yang bersangkutan menandatanganinya di kantor 

atau instansi atau lembaga tempat pegawai atau asisten itu. Akta-akta 

yang dibuat oleh para pegawaia atau asisten tersebut, kemudian 

dikumpulkan untuk ditandatangani oleh anggota (Notaris majikan) di 

kantornya atau di rumahnya. 

7) Menjelek-jelekan rekan Notaris atau mempersalahkan akta yang dibuat 

oleh rekan Notaris: 

a) Apabila seorang anggota menghadapi suatu akta buatan rekannya 

yang ternyata terdapat kesalahan-kesalahan serius atau yang 

membahayakan klien, maka ia wajib memberitahukan rekan yang 

membuat kesalahan itu akan  kesalahan yang dibuatnya, bukan 

dengan nada atau suara untuk menggurui rekan itu, melainkan 
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untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

menimpa rekan tersebut. 

b) Apabila dijumpai keadaan termaksud dalam ayat (7) di atas, maka 

setelah berhubungan dengan rekan Notaris yang bersangkutan, 

kepada klien yang  bersangkutan dapat dan hendaknya dijelaskan 

apa yang merupakan kesalahan dan bagaimana memperbaikinya. 

8) Menahan berkas dengan maksud memaksa orang itu agar membuat 

akta pada Notaris yang menahan berkas tersebut. 

9) Membiarkan orang lain membuat atau menyuruh orang lain membuat 

akta dan menandatangani akta itu sebagai aktanya sendiri, tanpa ia 

mengetahui atau memahami isi akta itu, apalagi kalau kalau ia 

menuruti permintaan orang lain itu untuk tidak mengadakan perubahan 

sedikit pun pada akta yang dibuat orang lain, tetapi ditandatangani 

anggota tersebut. Dengan kata lain, anggota ini dilarang menjadi orang 

lain atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan 

orang lain sebagai akta anggota itu. 

10) Membujuk-bujuk atau dengan cara lain apa pun memaksa klien 

membuat akta padanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah 

dari Notaris lain. 

11) Dilarang membentuk kelompok di dalam Ikatan Notaris Indonesia 

(yang tidak merupakan salah satu seksi dari organisasi INI), dengan 

tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara 
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khusus atau eksekutif, apalgi menutup kemungkinan bagi anggota lain 

untuk berpartisipasi. 

 

5. Akta Notaris 

Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal 

dari bahasa latin “acta” yang berarti “geschrift” atau surat.
51

 Menurut Pasal 

1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), 

akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut 

bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. 

Sudikno Mertokusumo mendefiniskan akta merupakan surat sebagai 

alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi 

dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja 

untuk pembuktian”.
52

 

Menurut definisi Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris (UUJN). Keotentikan dari akta notaris bersumber dari pasal 1 angka 

(1) dan pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris dijadikan sebagai pejabat umum, 

sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut 

memperoleh sifat akta otentik.  

                                                           
51

 Suharjono, “Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123”, Sekilas Tinjauan Akta Menurut 

Hukum, (1995), hal, 128. 
52

 Sudikno Mertokusumo (I), Op.Cit, hal, 51. 
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Notaris berwenang untuk membuat akta autentik apapun, kecuali 

peraturan umum sudah menunjuk pejabat atau orang lain untuk itu. Akta-

akta yang dapat dibuat oleh seorang notaris, antara lain: Akta Jual Beli, Akta 

Sewa Menyewa, Akta Wasiat, Akta Adopsi, Akta Pendirian Perseroan 

Terbatas (PT) dan sebagainya. Sedangkan akta yang tidak boleh dibuat oleh 

seorang notaris misalnya adalah Akta Catatan Sipil (Akta Perkawinan) yang 

hanya wenang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Akta Jual Beli Tanah 

yang hanya wenang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan 

notaris juga tidak berwenang untuk membuat akta di bidang Hukum Publik.  

Suatu akta notaris selain merupakan sumber untuk otentisitas, akta 

notaris juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris 

bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut
53

: 

1) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang 

pejabat umum. Apabila akta notaris hanya memuat apa yang dialami dan 

disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan 

akta verbal atau akta pejabat (ambtelijke akten). Salah satu contoh akta 

pejabat adalah akta berita acara yang dianut oleh notaris dari suatu rapat 

pemegang saham dari suatu perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain 

memuat catatan tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh notaris 

juga memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-

pihak yang menghadap pada notaris, maka akta itu dinamakan “akta 

partij”. 

                                                           
53 Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat 

Akta Autentik”, Tesis Magister Kenotariatan, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 63-64. 
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2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Undang. Mengenai bentuk yang telah ditentukan oleh UUJN adalah akta 

tersebut terdiri dari kepala akta, badan akta, akhir akta. Bagian-bagian 

akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang 

mengandung unsur autentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala 

akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak. 

3) Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus 

mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Salah satu syarat 

yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah 

wewenang notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.  

Oleh karena itu, otensitas dari suatu akta notaris bersumber dari Pasal 

1 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) UUJN. Sebagai akta autentik, akta notaris 

merupakan akta notariil yang dibuat dihadapan notaris menurut bentuk dan 

tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sehingga akta yang di 

buat oleh notaris mempunyai sifat autentik. 

Mengenai jenis akta notaris berdasarkan pihak yang membuatnya, 

dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. Kedua jenis akta notaris yang 

dimaksudkan, adalah
54

: 

1) Akta para pihak (partij akte) 

Akta para pihak (partij akte) adalah akta yang memuat keterangan 

(berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

                                                           
54

 Ibid, hlm 64-65. 
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Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/ membeli 

selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut 

dalam suatu akta; Partij akte ini mempunyai kekuatan pembuktian 

sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli 

warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Ketentuan 

Pasal 1870 KUHPerdata dianggap berlaku bagi partij akte ini. Mengenai 

kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi partij akte 

adalah: 

a. Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan; 

b. Berisi keterangan pihak pihak. 

2) Akta Pejabat (Ambtelijke Akte atau Relaas Akte) 

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang, 

sehingga akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni 

pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan 

pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Jadi 

Ambtelijke Akte atau Relaas Akte adalah: 

a. Inisiatif ada pada pejabat; 

b. Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambtenaar) pembuat akta. 

Dengan demikian, mengenai otensitasnya suatu akta notaris pada 

dasarnya karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti 

yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. 
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6. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Pactum de Contrahendo  

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian bantuan yang 

berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan dan bentuknya bebas. Sebagai 

perjanjian bantuan, maka perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian 

pendahuluan (pactum de contrahendo), yaitu perjanjian dimana para pihak 

saling mengikatkan diri untuk terjadinya perjanjian pokok yang menjadi 

tujuan mereka, yakni perjanjian kebendaan
55

. 

Diadakannya perjanjian bantuan bertujuan untuk: mempersiapkan, 

menegaskan, memperkuat, mengatur, mengubah, atau menyelesaikan suatu 

hubungan hukum. Harus memahami waktu pembuatan perjanjian dengan 

baik. Pembuatan perjanjian yang bergantung pada perjanjian lain, dibedakan 

menjadi dua, yaitu
56

: 

1) Bantuan diadakan sebelum perjanjian pokok, misalnya perjanjian 

pendahuluan, contohnya: Pengikatan Jual Beli. 

2) Perjanjian bantuan dibuat untuk menegaskan, memperkuat, mengatur, 

mengubah, atau menyelesaikan suatu hubungan hukum, maka perjanjian 

bantuan dibuat sesudah perjanjian pokok, contoh: perjanjian pemberian 

hak tanggungan, gadai, fidusia, dan borgtocht. 

R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian pengikatan jual beli adalah 

perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya 

jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual 

beli tersebut, antara lain sertifikat hak atas tanah belum ada karena masih 

dalam proses, atau belum terjadinya pelunasan harga atau pajak-pajak yang 
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 Nandhita Luh Shinta, Pengikatan Jual Beli dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Kaveling 

antara Penjual dan Pembeli di Notaris-Ppat Boyolali (Studi Penerapan Asas Kebebasan 

Berkontrak), (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2019), hlm. 10. 
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dikenakan terhadap jual beli hak atas tanah belum dapat dibayar baik oleh 

penjual atau pembeli
57

. 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan 

Notaris merupakan akta autentik (Pasal 1868 KUH Perdata). Dalam 

kaitannya dengan akta autentik tersebut, Pasal 1870 KUH Perdata telah 

memberikan penegasan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris memiliki 

kekuatan pembuktian yang sempurna. Adapun, kutipannya bunyi Pasal 1870 

KUH Perdata sebagai berikut: “Suatu akta otentik memberikan di antara 

para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat 

hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat 

didalamnya”. 

Dalam prosesnya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi 

dasar untuk dapat melanjutkan atau melangsungkan jual belinya sesuai 

dengan kondisi PPJB tersebut. Dalam hal harga sudah dibayar lunas, akan 

tetapi pajak-pajak belum dibayarkan, maka hak penjual sudah dipenuhi, 

namun kewajiban belum dilakukan. Oleh karenanya, untuk melindungi hak 

pembeli yang telah membayar lunas, Notaris akan membuat akta PPJB 

sekaligus Akta Kuasa Jual (lebih pasnya Akta Kuasa Penjual) dari pihak 

penjual kepada pihak pembeli
58

. 

Isi dari PPJB adalah pernyataan untuk memberikan sesuatu (misalnya: 

calon penjual akan memberikan penyerahan hak milik atas tanah beserta 
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 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1998), hlm. 29. 
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 Bhakti Simamora, Sekilas Antara PPJB dan AJB, http://notaris-bhakti-
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bangunan diatasnya kepada calon pembeli, jika pembayarannya telah lunas) 

dan atau melakukan sesuatu (misalnya: calon pembeli wajib mengangsur 

pelunasan pembayaran pada waktu yang telah disepakati) kepada pihak lain 

yang berkaitan dengan suatu objek sebelum kepemilikannya berpindah dari 

penjual kepada pembeli. Disamping itu, isi dari PPJB dapat pula mengenai 

tidak melakukan sesuatu, misalnya calon penjual dilarang untuk menjual 

tanah tersebut kepada pihak lain
59

.  

Mengenai bentuk Ikatan Jual Beli (Perjanjian Pengikatan Jual Beli), 

peraturan perundang-undangan tidak mempersyaratkan harus dalam bentuk 

tertentu, berhubung perjanjian ini bukan merupakan perjanjain formil, 

sehingga tidak diharuskan secara tertulis, baik dalam akta autentik maupun 

akta di bawah tangan atau dengan kata lain, perjanjian ini berbentuk bebas, 

akan tetapi, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum, sudah 

selayaknya perjanjian di buat secara tertulis, sekalipun bukan dalam bentuk 

akta autentik
60

. 

Sebagai suatu perjanjian pendahuluan, maka terdapat suatu perbuatan 

hukum yang terkait dan melekat setelah dibuatnya PPJB, yaitu perbuatan 

hukum jual beli. Sebagaimana ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata PPJB merupakan perjanjian yang bersifat konsensuil, 

artinya perjanjian itu lahir saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan 

mengenai benda (bergerak maupun tidak bergerak) dan harga walaupun 
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pada saat itu barang belum diserahkan dan harga belum sepenuhnya dibayar 

(Pasal 1320 ayat (1) jo Pasal 1458 KUH Perdata).  

PPJB dapat digolongkan dalam perjanjian obligatoir. Perjanjian 

obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat untuk mengikatkan 

diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Oleh 

karena itu, dengan dibuatnya PPJB saja belum mengakibatkan beralihnya 

hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Tahapan ini baru 

merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian 

penyerahan (levering)
61

. 

Cara berakhirnya pemberian kuasa, dalam pactum de contrahendo 

yaitu ditentukam oleh perjanjian pokoknya, dimana perjanjian pokok 

memegang peran utama dalam menentukan proses laveringnya, sehingga 

ketentuan-ketentuan dan berikut akibat hukum yang ditimbul dalam Pasal 

1813 s/d Pasal 1819 KUHPerdata dapat diberlakukan sepanjang perjanjian 

pokoknya sudah dilaksanakan. Pasal 1813 KUHPerdata menentukan cara 

dan hal-hal yang mengakhiri pemberian kuasa, yaitu karena: pencabutan 

(penarikan kembali), pemberitahuan penghentian (pelepasan) oleh penerima 

kuasa atas kuasa yang diterimanya, meninggalnya, pengampuannya atau 

pailitnya pemberi maupun penerima kuasa
62

. 

Penarikan kembali oleh pemberi kuasa yang diikuti dengan 

penyerahan surat kuasa oleh penerima kuasa merupakan hal yang wajar, 
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yaitu untuk menghindari atau mencegah kemungkinan adanya 

penyalahgunaan surat kuasa tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pencabutan 

kuasa yang dilakukan hanya dengan pemberitahuan kepada penerima kuasa, 

tidak dengan sendirinya berakibat terhadap pihak ketiga, berhubung pihak 

ketiga yang tidak mengetahui adanya pencabutan itu, dan dia telah 

mengadakan suatu perjanjian dengan penerima kuasa. Pencabutan kuasa 

secara diam-diam terjadi apabila pemberi kuasa mengangkat seseorang 

penerima kuasa baru untuk menjalankan urusan yang sama. 

 

7. Teori Registration of Deeds 

Registration of deeds dilakukan dalam bentuk pendaftaran aktanya, 

yang berisikan perbuatan hukum yang menerbitkan hak atas tanah atau 

pembebanannya. Setiap kali terjadi perubahan, yang merupakan bukti satu-

satunya dari terjadinya perubahan tersebut. Cacat dalam salah satu proses 

peralihan atau pembebanan, akan mengakibatkan akta-akta yang dibuat 

setelah menjadi tidak berkekuatan hukum sama sekali. Oleh karena itu, 

dalam hal ini yang terjadi adalah positif
63

.  

Dalam  sistem  Pendaftaran  Akta  yang  didaftarkan  adalah  akta-akta  

yang  bersangkutan  dan  disini  Pejabat  Pendaftaran  Tanah  bersifat  pasif  

dimana  dalam hal ini Pejabat Pendaftar Tanah tidak  melakukan  pengujian  

kebenaran  data  yang  disebut  dalam  akta  yang didaftar. Cara 

pengumpulan dan penyajian data juga melalui akta-akta tersebut. Dan 
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sebagai tanda bukti haknya adalah berupa Salinan Akta yang sudah 

dibubuhi catatan pendaftaran dan surat ukur.  Pada setiap kali terjadi 

perubahan hak wajib dibuatkan akta oleh Notaris sebagai buktinya, maka 

dalam sistem ini data yuridis yang diperlukan harus dicari dalam akta-akta 

tersebut. Catat hukum pada suatu akta bisa mengakibatkan tidak sahnya 

perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta yang dibuat kemudian dan 

untuk memperoleh data yuridis harus dilakukan apa yang disebut dengan 

“Tittle  Search” yang dapat memakan waktu dan biaya karena diperlukan 

bantuan para ahli, dan hal inilah yang merupakan kelemahan dari sistem 

ini
64

. 

Sistem ini dipergunakan di zaman pemerintahan Hindia Belanda 

menurut Staatsblad 1834 No. 27 tentang Ordonansi Baliknama 

(Overschrijvings Ordonnantie), yang acaranya adalah akta-akta yang akan 

didaftarkan oleh Pejabat Baliknama atau disebut Overschrijvings Ambtenaar 

didaftarkan pada hari yang sama di kantornya dalam suatu Register Akta 

dan kepada pihak pembeli selaku pemegang hak yang baru atau pada 

Kreditur pemegang Hak Tanggungan akan dibuatkan Grosse Akta yang 

fungsinya adalah sebagai tanda bukti hak. 
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