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ABSTRAK 

Undang-undang tentang fiducia membawa perubahan dalam pranata 
jaminan di Indonesia, dan tidak lagi membedakan benda berwujud maupun tidak 
berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak 
dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan Hak 
Tanggungan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 
maka dapat dibebani dengan Fiducia. Undang-undang Fiducia tidak berlaku bagi 
pesawat udara dan kapal berbobot lebih dari 20 M3 demikian bunyi Pasal 3 angka 
2 dan 3, padahal kedua jenis benda bergerak terdaftar ini mempunyai nilai 
ekonomis yang sangat tinggi dan dapat dijadikan sebagai jaminan hutang untuk 
modal pengembangan usaha bagi perusahaan kedua pengangkutan ini. 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, yang ternyata 
tidak berlaku terhadap pesawat udara, membuat kalangan perbankan menjadi ragu 
untuk menggunakan fiducia sebagai lembaga jaminan dengan obyek pesawat 
udara. Padahal sejak pemerintah melakukan deregulasi dan relaksasi perizinan 
dalam bidang angkutan udara 200 I, bisnis angkutan udara tumbuh pesat, hal ini 
ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan penerbangan yang beroperasi. 

Meskipun Undang-undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan 
telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 dan Cape Town Convention 
2001 telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2007 pada tanggal 20 Pebruari 2007, pada saat ini praktek perbankan di 
Indonesia masih menggunakan fidusia sebagai pengikatan jaminan kebendaan 
dengan obyek pesawat udara. Hal ini disebabkan karena sosialisasi dan 
pengarahan dari pemerintah Republik Indonesia terhadap Undang-undang Nomor 
I Tahun 2009 dan Cape Town Convention 2001, sampai saat ini belurn terlaksana 
dengan baik, sehingga praktek perbankan masih menggunakan fidusia sebagai 
satu-satunya bentuk jaminan kebendaan yang dipakai oleh kalangan perbankan 
untuk mengikat perjanjian pengikatan jarninan dengan obyek pesawat udara. 
Padahal jika Undang-undang Nomor I Tahun 2009 dan Cape Town Convention 
2001 bisa dijalankan dengan baik, permasalahan penjaminan pesawat dapat 
terakomodasi dengan adanya 2 peraturan ini dan pemegang jaminan kebendaan 
atas pesawat udara mendapat kepastian hukum dengan adanya IDERA 
(Irrevocable Deregristration and Export Authorization) atau yang disebut "Surat 
Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk menghapus pendaftaran dan 
export" 
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ABSTRACT 

Law fiducia bring about changes in insurance regulation in Indonesia, 
and no longer distinguish objects exist or not exist, registered or not registered, 
and does not move with the condition that moving objects can not be burdened 
with the rights of indemnity as mentioned in the Act Number 4 Year I996 can then 
be burdened with Fiducia. Fiducia Act does not apply to aircraft and ships more 
than 20 weight M3 sounds so Article 3 digits 2 and 3, when the two types of 
moving objects is registered to have economic value is very high and can be used 
as collateral for the debt capital for business development companies this second 
carriage. 

Law Number 42 Year I999 on Fiducia, that do not apply to the aircraft, 
making the banks to be free to use Fiducia as a guarantee with the object plane. 
But since the government to deregulate licensing and relaxation in the field of air 
transportation in 200I, the air transportation business to grow rapidly, this is 
marked with the number of the company that operates the flight. 

Although Law No. I Year 2009 on Aviation has been enacted on I2 
January 2009 and Cape Town Convention 200I have been ratification with the 
Presidential Regulation Indonesia Republic Number 8 Year 2007 on 20 February 
2007, the current practice of banks in Indonesia are still using as fidusia fastening 
material collateral with the object plane. This is because socialization and 
guidance from the government of the Republic of Indonesia Law Number I Year 
2009 and the Cape Town Convention 200I, up to now has not been performing 
well, so that banking practices are still using fidusia as the only form of collateral 
material that is used by the banks to tie fastening security agreement with the 
object plane. But if Law No. I Year 2009 and the Cape Town Convention 200I 
can be run properly, the problem can guarantee aircraft accomodation with this 2 
regulations and the holder of this material collateral on the plane get legal 
certainty with the IDERA (Irrevocable Deregristration and Export Authorization) 
or called the "Power of Attorney which can not be pulled back to remove the 
registration and export" 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahi Rabbi\ 'alamin, puji syukur kehadirat ALLAH SWT, 

berkat rahrnat dan hidayahnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, 

yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari 

Universitas Padjadjaran. 

Dalam tesis ini, penulis menyajikan bagaimana penjaminan pesawat udara 

sebagai jaminan pemberian kredit dilaksanakan dalam praktek dunia perbankan. 

Dalam praktek perbankan penjaminan pesawat udara dilakukan dengan fiducia, 

memakai akta notaris dan tidak didaftarkan. Padahal pesawat udara sebagai benda 

bergerak terdaftar mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi dan perolehan

nya membutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan pembiayaan dari 

lembaga keuangan. 

Yang menarik perhatian penulis disini adalah dengan dipakainya lembaga 

fiducia sebagai lembaga yang digunakan untuk menjaminkan pesawat udara, 

pemegang jaminan ternyata tidak mempunyai kepastian hukum dalam 

pelaksanaan penjaminannya. Padahal sudah ada Undang-undang Nomor I Tahun 

2009 tentang Penerbangan dan telah diratifikasinya Cape Town Convention 200 I 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007, sebenarnya permasalahan 

mengenai penjaminan pesawat udara telah terakomodasi dan jaminan kepastian 

hukum pemegang jaminan diperoleh dengan adanya ketentuan IDERA 

(Irrevocable Deregistration Export Authorization). Namun dikarenakan kurang

nya informasi dan sosialisasi maka banyak kalangan dalam industri penerbangan 
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dan lembaga keuangan belum mengetahui banyak prosedur dan tata laksana 

penjaminan pesawat udara. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan dapat diselesaikan hanya 
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dan pengetahuan dari para pembimbing penulis dan pihak-pihak yang mendukung 

penyelesaiannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis patut mengucapkan 
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bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 

2. Prof. Huala Adolf, S.H., M.H., LL.M, Ph.D., FCB.Arb., yang dengan 

kebaikan dan pengetahuannya memberikan bimbingan dan arahan penulisan 

tesis ini. 

3. Bapak dan lbu Dosen Pengajaran Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Konsentrasi Hukum Bisnis yang telah mengajar, membimbing dengan penuh 

semangat dan telah menambah pengetahuan dan wawasan penulis. 

4. Bapak dan lbu di Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Konsentrasi Hukum Bisnis yang telah banyak membantu dan juga 

memberikan semangat untuk menyelesaikannya tesis ini. 
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A. LA TAR BELAKANG 

BABI 

PENDAHULUAN 

Transp011asi memegang peranan penting clan stratcgis di dalam 

mcmantEipkan perwujuclan wawasan nusantara, scrta juga untuk memperkuat 

ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usahanya 

1nencapm tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

1945. 

Salah satu JCnis transportasi yang merupakan salah satu moda 

transportasi yang ticlak clapat clipisahkan dari moda-moc\a transportasi lain 

yang ditata dalmn sistcn1 transpo1iasi nasional ac\alah pcnerbangan. Menurut 

Pasal 1 butir 1 Unclang-unclang Nomor l Tahun 2009 tentang Penerbangan, 

penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang tcrdiri atas pcmanfaatan 

wilayah uclara, pesawat udara, banclar uclara. angkutan uclara, navigasi 

penerbangan, keselamatan dan keatnanan, lingkungan hidup. set1a fasilitas 

penunjang dan fasilitas umum lainnya. 

Transportasi penerbangan mempunyai karakteristik tersendiri yaitu 

mampu mencapm tujuan clalam waktu yang cepat, bcrteknologi tinggi clan 

memcrlukan tingkat keselamatan yang tinggi. Karena itu pula, sebagai salah 

satu transp011asi yang semakin clibutuhkan pada zaman sekarang, akhirnya 

membuat bisnis jasa penerbangan yang bersifat komcrsial mcnjac\i semakin 

marak eli Indonesia. Seticlaknya hal itu bisa dilihat dari semakin banyaknya 
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perusahaan jasa penerbangan clan scmakin tcrlihat aclanyu persaingan eli 

antara sesama perusahaan operator jasa pencrbangan eli Indonesia, seperti 

aclanya promosi yang gencar, persaingan pdayanan, harga tiket dan 

sebagainya. 

Maraknya bisnis jasa operator penerbangan ini cia pat c\ilihat juga clari 

data clari Dircktorat Jenderal Pcrhubungan Udara Depa1iemen Perhubungan 

Republik Indonesia, yang telah mencrbitkan izin bagi perusahaan operator 

jasa penerbangan sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) izin, khususnya bagi 

pcrusahaan angkutan udara niaga (penerbangan komersial). 

Dengan makin maraknya iklim bisnis operator pencrbangan tersebut 

tentu akan memiliki clampak juga tcrhacbp scktor lainnya. Salah satu sektor 

yang ikut mendapat dampak posit if clari maraknya bisnis jasa penerbangan ini 

adalah sektor perbankan. Dampak positif yang dimaksuc\kan ac\alah berupa 

adanya ke1jasmna antara perusalwan jasa pcnerbangan tcrsebut dengan pihak 

pcrbankan dalam hal permodalan. yaitu dalam hal pemberian modal ke1ja 

atau kredit usaha bagi kalangan perusahaan jasa pcnerbangan tadi. 

Kerjasama ini memang bisa menjadi sebuah 11'il1-lVh7 .vo!ution bagi 

kedua belah pihak. Bagi kalangan perbankan, c\engan tersalumya kredit 

kepada kalangan pebisnis jasa penerbangan merupakan bagian dari 

terlaksananya fungsi intermediasi perbankan. Sementara bagi perusahaan jasa 

penerbangan, dengan adanya pengucuran kredit tersebut akan membuat laju 

operasional mereka menjadi lancar dan membuat pe1formance keuangan 
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mercka menjadi tcrbantu, baik untuk ckspansi maupun untuk sckeclar modal 

ke1ja sen1ata. 

Jika clitclaah lcbih lanjut, penyelcnggaraan usaha jasa penerbangan 

dan usaha angkutan udanl eli Indonesia 1nemang ban1 diatur dan ditetapkan 

lebih lanjut clalam bebcrapa kctentuan peraturan penmdang-undangan, antara 

lain berupa unclang-unclang, peraturan pemcrintah, Sural Keputusan Menteri 

Perhubungan Rl, clan Pengumuman Dircktorat Jencleral Pcrhubungan Udara. 

Adapun bcberapa peraturan perunclang-undangan clalam masalah 

pcnerbangan dan usaha angkutan uclara di Indonesia, aclalah: 

I. Undang-unclang Nomor 15 Tahun 1992 (Lcmbaran Negara/LN nomor 53 

tahun 1992) tentang Pcncrbangan (sclanjutnya disingkat menjacli UU 

Penerbangan 1992). 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemcrintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara 

LN Nomor 7 Tahun 2000). 

3. Peraturan Pemcrintah Nomor 40 Tahun 1995 (LN Nomor 68 Tahun 

1995) tentang Angkutan Uclara. 

4. Undang-unclang Nomor 83 Tahun 1958 (LN Nomor 159 Tahun 1958) 

tentang Pcnerbangan. 

5. Undang-undang Nomor l Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya 

disingkat menjadi UU No. l Th. 2009). 

Jika diperhatikan lebih lanjut, Undang-undang Nomor l Tahun 2009 

memberikan pembedaan secara tegas terhadap berbagai jenis alat 
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penerbangan. Menurut PasLd I LmclangRundang ini, ada dua jcnis alat 

penerbangan, yaitu pesawat terbang clan helikopter. 

Definisi pesawat udara. pcsawat tct·bang dan hclikopter menurut UU 

No. I TIL 2009 aclalah scbagai bct·ikut: 

I. Pesawat Uclara 

2. Pesawat Terbang 

3. Helikopter 

setiap mesin atau alat yang dapat terbang di 

atmosfer karena gaya angkat dari renksi udara, 

tetapi bukan karena reaksi uclara terhaclap 

permukaan bumi yang digunakan untuk 

pencrbangan. 

pcsawat udara yang lebih bcrat clari uc\ara, bersayap 

tctap, dan clapat terbang clengan tenaga sendiri. 

pesawat uc\ara yang lebih berat clari uclara, bersayap 

putar yang rotornya cligerakkan oleh mesin. 

Unclang-undang Nomor I Tahun 2009 clalam Pasa1 1 butir 6, 

menyatakan bahwa yang climaksudkan clengan pesawat udara Indonesia 

aclalah pcsawat uc\ara yang mempunyai Ianda penclaftaran Indonesia clan 

tancla kebangsaan Indonesia. Pesawat udara sendiri, mcnurut Pasa1 1 Unclang

unclang Nom or 1 Tahun 2009, tercliri clari beberapa jenis kepemilikan, yaitu: 

1. Pesawat Uclara Negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh 

Tentara Nasional Indonesia, Kepo1isian Republik Indonesia, 

kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menja1ankan fungsi 

dan kewenangan penegakan hukum se1ia tugas lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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2. Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk 

kepentingan angkutan uc\ara niaga dan bukan niaga. 

3. Pesawat Udara Sipil Asing adalah pesawat udara yang digunakan untuk 

kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunya1 

tancia pendaftaran clan tancla kebangsaan negara asing. 

Adanya beberapa pembagian kategori di atas jelas berdampak pula 

pada dokumentasi serta sc11ifikasi masing-masing alat penerbangan tersebut. 

Menurut Pasal 24 Undang-undang Nomor I Tahun 2009, pcsawat udara yang 

akan dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai Ianda pendaftaran. Khusus 

untuk pesawat udara sipil, yang dapat memperoleh tanda pendaftaran 

Indonesia dan tancla kcbangsaan Indonesia ac\alah pesawat udarn yang tclah 

memenuhi kctentuan sebagai bcrikut: 

1. Tidak tcrdaftar eli negara lain~ 

2. Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum 

Indonesia; 

3. Dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukmn asing dan 

dioperasikan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia 

untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun seem·a tenis

menerus berdasarkan suatu pe1janjian; 

4. Dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah, dan pesawat 

udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; a tau 

5. Dimiliki oleh warga negara asing a tau bad an hukum asing yang pesawat 

udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu 
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pe1janjian yang tunduk pacla hukum yang clisepakati para pilwk untuk 

kegiatan pcnyimpanan, penycwaan, dan/atau perdagangan pcsawat 

udara. 

Dengan aclanya kctentuan mengenai kepemilikan ini pula, maka 

clalam hal kaitannya clengan perbankan, bencla yang climiliki olch orang atau 

baclan hukum tersebut clapat pula clijaclikan sebagai jaminan atas kredit 

perbankan, dengan ·'pcmberian hak pmman kebenclaan (securitv 

agreement)"". Menurut ketentuan Pasal 71 Unclang-unclang Nomor I Tahun 

2009, Objck pcsawat uclara dapat dibcbani dengan kepentingan internasional 

yang timbLii akibat pcrjanjian pemberian hak jaminan kebenclaan, perjanjian 

pengikatan hak bersyarat, dan/atau petjanjian sewa guna usaha. Dalam pasal 

ini tidak menyebut lcmbaga apa yang digunakan untuk pengikatan jaminan 

atas pesawat udara, apakah itu menggunakan fiducia atau hipotik. Berbecla 

clcngan Undang-undang Pcnerbangan 1992, Pasal 12 mcnyebutkan bahwa 

pcsawat tcrbang dan helikopter yang telah mempunyai tancla pcndaftaran dan 

kebangsaan Indonesia clapat clibebani hipotek clan harus diclatiarkan. Dalam 

Unclang-undang Nomor l Tahun 2009 hanya mengatur mcngenai pcnclaftaran 

clan pcnghapusan kebangsaan pesawat uclara yang ter1uang dalam Pasal 74, 

75 clan 76 yaitu harus eli selesaikan atau clicatatkan pacla Depar1emcn 

Perhubungan. 

Akan tetapi dalam prakteknya pelaksanaan penjaminan atas pesawat 

terbang dan helikopter yang sudah terjadi di berbagai kalangan perbankan 

menggunakan cara-cara tersendiri di dalam melakukan pengikatan jaminan 
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kcbenclaan yaitu menggunakan tldusia, hal mi clikmcnakan pcmbcbanan 

jaminan kebendaan yang atas pesawat udara clalam Unclang-undang Nomor I 

Tahun 2009, ticlak mengatur tentang tata cara pcmbebanan clan pcndaftaran 

jaminan pesawat uclara, clikarenakan ticlak aclanya pancluan khusus untuk 

pcngikatan Jaminan dan/atau pen1bebanan hak tanggungan atas pesawat 

terbang clan helikopter clan a tau cliberikannya suatu cletlnsi dan penggolongan 

yang khusus terkait dengan pesawat terbang clan helikopter. Sehingga 

nantinya akan memberikan suatu kepastian hukum sebagaimana yang 

cliharapkan oleh pihak perbankkan selaku pemegang jaminan. 

Beberapa jcnis kepcmilikan pesawat uclara yang dapat dijadikan objek 

Jmmnan kebendaan dalmn praktek olch kalangan perbankan antm·a lain 

adalah: 

I. Pesawat uclara yang berasal dari pembelian yang clilakukan oleh 

pcrusahaan yang bergerak dalan1 bidang penerbangan. 

2. Pcsawat udara yang pembeliannya melalui kredit pcrbankan. 

3. Pesawat udara yang merupakan objek /e(L\'ing (sewa guna usaha) 

4. Pesawat udara asing niaga. 

Keberadaan pesawat udara sebagai suatu benda khususnya pesawat 

terbang dan helikopter dalam pembagian benda yang dikenal clalam 

KUHPerdata dapat digolongkan sebagai benda bergerak akan tetapi pesawat 

udara sebagai benda modal dalam industri penerbangan, baru bisa berfungsi 

kalau pesawat udara tersebut telah didaftarkan demikian bunyi Pasal 24 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. Sedangkan pesawat udara yang tidak 
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cliclaftar, ticlak akan berfungsi sebagai benda clalam pcngcrtian komersiil. 1 

Olch karcna itu pcsawat uclara scbagai bcncla cliberibn suatu exceptional 

status sebagai ··bencla bergerak·· yang diatur secara khusus clan mcnmnakan-

nya dengan lllOl'ah/e properly sui generic. 

Pesawat uclara sebagai bencla karena mempunyai status bencla khusus, 

jib akan clijaclikan jaminan dalam pemberian kreclit harus diatur secara 

khusus, karena clalam Undang-undang Nomor I Tahun 2009 tidak mengatur 

mengenm lembaga penjan11nan yang tersec\ia, sehingga sangat dirasa belum 

menimbulkan suatu hak istimewa yang menjadi harapan pihak bank selakL1 

krcditur pcmegang jaminan, untuk pengembalian pinJaman debitur kepada 

krcditur. 

Dalam hal ini penulis akan membahas masalah penjaminan pesawat 

uclara khususnya pcsawat tcrbang dcngan masih bclum jelasnya 

penggolongan benda sesuai KUH Perdata clari pesawat uc\ara, lembaga 

penjaminan yang tersedia se11a belum lengkapnya peraturan-peraturan 

pclaksana yang ada. 

Berkaitan clengan latar belakang tersebut eli alas, pcnulis merasa 

te11arik untuk membahas mengenai pengikatan jaminan alas pesawat terbang 

yang berlangsung cia! am praktek khususnya di kalangan pcrbankan selama ini 

dan melihat kelemahan-kelemahan se11a mencarikan solusi pennasalahannya 

dalam suatu karya ilmiah berjudul "Tinjauan Hukum Perjanjian Jaminan 

Mach. Isnaeni, Hi'potek Pescnvat Udara di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996, him. 
139. 
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dengan Ob_jck Pcsawat Udara dalam Per_janjian K•·edit Dihubungkann 

dcngan Undang-undang Non1or I Tahun 2009 tentang Pcncrbangan." 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berc\asarkan latar belakang yang telah pcnulis uraikan sebclumnya, 

maka permasalahan yang c\iperkirakan muncul dalam pengikatan jaminan 

atas pesawat uc\ara c\alah sebagai bcrikut: 

l. Bagaimana pelaksanaan pe1janjian kredit dengan jaminan pesawat udara 

c\ihubungkan c\engan Unc\ang-unc\ang Nomor l Tahun 2009 tentang 

Penerbangan? 

2. Bagaimana pelaksanaan pcnJaminan tiducia pcsawot udara dalan1 

praktek serta pendaftarannya? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

l. Untuk mengetahui dan merumuskan pelaksanaan perjanjian kredit 

clcngan objek pesawat uclara sebagai jaminan clihubungkan dengan 

Unclang-undang Nomor l Tahun 2009 tcntang Penerbangan dalam 

praktek agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak 

jaminan kebendaan. 

2. Untuk mengetahui dan memmuskan lembaga penjaminan fiducia dalam 

praktek serta proses penclaftarannya. 
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D. KEGUNAAN PENELITIAN: 

Adapun kegunaan penelitian yang cliharapkan clari basil pcnelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

l. Teoritis: 

Memberi sumbangan pcmikiran bagi pcngcmbangan ilmu hukum 

khususnya hukum jaminan kebendaan terutama pesawat udara dalam 

kaitannya dengan pemberian kredit. 

2. Praktis 

a. Hasil penelitian ini kiranya bcrmanfaat sebe1gai sumber kepustakaan 

berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, 

khususnya bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tcntang 

pengaturan lcmbaga jaminan pcsawat udara. 

b. Hasil penelitian ini mampu mcmberikan masukan dan umpan balik 

bagi para pihak yang bcrkompcten dalam pengembangan hukum 

perdata bisnis mengenai jaminan pesawat udara dalam kditannya 

dengan pemberian kreclit. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat mcmberikan sumbangan pcmikiran 

dalam menentukan kebijakan bidang pengaturan prosedur tala cara 

pembebanan, pcndaftaran, pcnghapusan dan eksekusi jaminan 

kebendaan pesawat udara 

d. Untuk mengadakan perbandingan antara ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama ini dengan kondisi yang terjadi eli lapangan, 
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sehingga dapat clitarik suatu kcsimpulan apakah ilmu pengctahuan 

terscbut sesuni dcngan perkembangan yang ada. 

E. KERANGKA PEMIKIRAN 

Proses pcmbangunan nasional yang dicanangkan oleh pcmcrintah 

tidak terlepas dan keterbitan dengan stsi hukum. Segala kcgiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah clalam hal mcmbangun bangsa juga harus selalu 

mengacu kepacla norma-norma hukum yang ada, sehingga proses 

pernbangunan nasional itu sencliri akan berjalan dengan lancar serta scsuai 

dengan ketentuan dan tujuan yang telah clitetapkan. 

Menjaga kualitas hukum memang bukan pckerjaan yang mudah clan 

akan sulit untuk dilaksanakan, mengingat banyaknya aspek yang harus 

dipentimbangkan. Perangkat-perangkat hukum yang ada hants selalu clinamis 

dan n1an1pu mempcrhatikan scgala kebutuhan yang berkembang schingga 

berbagai konclisi yang bisa menyebabkan kekosongan hukum clapat 

clihindari2
. 

Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secm·a tcgas mengamanatkan 

bahwa asas dan sencli dasar perekonomian nasional harus dibangun scbagai 

usaha bersama atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti pula bahwa 

perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi, di 

mana kegiatan ekonomi pada intinya dilaksanakan clan rakyat, oleh rakyat, 

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum da/am Pembangwwn, Alumni, Bandung, 
2006, him. 115. 
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dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya clalam 

proses pembangunan ckonomi bangsa harus memperhatikan clan menjunjung 

tinggi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini pe1nbangunan, pembaharuan 

dan pembentukan hukum baru yang sesum dcngan kebutuhan clan 

perkembangan masyarakat yang menuju kem·ah pembangunan masyarakat 

modern memang sangat cliperlukan. 

Reformasi seluruh sencli-sendi kchiclupan bcrbangsa dan bcrnegara 

sejak Tahun 1998 telah menclorong adanya pembaharuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Percncanaan pembangunan nasional 

mengakomoclasi kenyataan bahwa perencanaan pembangunan harus melalui 

proses demokratis, terdesentralisasi, clan mcmatuhi tala pemerintahan yang 

baik. Demikian pula proses perencanaan pembangunan harus melaksanakan 

amana! UUD 1945 Amandemen tentang pcmilihan langsung oleh rakyat. 

Perencanaan pembangunan nasional masih clibutuhkan Jnengingat amanat 

Pembukaan UUD 1945 dan kondisi faktual gcogratis, sosial, ekonomi, clan 

politik ban gsa Indonesia yang beraneka ragam. 

Sistem perencanaan pembangunan nasional cliatur dalam Undang

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPNN) telah mengakomodasi seluruh tuntutan pembaharuan 

sebagai bagian dari gerakan refonnasi. Perencanaan pembangunan nasional 

harus dapat clilaksanakan secara terintergrasi, sinkron dan sinergis baik antar 

daerah, an tar ruang, antar waktu, an tar fungsi pemerintah maupun antar pusat 

dan daerah. 
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Rencana pembangunan nasional climulai dari rencana pc1nbangunan 

jangka panjang (RP JP), kemudian Rcncana Pembangunan J angka Mencngah 

(RPJM) yang berupa pcnjabaran visi clan misi presiden dan berpccloman 

kepada RP JP Nasional. Scdangkan untuk claerah, RP JM Nasional mcnjadi 

perhatian bagi Pemerintah Daerah cia lam mcnyusun RP JM Daerah (RP JMD) 

Di tingkat nasional proses pcrencanaan clilanjutkan dengan Rencana Ke1ja 

Pemerintah (RKP) yang sifatnya tahunan clan sesuai clengan RPJM Nasional. 

Sedangkan diclaerah juga disusun Rencana Kc1ja Pemerintah Daerah (RKPD) 

yang mcrupakan penjabaran dari RPJM Dacrah dan mengacu kcpacla RKP. 

Rcncana tahunan scbagai bagian dari proses penyusunan RKP juga clisusun 

olch masing-masing kcmcntrian dan lcmbaga clalam bentuk Rencana Ke1ja 

(Rcnja) Kementrian atau Lembaga, dan diclaerah Renja- SKPD disusun 

sebagai rcncana tahunan untuk SKPD (Satuan Kc1ja Perangkat Daerah) 

Rencana kc1ja atau Renja ini disusun clengan berpedoman kepada Rcnstra 

serta prioritas pembangunan yang dituangkan clalam rancangan RKP, yang 

didasarkan kepada tugas clan fungsi tnasing-masing instansi3 
_ 

Konsepsi Mochtar Kusumaatmadja tentang /wkwn sebagai sarww 

pembangunan don pembaharuan ma.\yarakat, tnernberikan suatu araban 

dalam pembangunan bidang lmkum, bahwa hukum harus mampu tampil 

kedepan dalam memberikan arab pembaharuan4 Selanjutnya Mochtar 

Kusumaatmadja mengatakan bahwa hu/wm merupakan sarana pembaharuan 

Paskah Suzetta, Kepala Bappenas, Naskah Pembukaan Seminar Pimpinan Daerah, 22 Maret 
2007. 

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, lv/a:-,yarakat dan Pembinaan Hulwm Nasional, Bina Cipta, 
Bandung, 1976, hlm.8- 9. 
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masyarakat, diclasarkan atas anggapan bahwa adanya kcteraturan atau 

keteiilban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu 

yang diinginkan atau bahkan clipandang mutlak pcrlu 5 

Konsep Roscoe Pound tentang pembaharuan hukum, mengatakan 

agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pem-

baharuan clapat berjalan scbagaimana mestinya, hendaknya sesuai clengan 

hukum yang hidup clalam masyarakat. Jadi, mencerminkan nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat. Scbab jika ternyata tidak, akibatnya kctentuan 

tersebut akan tidak dapat dilaksanakan (bekerja) clan akan mcndapat 

" tantangan-tan tangan. 

Pembaharuan hukum clalam bidang ekonomi harus selalu 

diperbaharui sciring dengan pcrkcmbangan masyarakat menuju masyarakat 

dengan perckonomian modern. Dengan scmakin berken1bangnya kegiatan 

ekonomi, maka akan semakin terasa perlunya sumbcr-sumber dana untuk 

men1biayai suatu kcgiatan usaha. 

Pesawat udara sebagai benda modal dalam industri penerbangan, 

mcinegang peranan yang sangat vital, selain harganya yang relatif tinggi 

peralatan pendukung yang clibutuhkan juga semakin canggih. Perusahaan 

yang bergerak dibidang penerbangan sangat membutuhkan modal yang besar 

untuk dapat menjalankan usahanya mengingat mahalnya harga pesawat 

terbang dan tingginya biaya operasional. Untuk dapat memenuhi kebutuhan 

Mochtar Kusumaatmadja, lac. cit. 
Erick Sihombing, Universalisme Hukwn dan Syariat Islam (h Indonesia, Pendidikan 

Network, 21 Juli 2007, him. 36. 
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modal yang sangat besar tersebut, clibutuhkan peran serta lcmbaga pem

biayaan baik dari scktor pcrbankan maupun sektor swasta lainnya 

Mcngingat pcsawat udara tnemiiiki nilai ckon01nis yang sangat tinggi, 

maka pcsawat udara sebagai benda modal harus dapat dijaclikan jaminan 

untuk dapat memenuhi kcbutuhan modal yang sangat bcsar dalam suatu 

usaha pencrbangan. Oleh karenanya perlu dikaji lcbih dalam mengcnai 

pengaturan dan penggolongan jenis benda pesawat uclara apakah tennasuk 

benda bergerak atau tidak bergcrak, karena hal ini akan menyangkut lembaga 

jaminan apa yang tepat cligunakan untukjenis benda pesawat udara. 

Berbicara tnengenai letnbaga jaminan yang clapat cligunakan untuk 

JCnis bcnda pcsawat uclara, dalam Undang-undang Nomor l Tahun 2009 

tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan lembaga apa yang dapat dipakai 

untuk pcnjaminan pesawat udara. Pasal 71 Unclang-undang Nomor l Tahun 

2009 mcnyatakan bahwa objek pcsawat udara dapat dibcbani dengan 

kcpentingan intcrnasional yang timbul akibat pc1janjian pcmbcrian hak 

jaminan kcbendaan, pe1janjian pengikatan hak bcrsyarat, dan/atau pe1janjian 

scwa guna usaha. Selanjutnya dalam penjclasan Pasal 71 Undang-unclang 

Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa: 

1. Yang dimaksud dengan dimaksud dengan ''kepentingan internasional .. 

adalah suatu kepentingan yang diperoleh kreditur yang timbul akibat 

perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak 

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

konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak 
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dan prolokol mengenai masa\ah-masalah khusus pada peralalan udara 

(Protocol to the Com·ention on Interests in Mohile Equipmen/ on 

i\Iatters Specific to ;/ircrufi Ecjuipment). 

2. Yang dimaksud dengan "pcmberian hak jaminan kebcndaan" (1·ecurilv 

agreement) ndalah suatu pc1janjian eli mana pen1beri hak JamJnan 

kebendaan (charg01) memberikan atau mcnyelujui unluk membcrikan 

kepada pencrima hak jaminan kcbendaan (chwgee) sualu kepenlingan 

(lennasuk kepenlingan kepemilikan) alas objek pcsawal udara unluk 

menjamin pemenuhan kewajiban yang tetjadi atau yang akan tctjacli dari 

pembcri hak jaminan kebendaan alau pihak keliga. 

3. Yang dimaksud dengan pe1pnjian pengikalan hak bersyarar· (title 

reservation agreement) adalah suatu petjanjian penjualan objek pesawat 

udara dengan kelentuan bahwa kepemilikan tidak akanberalih sampa1 

teqJenuhinya persyoratan yang lercanlum dalam pe1janjian. 

4. Yang clitnaksud clengan peiJ3Bjtal1 sewa guna usaha .. (le"'i'"" ' ~ 

agreemenl) adalah suatu petjanJWn di mana seseorang (pcmbcri sewa 

guna usaha/lessor) memberikon hak kepada orang lain (pencrima sewil 

guna usahallessee) untuk menguasai sualu objck pesawal udara (dengan 

alau lanpa opsi unluk membeli) dengan kompensasi bcrupa uang sewa 

atau pembayaran lainnya. 

Dalam isi Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tersebut 

diatas, tidak menyebut lembaga apa yang digunakan untuk pengikatan 

jaminan alas pesawal udara, apakah itu menggunakan fiducia atau hipolik, 
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sehingga akan menimbulkan keraguan dikalangan clunia perbankan apabila 

menjadikan pesawat udara sebagai jaminan kebenclaan dalam pcmberian 

kreclit. Dalam Pasal 74 Unclang-undang Nomor l Tahun 2009, pcnerima 

JUI111llan kebcndaan (krcditur) atas obyek pesawat udara dibcri kuasa oleh 

debitur untuk mclakukan deregrestrasi atau penghapusan penc\aftaran 

kcbangsaan pesawat uclara apabila debitur cidera janji. 

Berdasarkan lata hukum jaminan khususnya jaminan kebendaan, 

kalau c\ikaji lebih lanjut dan untuk clapat memenuhi kepastian hukum karena 

adanya hak didahulukan (preference) yang harus dimiliki olch kreditur untuk 

mendapat _jan1inan pengembalian hutang kreditur, maka seharusnya lembaga 

jaminan untuk pcmbebanan pesawat udara yang paling tepat adalah dcngan 

menggunakan hipotik. Namun c\alam prakteknya karena penc\aftaran hipotik 

pesawat udara ditolak oleh Departemen Pcrhubungan Uclara dengan alasan 

belum ada Peraturan Pcmerintah yang mengatur khusus mengenai pem

bebanan jaminan pesawat udara, maka digunakanlah letnbaga ticlucia, dengan 

mcmbuat Akta Pembcbanan Jaminan Fidusia oleh Notaris, tanpa ac\anya 

suatu pendattaran atas pengikatan jaminannya. 

Untuk clapat menerapkan lembaga jaminan yang tepat bagi pesawat 

udara, terlebih dahulu harus dimengetii pembagian jenis bcnda dan hak 

kebendaan menurut berbagai peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini 

Indonesia belum mengganti ketentuan tentang hukum benda meskipun sudah 

ada beberapa rancangan undang-undang mengenai hukum bencla, karena 

belum ada ketentuan baru sebagai landasan dasar hukum benda, Indonesia 
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masih menggunakan Buku ll KUH Pcrdata (Burgerlijkc Wetbock/BW) 

S.l847 Nomor 23 scbagai dasar ketentuan umum tentang hukum bencla pacla 

Ul11UI11nya. 

Peraturan yang berlaku untuk bencla lainnya bukan tanah. sclain cliatur 

dalam KUH Perdata Buku II, juga cliatur clalam berbagai pcratumn 

perundangan antara lain Unclang-unclang Nomor 4 Tahun 1996 tentang l-!ak 

Tanggungan, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1998 tentang Ficlusia, 

undang-undang tentang Hak Milik lnteketual, dan perundangan lain. 

Sedangkan peraturan yang mengatur hukum bencla khusus bcncla tanah diatur 

clalam Undang-unclang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan 

clalam Buku ll KUH Perclata, sepanjang belum dicabut clengan UUPA. 

Sistematika hukum benda clalam Buku II KUH Perclata bersifat 

teriutup, ariinya tidak dapat cliadakan hak-hak kebenclaan baru diluar yang 

telah diatur dalam unclang-unclang7 Oleh karena itu bentuk-bentuk hak 

kebendaan dalam KUH Perdata bersifat mutlak dan limitatif Dalam KUH 

Perclata ditemukan dua istilah yaitu benda (Iaak) clan barang (goed). Pada 

umumnya yang diariikan dengan benda (wak) ialah segala scsuatu yang 

dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi obyck hukum atau menjacli 

hak milik (Pasal 499 KUH Perdata{ Benda (zaken) tercliri atas barang/benda 

dan hak-hak kebendaan. Pengeriian Benda secm·a luas adalah segala sesuatu 

yang dapat dimiliki dengan hak milik (Eigendom) atau segala sesuatu yang 

Mariam Darus Badrulzaman, !vfencari Sislem Hukwn Benda Nasional, Alumni, Bandung, 
1977, him. 5. 

Ibid, him. 9. 
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clapat menjadi objck hak milik, clengan demikian semua bencla hidup atau 

mati, benda tanah atau bukan tanah, bergcrak atau tidak bergcrak. bcrwujucl 

atau tidak berwujucl yang clapat clikuasai clengan hak milik adalah bencla. 

Pembeclaan atas bencla terclaftar dan tidak terclaftar merupakan perkembangan 

yang terjadi pada ncgara-ncgara maju seperti Bclanda, lnggris. Amerika clan 

sebagainya. 

Dalam BW Bclanda Baru clisebutkan benda terclatiar adalah bcnda 

yang terdatiar pada tempat pendaftaran umum atau register umum (openhare 

register), pendaftaran merupakan unsur mutlak bagi bcncla tcrsebut karena 

memiliki aspek publisitas dan merupakan pembuktian kepcmilikan atas 

benda tersebut. Meskipun KUH Pcrdata tidak mengenal pcmbedaan bencla 

terdaftar clan tidak tcrclatiar, namun eli Indonesia clalam praktek clikenal 

adanya benda terdatiar seperti tanah, kapal !aut yang lebih clari 20 M3 dan 

pesawat udara. 

Hak kebendaan mcmiliki sitat absolut (right in re111) yaitu mcngikat 

setiap orang dengan ciri-ciri scbagai berikut: dapat clipcrtahankan terhadap 

s1apa SaJa, orang yang bersangkutan dengan benda mcmpunyai hak dan 

kewenangan terhadap bendanya dan orang lain harus mcnghormati hak itu. 

Peraturan hukum benda bersitat dualistis artinya pcraturan hukum 

benda masih memberlakukan dua peraturan yaitu masih berlakunya Hukum 



20 

Aclat clan masih berlakunya KUH Pcrdata bescrta peraturan pcrunclangan lain. 

Di dalam hukum aclat dan UUPA bcncla dibcclakan atas '': 

l. Benda Tanah (cliatur clalam UUPA dan pcraturan pcrunclangan lain) 

hukum aclat menempatkan tanah scbagai bcncla utama, karcna itu dalam 

hukum adat tanah n1c1npunyai kecludukan yang sangat istimewa karena 

mempunyai aspek spiritual. 

2. Benda lain selain tanah (secara umum cliatur clalam Buku II KUH 

Perdata beserta undang-unclang clan peraturan pcrunclangan lain) 

Seclangkan clalam KUH Perdata mengenal bcrbagai jenis pcmbeclaan bencla 

yaitu bahwa benda clapat clibcclabn antara lain: 

l. Benda berwujud dan tidak berwujucl. 

2. Benda bergerak clan tidak bergcrak. 

3. Benda yang ada dan bend a yang akan ada. 

4. Benda dalam perdagangan clan bcncla diluar pcrclagangan. 

5. Benda yang clapat clibagi clan tidak dapat clibagi. 

6. Benda yang habis karena pemakaian clan bcnda yang ticlak habis karena 

pemakaian. 

kemudian clalam perkembangannya eli negara maju terdapat pembedaan 

antara benda alas nama clan tidak atas nama clan benda tcrdaftar dan benda 

Sri Soedewi Masychun Sofwan, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1975, him. 36. 



10 

21 

tidak tcrdaftar. Dari kcsemuanya itu KUH Pcrdata clan konscp negara 111a.JU 

membedakan bcncla yang sangat pcnting adalah terdiri atas 10
: 

l. Benda bcr"crak (roaend aoed) 0 c~ 

a. Benda bergerak berwujucl 

b. Benda bergerak ticlak berwujucl 

2. Benda tidak bergerak (onroerend goed) 

3. Benda ticlak bcrgcrak (immovables). 

4. Benda terclaftar 

5. Benda tidak terdaftar. 

Kebcraclaan pesawat uclara scbagai suatu bencla apabila hendak dikaji 

dari pembagian bencla yang clikenal olch BW. khususnya yang menyangkut 

pembcdaan benda bcrgcrak clan benda ticlak bergerak scbagai salah satu 

pembagian jenis benda, clapat clikualif1kasi sebagai jenis bend a bergerak. Hal 

ini n1emang tepat kalau sekedar dilihat dan chamati dari scgi lahiriah, namun 

bilamana ukuran ini yang dipakai, maka setiap pesawat uclara akan clianggap 

sebagai benda bergerak clan clapat dikenai ketentuan-ketcntuan tentang bcnda 

bergerak. Padahal pesawat uclara sebagai bencla modal clalam ruang lingkup 

industri penerbangan, baru bisa berfungsi kalau pesawat udara tersebut 

didaftar terlcbih dahulu dalam register pcncrbangan. Sedang pesawat udara 

yang belum atau tidak didaftar tidak clapat berfungsi sebagai benda dalam 

pengertian komersial. 

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang lvfelekat 
pada Tanah dalam Konsepsi,Penerapan Asas Horisontal,Citra Aditya, Bandung, 1996, 
him. 100. 
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Olch karcna itu, mcngingat kebcraclaan pcsawat clalam biclang inclustri 

penerbangan mcmerlukan pcndaftaran sebagaimDna diharuskan oleh undang-

undang, menjacli tic\ak relcvan lagi jika hanya c\ikatagorikan sebagai bcncla 

bergerak, schingga lcbih tepat pesawat udara c\ikategorikan sebagai benc\a 

terclaftar 11
. Sedangkan para ahli hukum udara berpenc\apat bahwa pesawat 

uclara ac\alah tcnnasuk c\alam katcgori bcncla bcrgerak (mm•eable pmperty) 

yang mcmpunyai exceptional status sebagai benc\a bergerak yang diatur 

kl l. k b . I I . . "1 ' secara 1usus atau c mama an se agm ··mol'ea J e properly Slll genens -. 

Hubungan antara pcrtumbuhan kegiatan ckonmni ataupun per-

tmnbuhan kegiatan usaha suatu perusahaan erat kaitannya dengan 

perkreditan. Hal ini disebabkan karena dunia pcrbankan ataupun lembaga 

keuangan lainnya merupakan mitra usaha bagi perusahaan-perusahaan jasa 

non keuangan lainnya. 

Bcrbicara mcngenai pinjaman modal/kreclit yang diberikan oleh bank, 

tidak bisa terlepas c\ari masalah yang bcrkaitan dcngan kreclit itu sendiri yaitu 

mengenai petjanjian kreclit. proseclur dan tala cara pcmberian kredit, 

petpnjian Jam man, objek jaminan, serta proscdur clan tata cara pembebanan 

terhadap objek jaminan, yang keseluruhannya bertujuan untuk keamanan dan 

jaminan bagi pelunasan kredit tcrscbut. 

Perjanjian kredit adalah merupakan salah satu bentuk dari berbagai 

macam bentuk perJanjian. Petjanjian kredit adalah perJanjian yang 

Mach Isnaeni, Hipotek Pesmvat Udara di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996, 
hlm.l46. 

Mieke Komar Kantaatmadja, Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia, 
Ditinjcw dari Hukwn Udara, Alumni, Bandung, 1989, him. 47. 
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r __ , 

menyangkut kredit perbankan, uang clibuct antm·a pihak kreclitur (bank) clan 

debitur (pihak lain). Undang-unclang Nomor 7 Tahun 1992 tentcng 

Perbankan sebagaimana telch cliubah dcngan Unclang-unclang Nomor I 0 

Tahun 1998, temyata ticlak mengencl istilah perJanjian krcclit. lstibh 

perjanjian kreclit scncliri bcru ditemukan clalam lnstruksi Presidium Kabinet 

Nom or 15/EK/ I 0 Tanggal 3 Oktober 1966 jo Sural Edar·an Bank Negara 

Indonesia unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang 

menginstruksi kepcda masycrckat pcrbcnkan bahwa dalam membcrikan 

kreclit dalam bentuk cpapun, bank-bank wajib mempergunakan akacl 

perjanjian kredit13 

Pam sarjana hukum scncliri berpendapat bahwa perjanjian kreclit 

clikuasai oleh kctentuan-kctentuJn KUH Pcrdata Bab XIII Buku Ketiga 

karcna perjanjian kreclit mirip clengcn pcrjanjicn pinjam uang menurut Pasal 

1754 KUH Pcrdata yang mcnyatakan: "Pinjam mcminjam ialah perpnJian 

clengan mana pihak yang satu memberikan kcpada pihak yang lain suatu 

jumlah tericntu barang-barang yang mcnghabis karena pernakaian, dcngan 

syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan 111engen1balikan sejun1lah yang 

sama dari macam dan keadaan yang sama pula"_ Perjanjian kredit merupakan 

ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan debitur sehingga harus clisusun 

clan clibuat seclemikian rupa agar setiap orang muclah untuk mengetahui 

Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pad a Bank, Alfabeta, Bandung, 2003, him. 97. 
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bahwa perjanjian yang clibuat itu merupakan peijanJIEU1 kredit. Pc1janjian 

krcclit tcnnasuk salah satu jenis/bentuk akta yang clibuat sebagai alat bukti. 1" 

Pasal I butir 12 Undang-unclang Nomor 7 Tahun 1992 tcntang 

Perbankan, sebagainuma tdah diubah dengan Undang-undang Nomor I 0 

Tahun 1998, mcmbcrikan rumusan mcngenai pcngertian krcclit sebagai 

bcrikut: Kredit aclalah pcnyecliaan uang atau tagihan yang clapat dipersama-

kan dengan itu, berdasarkan pcrsetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antar bank clcngan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk mclunasi 

utangnya setelah jangka waktu tc11entu dengan jumlah bunga, imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan. Dari ketentuan ini clapat clikctahui bahwa istilah 

kredit mcmiliki m1i yang sangat khusus yaitu meminjamkan --uang ... UU 

Pcrbankan menunjuk ··pe1janjiam pinjam meminjam .. clalam Pasal 1754 KUH 

Pcrc\ata sebagai acuan dari pemberian krcdit. 

Di dalam KUH Pcrdata ticlak ada ketentuan tentang bagaimana 

seharusnya bcntuk suatu pe!Janjian, dengan demikian clapatlah dikatakan 

bahwa bentuk pe1janjian kreclit clapat tertulis maupun tidak te11ulis. Namun 

dalam praktck pcrbankan pada umumnya bentuk pc1janjian kreclit clibuat 

dalam bcntuk tertulis dan biasanya dalam bentuk perjanjian standar atau 

pe1janjian baku. 15 

Dalam pemberian k.J·edit perbankan harus memperhatikan pnns1p 

kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, karena itu sebelum dibuat 

pe1janjian kredit, bank hams selalu melakukan penilaian dari berbagai aspek 

" Ibid, him. 99-100. 
15 Djuhaendah Hasan, op.cit. him. 180 



16 

25 

Praktck pcrbankan biasanya melakukan penilaian dan selalu berpegang teguh 

pad a prinsip-prinsip yang clijadikan acuan anal isis pemberian kredit yaitu: "' 

l. Prinsip 5 C Chamcter (kepribaclian penerima kreclit), Cupitul (Modal 

yang climiliki pencrima krcclit), Capacity (kemampuan 

pencrima kreclit clalam melakukan usaha), Condition of 

economic (Pmspek usaha pcnerima kredit) clan Col/ateml 

(jaminanlharta benda yang climiliki oleh penerima kreclit). 

2. Prinsip 5 P 

3. Prinsip 3 R 

Party (pihak pcnerima kredit), Purpose (Tujuan peng-

gunaan kreclit), Payment (Sumbcr pembayaran), 

Pro(itailitv (keuntungan) dan Proteclion (jaminan scbagai 

pengamanan kreclit) 

Returns ( pengembalian krcdit), Repayment (pcmbayaran 

kembali) dan Risk Bearing Ability (faktor kegagalan atau 

kerugian) 

Pc1janjian kredit sencliri mcmiliki karaktcristik tersendiri. Salah satu 

karakteristik yang mcmbuat pe1janjian krcdit berbcda dari pe1janjian lainnya 

adalah pc1janjian ini scring diikuti clcngan perjanjian lainnya, yang mana 

bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap 

perjanjian kredit itu sendiri. Salah satu perjanjian yang scring mengikuti 

sebuah perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian jaminan atau dikenal 

pula dengan istilah perjanjian pengikatan jaminan. 

Ibid, him. 192. 
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Perjanjian pengikatan Jaminan ini muncul dikarcna hampir semua 

bank clalam memberikan kreclit selalu meminta kepada debitur untuk 

menyediakan jaminan cia! am bentuk bend a tertentu. J aminill1 yang diberikan 

oleh dcbitur untuk menjamin pengcmbalian kreclit harus disebutkan dalam 

pasal petjanjian kreclit, yang nantinya diikuti clengan pcngikatan jaminan 

clengan akta tersencliri yang clikenal clengan petjanjian jaminnn. Sebelum 

melakukan pengikatan jaminan maka harus disebut secant jelas clan tegas 

bcncla yang dijaminkan. Jaminan-jaminan yang telah clisebut tadi hants 

cliikuti clcngan pcngikatan jmninan sesuai dengan jenis benclanya. 

Dengan clcmikian, pctjanjian kreclit mcrupakan petjanjian pokok dan 

yang menjadi clasar petjanjian ikutannya (accesoir) yaitu perjanjian 

pengikatan jaminan. Pemberian kreclit pada umumnya dijamin dcngan bcnda

benda bergerak atau benda tidak bergerak milik debitur atau milik pilwk 

kctiga yang harus dilakukan pcngikatanjaminan. 

Petunjuk yang dapat dipakai untuk menentukan rumusan pmtnan 

adalah Pasal 1131 clan I 132 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa tanpa 

dipetjanjikanpun scluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi 

pclunasan utangnya. Dengan clemikian, pengetiian perjanjian pengikatan 

jaminan adalah suatu petjanjian yang dibuat untuk mengikat sebuah jaminan 

kebendaan dari debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan 

utangnya 17 

Ibid., him. 233. 
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Adapun scmua perjanjian pengikatan jaminan bersifat accesoir, yang 

a1iinya perJanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau kebcradaannya 

tergantung kepac\a perJanjian pokoknya, yaitu pctjanJtan kredit. Petjanjian 

pokok ini adalah petjanjian pinjam meminjam atau utang piutang yang cliikuti 

c\engan petjanjian tambahan sebagai jaminan. Petjanjian tambahan tersebut 

climaksudkan agar keamanan krec\itur lebih tetjamin clan bentuknya clapat 

berupa jaminan kebenclaan maupun jaminan perorangan." 

Mengenai subjek atau objek Jaminan, ada beberapa jenis Jatmnan 

yang dapat clikelompokkan menurut sifatnya. objeknya clan lain-lainnya. 

Seticlaknya ada 5 jenis kelompokjaminan. yaitu 19
: 

I. Jaminan yang lahir karena unc\ang-undang clan k<u·cna petjanjian. 

a. Jaminan karena undang-undang, yaitu jaminan yang karcna ditcntu-

kan oleh unclang-undang tidak perlu ada petjanjian antara kreditur 

clengan clebitur. Perwujudannya aclalah Pasal 1131 dan 1132 KUH 

Perclata yang akan menimbulkan jamman umum, artinya semua 

harta benda debitur menjadi jaminan bagi seluruh utang clebitur clan 

berlaku untuk semua kreditur. Para kreclitur mcmpunyai kecluclukan 

konkuren yang secm·a bersama-sama mcmperoleh jaminan umum 

yang cliberikan undang-unclang. 

b. Jaminan karena perjanjian, ialah jaminan yang ada karena 

cliperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur. Jaminan 

Frieda Husni Hasbullah, Hu/wm Kebendaan Perdata: Hak-lwk yang Memberi Jamina11, lilid 
2. Ind-Hiii Co, Jaka11a 2002, him. 6. 

Subekti, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukwn Indonesif!, Alumni, 
Bandung, 1982, him. 20. 
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dalam bentuk hak tanggungan/hipotik, ticlusia, gaclai tcrgolong 

Jamrnan karena diperjanjikan terlcbih clahulu antara kreclitur clan 

debitur. 

2. Jaminan umum dan jaminan khusus. 

a. Jmninan umum lahir dan bersumber karena undang-undang, adanya 

clitentukan dan ditunjuk olch unclang-undang tanpa ada perjanjian 

clari para pihak (kreditur dan debi tur). 

b. Jaminan khusus lahirnya karena ncla perpnjian antara perJanJian 

antara kreditur dengan debitur yang dapat bcrupa Jamman yang 

bersifat kebendaan atau jaminan bersifat pcrorangan. 

3. Jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu 

benda yang memiliki hubungan langsung clengan bencla-benda itu, dapat 

diperiahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya di tangan 

siapapun benda itu berada (dmit de suite). 

4. Jaminan penanggungan utang (horgtocht), adalah jaminan yang bcrsifat 

perorangan yang 1nenimbulkan hubungan langsung dengan orang 

tertentu. 

5. J ami nan bend a bergerak clan ticlak bergerak. 

Dengan adanya pengelompokan jenis-jenis jam in an seperti tersebut eli 

alas, maka clengan adanya pembedaan itu pula sesuai dengan ketentuan 

undang-undang mempunyai bentuk pengikatan jaminan yang berbecla-beda. 

Selanjutnya pembahasan mengenai bentuk-bentuk lembaga jaminan yang 

berkaitan dengan penulisan, akan difokuskan pada lembaga jaminan 
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kebendaan. Djuhaenc18h Hasan clalam salah satu karyanya membedakan 

I b . . k b I . 1·'0 en1 aga Jam man e en(_ aan menJaC ,- : 

I. Hipotik, menurut Pasal 1162 KUH Perdata discbutkan bahwa hipotik 

adalah suatu hak kcbenclaan alas bcnda-benda tak bergerak, untuk 

111engmnbil pcnggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. 

2. Hak Tanggungan, peraturan mengenai hak tanggungan clapat dilihat 

dalam Undang-unclang Nomor 4 Tahun 1996. Pasal 51 UUPA 

menyebutkan bahwa: Hak tanggungan dapat dibcbankan terhadap tanah 

dengan status Hak milik, Hak Guna Usaha (HGU) clan Hak Guna 

Bangunan, terse but clalam Pasal 25, 33 clan 39 UUP A. 

3. Fidusia, menurut Unclang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia Pasal I bulir 1, bahwa Ficlusia adalah pengalihan hak 

kepemilikan suatu bencla alas dasar kepercayaan clcngan kelentuan 

bahwa bcncla yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 

penguasaan pcmilik benda (dahulu hanya bedaku untuk benda bergerak 

saja). 

4. Gadai, Pasal 1150 sampai 1161 KUH Pcrdata. Menurul Pasal 1150 KUH 

Perdala, bahwa gaclai adalah suatu hak yang diperoleh seorang 

berpiulang alas sualu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh 

seorang berulang alau oleh seorang lain alas namanya, dan yang mem-

berikan kekuasaan kepada si berpiutang ilu untuk mengambil pelunasan 

dari barang lersebut secm·a didahulukan daripada orang-orang berpiutang 

20 Djuhaendah Hasan, op.cit., him. 244. 
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lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melclang barang tcrsebut dan 

biaya yang Ielah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang 

itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. 

Selain lembaga-lembaga jaminan sebagai mana disebut c\iatas, eli kenai 

pula lembaga mortgage selaku lcmbaga jaminan, yang mirip dengan hipotik. 

Dalam kerangka sistem dasar hukum di Indonesia ticlak dikenal lembaga 

mOiiagage. Mortgage ini berasal dari konstruksi hukum Anglo Amerika, 

dengan pnnsip bahwa jaminan itu dapat dibebankan baik terhadap benda 

tidak bcrgerak (··real propertv"") maupun benda bergerak ("movable 

propert)"'). Dalam buku Black Law Dictionary mortgage cliartikan sebagai 

berikut: A mortgage is an intere:•;t in land created by a \Vrilfen instrument 

providing security for the Performance of" a duty or the payment of a debt ... 

Mortgage mi sclain dibebankan alas tanah, clikcnal pula aclanya beberapa 

mortgage lainnya yang berobyek benda bergerak, seperti chattel mortgage, 

.<-:hip mortgage. collateral mortgage clan scbagainya. A.B. Lubis memberikan 

pengcrtian mortgage sebagai berikut: 21 

A conveyance of"property upon condition (assecurity.fiJr the payment of a 
debt or the pe1jormance of duty) that operates as a lien or charge 
securing the payment qf he money or the peJ.-f(mnmce of an obligation so 
that the mortgages may under certain conditions lake possession and may 
foreclose the property upon de.fitult, that becomes void upon payment or 
performance according to stipulated terms. and that leaves possession 
with the morgagor and subyects the mortgages defeasible estate in the 
land to the equity of redemption andforeclosure equity courts. 

A.B Lubis, Mortgage, Hijwtik, Pand (gadai), Fiducia & Creclirverband sebagai Jaminan
jaminan Hutang, Gramedia, Jakarta, 2000, him 20. 
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Dari batasan tersebut diatas, kelihatan bahwa clebitur melepaskan hak 

miliknya atas benda yang clijaminkan untuk kemuclian discrahkan 

kcpcmilikannya kepada pihak kreditur. Atau kalau pesawat udara itu masih 

dalam lingkungan peijanJian bdi (hire purchase) maupun conditional sale 

pihak debitur masih belum dianggap scbagai pemilik. Hak milik masih 

dianggap ada pacta pihak luar yang meng1rim pesawat tersebut atau pihak 

penyandang dana yang membiayai penyediaan fasilitas krcditnya. Bila syarat-

syarat dari pe1janjian sudah dipenuhi, atau pinjaman tclah dilunasi clebitur, 

barulah hak milik itu diakui atau clikcmbalilkan. Konstruksi ini jelas berbeda 

dengan lembaga hipotek yang hanya sekeclar mcngikat benda agunan selaku 

jaminan tanpa dibarengi dcngan pcrpindahan hak milik. Konstmksi mo1tgagc 

ini menurut olch Sri Socdewi dalam karya tulisnya berpendapat: dalam 

sistem hukum ·'Common LU\t.-·, pemegang hipotik (mortgage) dianggap 

rnen1peroleh hak eigendom atas benda jaminan dan menjadi eigenaar dari 

benda jaminan serta berkedudukan scbagal "The Title Holder" dari benda 

jaminan tersebut22 Padahal clalam konstruksi Jaminan, para pihak tidak 

pemah be1maksud untuk mengalihkan hak milik atas bcnda jaminan, yang 

sekeclar dipakai sebagai jaminan terhadap pclunasan suatu perikatan, jika 

debitur benar-benar ticlak memenuhi perikatan maka pihak kreditur dapat 

mengambil pelunasan piutangnya dari nilai benda jaminan setelah benda 

tersebut yang dijual melalaui lelang. 

Sri Soedwi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Jaminan Khususnya 
Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Libe11y, Yogyakat1a, 1977, 
him. 21. 
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Pelaksanaan lembaga jaminan mortgage terhadap pesawat udara 

Indonesia, didasarkan pada beberapa sural kepulusan yang dikeluarkan oleh 

Departcmen Perhubungan yaitu: 

I. SK No.I3/S/1971 Tanggal 18 J anuari 1971 len lang Syaral-syaral dan 

Kctentuan-ketcntuan Mcngcnai Penggunaan Pesawat Terbang Komersial 

di Indonesia. 

2. SK No.I4/S/1971 lenlang Pedoman Kerja Direklu Jenclral Perhubungan 

Uclara clalam Melaksanakan SK No.13/SI 1971. 

3. Sural Eclaran Menleri Perhubungan No. 0 1/ED/1971 len lang Pcnjelasan 

Pasal II SK No.l3/5/1971. 

4. Pengumuman Direklur Jendral Perhubungan Udara Nomor I Tahun 

1971 ten tang !vlortgage Pesawat Terbang, 

Karena attn-an mengenai mortagage pesavvat tcrbang hanya diatur 

dengan sural kepulusan selingkal mcnleri, maka banyak pihak yang 

mcragukan kepastian hukum atas lembaga jamman mortgage, sehingga 

lembaga jaminan kebenclaan mortgage liclak climasukan clalam salah salu 

benluk lcmbaga jaminan kebenclaan clalam sislem hukum jaminan di 

Indonesia. 

Secm·a sislemalis eli dalam dunia perbankan, obyek jaminan kreclil 

dapal clibeclakan atas dua jenis yaitu jaminan kebendaan clan jaminan bukan 

kebendaan. Jaminan kebendaan clapat dibedakan menjadi jaminan benda 

bergerak dan benda tidak begerak. Jika yang menjadi obyek jaminan hutang 

adaiah benda bergerak, maka jaminannya diikat daiam benluk gadai dan jika 
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yang menjadi obyek jaminan hutang adalah benda tidak bergerak maka 

jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik atau hak tanggungan. Seclangkan 

jaminan bukan kebenclaan biasa disebut juga dengc:m .1aminan perorangan, 

antara lain horgtocht (Personal Guarantee), Bank Garansi dan Jaminan 

Perusahaan ( C01pomte Guarantee) 23 Dalam perkcmbangannya lebih lanjut 

dibutuhkan adanya satu bentuk Jaminan hutang yang objeknya masih 

tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas bencla 

tersebut kcpada pihak kreclitur. Akhimya, muncul bentuk Jaminan barn 

dimana obyeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tcrsebut tidak 

beralih clari clebitur kepada kreclitur (constitutum possessurium), yang dikcnal 

dcngan nama ticlucia clan sclanjutnya cliatur clan diundangkan mclalui 

Unclang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Ficlucia. 

Undang-unclang tcntang ficlucia mcmbawa perubahan dalam pranata 

jaminan eli Indonesia, dan tidak lagi membeclakan bencla berujud maupun 

tidak berujud, terclaftar maupun ticlak terclatiar, bergerak maupun ticlak 

bcrgerak dengan syarat bahwa bencla tersebut tidak dapat dibebani clengan 

Hak Tanggungan sepetii yang dimaksud clalam Undang-undang Nomor 4 

Tahun I 996 maka dapat clibebani dengan Fiducia, untuk dapat memenuhi 

unsur kepastian hukum, fiducia harus di buat dalam akta otcntik dan 

datiarkan pada Kantor Pendatiaran Fidusia yang akan menerbitkan Setiipikat 

Jaminan Fiducia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Undang-undang 

Fiducia tidak berlaku bagi pesawat udara dan kapal berbobot lebih dari 20 

23 Ibid. 
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M3 demikian bunyi Pasal 3 angka 2 clan 3, padahal keclua jenis bcnda 

bcrgerak terdaftar ini mempunyai nilai ckonomis yang sangat tinggi dan 

dapat dijadikan sebagai jaminan hutang untuk modal pengcmbangan usaha 

bagi pcrusahaan kcdua pcngangkutan ini. 

Praktek yang berhmgsung selmna ini, untuk mendapatkan plnJaman 

modal bagi perusahaan pengangkutan udara clengan menjaminkan pcsawat 

uclara sebagai obyck jaminan kredit mengacu pada lembaga jaminan ticlucia 

namun scjak diundangkannya Undang-unclang Nomor 42 Tahun 1999 ten tang 

Fiducia, yang ternyata tidak berlaku terhadap pesawat uclara, membuat 

kalangan perbankan menjadi ragu untuk menggunakan ticlucia sebagai 

lembaga jaminan dengan obyek pesawat uclara. Padahal sejak pemerintah 

melakukan cleregulasi dan relaksasi perizinan clalam biclang angkutan uclara 

2001, bisnis angkutan uclara tum bub pesat, hal ini clitanclai dengan scm akin 

banyaknya pcrusahaan pcnerbangan yang beroperasi. Pacla awal krisis 

ekonomi 1997 hanya terclapat 6 perusahaan penerbangan, kcmudian menjadi 

21 perusahaan hingga akhir 2003. Begitu juga jumlah pcsawat udara, 

jumlahnya naik dari I 06 unit pada Tahun 1999 menjadi 187 unit pad a akhir 

2003. Dalam penyelenggaraan transp01iasi udara, sctiap maskapai 

penerbangan selalu berusaha memperluas dan mercbut pangsa pasar yang 

semakin berkembang pada saat ini. Perluasan usaha transportasi itu selain 

perlu sumber daya manusia yang profesional, juga memerlukan tersedianya 

pesawat udara yang layak dioperasikan. Hal itu agar dapat bersaing dengan 

perusahaan penerbangan lain, baik domestik maupun intemasional. 
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Yang perlu dipcrhatikan clalam penjmmnan pesawat udara sebagai 

obyek jaminan utang, adalah bagaimana bentuk lembaga jaminan pesawat 

udara yang cocok untuk Indonesia, apakah perscorangan atau baclan hukum 

berfungsi sebagai subyek hukum, kcmudian pcsawat uclara scperti apa yang 

clapat digunakan sebagai obyek clalam pe1janjian pesawat uclara, instansi 

mana saJa yang berhak mencrima penclaftaran pe1janjian pesawat uclara 

sebagai jaminan utang dan bagaimana proscdur pendaftaran pe1janjian 

pesawat uclara sebagai jaminan utang, serta bagaimana proseclur eksekusi 

pc1janjian pcsawat udara scbagai jaminan utang. 

Sudah saatnya pemerintah perlu mcmbuat kebijakan atau Unclang

undang ban1 untuk mendukung pennoclalan bagi industri penerbangan 

nasional dengan pesawat udara scbagai jaminan kredit. Saat ini eli Indonesia 

belum ada peraturan yang secara tegas mcngatur utang-piutang dcngan 

pcsawat uclara sebagai jaminan kredit, schingga perusahaan penerbangan sulit 

mcmperoleh modal clan scbaliknya pcmilik dana nasional clan intcrnasional 

kurang te11arik meminjamkan uangnya kcpmla perusahaan penerbangan, 

karena belum adanya kepastian clan jaminan hukum bahwa dana kreditur 

akan kembali. 

Oleh karena itu sangat mendcsak dan pcrlu dipikirkan adanya suatu 

kebijakan atau peraturan perundangan yang memungkinkan pesawat udara 

menjadi obyek jaminan dalam pemberian kredit untuk kepentingan usaha 

penerbangan, mengingat pengadaan pesawat udara dengan cara pembelian 

tunai sangat memberatkan tanpa bantuan lembaga keuangan karena harganya 
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cukup mahal. Pembelian secm·a tunai jelas tidak etisien, sehingga pembelian 

secara kredit melalui bank atau lembaga keuangan lainnya sangat cliharapkan 

oleh perusahaan penerbangan. 

Dengan diundangkannnya Undang-undang Nomor l Tahun :2009 

tentang Penerbangan yang diharapkan oleh masyarakat bisnis dapat mengatur 

mengenai jaminan kebendaan alas pesawat udara, justru mcnimbulkan 

masalah baru terhadap lembaga jaminan yang dibutuhkan, karena dalam 

Undang-undang Nomor l Tahun :2009 ini, tidak mengatur secat·a tegas. lata 

cara prosedur pembebanan, bentuk pendaftaran, le1nbaga yang secara khusus 

melaksanakan pendaftaran clan tata cara eksekusinya. 

Berdasarkan Jatar bclakang yang telah diuraikan cliatas, maka penulis 

akan membahas masalah penjaminan pcsawat udara dalam pe1janjian krcclit 

dihubungkan dengan Undang-undang Nomor l Tahun :2009, yaitu clengan 

masih belum jelasnya lcmbaga pcnjaminan yang tcrscdia serta belum 

lengkapnya peraturan-peraturan pelaksana yang ada serta bclum jelasnya 

penggolongan bcnda sesuai KUH Pc:rclata clari pesawat uclara itu sencliri. Oleh 

karenanya clirasa masih diperlukan peraturan pemerintah yang mcngatur 

tentang tala cara pendaftaran pesawat uclara dan atau cliberikannya suatu 

definisi dan penggolongan yang khusus terkait dengan pesawat udara, 

sehingga nantinya akan memberikan suatu kepastian hukum sebagaimana 

yang diharapkan oleh pihak perbankan selaku pemegangjaminan. 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Mctode Pcndckatan 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam pencliti<Jn aclal<Jh mctoclc 

pendekatan yuriclis normatif yaitu penclitian hukum clengan meng

gunakan data sekunder yang ada yakni membanclingkan hukum, 

mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah hukum 

positif yang diambil dari bahan-bahan perpustakaan yang ada, baik 

peraturan perundang-undangan se1ia ketentuan-ketentuan yang ber

kaitan dengan pengaturan mengenai pesawat udara scbagai objek 

jaminan dalam pemberian krcdit. 

2. Spcsifikasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, untuk penelitian hukum 

dilakukan dengan spesifikasi a tau sifat penclitian dcskriptif anal isis yaitu 

suatu spesitikasi penelitian hukum yang mempergunak<Jn sumber data 

sekunder sebagai data utama dalam penelitian clcngan melihat taraf 

sinkronisasi hukum dihubungkan dcngan ketentu<Jn perundang-undangan 

dan teori-teori hukum mengenai pelaksanaan pcsawat udara scbagai 

jaminan dalam pemberian kredit. 

3. Tahapan Penclitian 

Agar memperoleh data yang akurat, maka ditetapkan tahapan-tahapan 

Penelitian Kepustakaan dengan menggunakan: 
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a. Bahan hukum primer 

Yaitu bahan bukum yang mengikaL tercliri clan peraturan 

perundang-undangan. Dalam penulisan ini pcnulis mcnggunakan: 

1) U ndang-unclang Dasar 1945 

2) Undang-unclang Nomor I Tabun 2009 tentang Pcnerbangan 

3) Unclang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tcntang Ficlucia. 

4) Unclang-unclang Nomor 10 Tabun 1998 tcntang Pcrbankan. 

5) Unclang-unc\ang Nomor 46 Tabun 1996 tentang Hak 

Tanggungan 

6) Undang-undang Nomor 15 Tabun 1992 tcntang Pcnerbangan 

(yang te1ah dicabut dengan Unclang-undang Nomor 1 Tabun 

2009 tentang Penerbangan) 

7) KUH Pcrdata (Burgerlijk Wet bock S.l84 7 No. 23) 

b. Bahan hukum sekunder 

Yaitu scperii misa1nya, pcraturan perunclangan lainnya, buku-buku, 

basil penelitian, basil karya clari ka1angan hukum, ariike1 clari surat 

kabar, bahan makalah dan internet; 

c. Bahan hukum tersier 

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penje1asan 

terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekuncler seperti kamus 

hukum 
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4. Tcknik Pcngumpulan Data 

Teknik pcngumpulan data yang cligunakan clalam penclitian yang clilaku

kan olch pcnulis yaitu bcrclasarkan clokumentasi. yakni cligunakan clalam 

memperoleh bahan hukum primer clan sekunder yang berkaitan dcngan 

berbagai peraturan perundang-undangan, litcratur clan penclapat ahli 

hukum serta penclapat lain bcrupa infonnasi dalam bentuk formal clan 

naskah resmi. 

5. Analisis Data 

Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekuncler 

cliolah, lalu clianalisis secm·a yuriclis kualitatif. kcmudian disajikan secm·a 

deskriptif yaitu menjelaskan, n1enguraikan dan 1nenggan1barkan 

pennasalahan yang erat kaitannya clengan pcnelitian ini. 

6. Lokasi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian. clibutuhkan tempat yang telah clitunjuk 

sebagai lokasi penclitian sebagai sumber data sekunder mclalui: 

I) Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. 

2) Lembaga-lembaga pemerintah clan swasta yang memiliki 

perpustakaan clan data-data yang terkait clan diperlukan clalam 

penelitian ini. 
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3) Kantor Direktorat Jenc\eral Pcrhubungan Uc\ara, c.q. Direktorat 

Kelaikan Uclara dan Pengopcrasian Pesawat Udara. Depa1iemen 

Pcrhubungan Rcpublik Indonesia. 

4) Perusahaan Penerbangan 

5) Bank swasta maupun nasional 



BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JAMINAN 
DAN OBYEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT 

A. PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI PERJANJIAN YANG MENG
A W ALI PERJANJIAN JAM IN AN 

Pemberian kredit adalah merupakan salah satu jenis usaha yang 

dilakukan olch bank, yaitu dengan cara menyalurkan dana yang terhimpun 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang mcm-

butuhkan. Seiring dcngan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. maka 

semakin ban yak pennohonan kepada bank untuk mcnyalurkan dana pinjaman 

mclalui berbagai macam jenis perjanjian kreclit. 

Perjanjian kredit merupakan perpnjian antara bank dcngan debitur 

untuk mcmberikan sejumlah dana kcpada debitur. Pcmberian krcdit sangat 

bercsiko tinggi karena begitu kredit sudah bcrada ditangan dcbitur pihak bank 

ticlak dapat mcngetahui dan tidak dapat mcnditcksi lebih jauh pcnggunaan 

kredit terscbut. Oleh karena itu dalam menyalurkan dana tersebut bank harus 

mclaksanakan asas-asas perkrcditan yang sehat dan asa kchati-hatian seria 

perlu penilaian yang seksama dari bcrbagai faktor dalam setiap pertimbangan 

permohonan kredit, dengan maksud sejak awal telah ada upaya penccgahan 

dan pengurangan resiko itu. 24 

24 Heru Suprapto, Segi Hukwn Penangan Kredit Macet dan Pengaturan Masa!ah Rahasia Bank, 
Makalah Diskusi Panel BUPLN dan Mahkamah Agung, Denpasar 6-7 Desember 1994. 

41 
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Dalam setiap permohonan pemberian kredit biasanya bank akan 

melakukan penilaian clari bt;rbagai aspek clan sclalu bcrpcgang tcguh pada 

prinsip-prinsip yang clijaclikan acuan analisis pemberian kreclit yaitu": 

I. Prinsip 5 C 

2. Prinsip 5 P 

3. Prinsip 3 R 

Churw:ter (kcpribaclian penerima krcclit), Capilitl (Modal 

yang climiliki penerima kreclit), Capacity (kemampuan 

penerima kreclit clalam melakukan usaha), Condition of" 

economic (Prospek usaha penerima kreclit) clan Co!lateml 

(jaminan/harta bencla yang climiliki olch penerima kreclit). 

J'urtl" (pihak penerima kreclit), Purpose (Tujuan peng

gunaan krcdit), Payment (Sumber pcmbayaran), 

Fmfituilitv (keuntungan) dan Protection (jaminan scbagai 

pengamanan kredit) 

Re/1/ms (pengembalian kredit), Repavment (pembayaran 

kembali) clan Risk Bearing Ability (faktor kcgagalan atau 

kcrugian) 

Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit tersebut chatas seluruhnya 

betil0uan untuk kepastian hukum dan pengamanan alas kredit itu sendiri 

dengan tujuan akhir pengembalian kredit yang telah c!iterima kreditur. 

Petjanjian kreclit sendiri memiliki karakteristik tersendiri. Salah satu 

karakteristik yang membuat perjanjian krec!it berbeda dari petjanjian lainnya 

adalah pe1janjian ini sering diikuti dengan perjanjian lainnya, yang mana 

bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap 

25 Djuhaendah Hasan, op.cil., him. 156. 
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pe1J311Jlan kredit itu sendiri. Salah satu peljanJial1 yang sering mcngikuti 

sebuah pe1janjian kredit aclalah pe•pnjian pemberian jaminan atau clikenal 

pula dengan istilah pe1janjian pengikatan ja1ninan. 

Petjanjian pengikatan jaminan ini n1uncul dikarena hampir se1nua 

bank clalam membcrikan kredit selalu mcminta kepacla clebitur untuk 

menyccliakan jaminon clalam bentuk benda te11cntu baik itu benda bergerak 

maupun tidak bergcrak. Jaminan kebenclaan yang cliberikan oleh debitur 

untuk menjamm pengembalian kreclit harus clisebutkan clalam pasal 

pc•Janjian kreclit, yang nantinya diikuti dcngan pengikatan jaminan dengan 

akta tcrscncliri yang dikenal clengan pe1janjian jaminan. Sebclum melakukan 

pengikatan jaminan maka harus cliscbut seca.·a jelas clan tcgas bcncla yang 

dijaminkan. Dengan demikian, pe1janjian krcdit merupakan pe1janjian pokok 

yang menjacli dasar perjanjian ikutannya yaitu pcrjanjian pengikatan jaminan. 

Petunjuk yang clapat clipakai untuk menentukan rumusan jaminan 

adalah Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang mcnsyaratkan bahwa tanpa 

dipe•janjikanpun seluruh harta kekayaan clebitur mcrupakan jaminan bagi 

pelunasan utangnya. Dengan den1ikian, pengc11ian perjanjian pengikatan 

jam in an adalah suatu pe1janjian yang dibuat untuk mengikat scbuah jaminan 

kebendaan clari dcbitur untuk clijadikan sebagai Jaminan pelunasan 

'6 utangnya- . 

Frieda Husni Hasbullah, Hukwn Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan, Jilid 
2. Ind-Hill Co, Jakarta, 2002, hlm.5. 
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Mariatn Dnrus Badrulzaman men.unuskan jamman sebagai 

tanggungan yang cliberikan oleh seorang clcbitur dan atau pihak kctiga kepacb 

kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan27 

Scmua petjanjian pengikatan jaminan bersifat accesoir, yang artinya 

pc!Jai1Jial1 pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya tcrgantung 

kepada pcrjanjian pokoknya, yaitu perpnjian kredit. Petjanjian pokok ini 

adalah perjanjian pinjam mcminjam atau utang piutang yang cliikuti dengan 

pctJUnJran tambahan scbagai Jamman. Perjanjian tambahan tersebut 

climaksuclkan agar kcamanan kreclitur lebih tetjamin clan bentuknya dapat 

berupa jaminan kcbendaan maupun jaminan perorangan18
. Dengan dcmikian 

kecludukan pctJanjian pengikatan Jaminan yang dikonstruksikan sebagai 

petjanjian accesoir mempunyai akibat hukum yaitu 29
: 

I. Eksistensinya tcrgantung pcrjanjian pokok (petjanjian kreclit). 

2. Hapusnya tcrgantung perjanjian pokok (petjanjian kreclit). 

3. Jika petjanjian pokok batal, pcrjanjian jaminan ikut batal. 

4. Jika petjanjian pokok bcralih, maka ikut beralihjuga pcrjanjianjaminan. 

5. Jika pctjanjian pokok bcralih karena ccssic, subrogasi maka ikut beralih 

juga petjanjian jaminan tanpa adanya penyerahan khusus. 

Jika perjanjian kreclit berakhir karena kreditnya telah clilunasi atau 

berakhir karena sebab lain, maka berakhir pula perjanJtan pengikatan 

Jamman. Jika petjanjian kredit cacat yuridis dan batal maka perjanjian 

Mariam Darus Badrulzaman, Permasalahan f!ukwn Hak Jaminan, Hukum Bisnis Volume 11, 
Tahun 2000, hlm.l2 

Frieda Husni Hasbullah, Lac. cit,. hlm.6 
Sutarno, Aspek-aspek Hukwn Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm.143. 
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pengikalan jaminan ikul balal juga. Sebaliknya jika perjanjian pengikalan 

jaminan cacat clan batal karena suatu sebab hukum, misalnya barang jaminan 

musnah alau dibalalkan karena pemberi jaminan lidak berhak menjaminkan 

maka perjanjian kredil sebagai perjanjian pokok lidak balal. Dcbilur lelap 

harus mclunasi ulangnya sesuai perjanjian kredil 

Adapun yang dimaksudkan dengan subjek dalam petj3nJtan 

pengikalan jaminan adalah pihak-pihak yang lersangkul dalam petpnJtan 

pcngikalan jaminan yang mencakup dua pihak yailu pihak kredilur scbagai 

penerima jaminan dan debilur/pihak lain sebagai pemberi jaminan. Pembcri 

jaminan sebenamya bisa debilur sendiri dan bisa pula pihak keliga (bukan 

debilur) sebagai pemil ik bend a jaminan. 

Pada dasamya pihak yang memberi jaminan adalah pihak yang 

berwenang menjaminkan barang itu yaitu pen1ilik barang. Orang atau badan 

hukum yang liclak memiliki barang alau bencla secara sah menurul hukum 

tidak bcrwenang unluk menjaminkan barang alau benda lersebut. Dengan 

kala lain yang berhak mcnjaminkan alas barang alau benda adalah pemilik 

barang alau pemilik benda lersebut. Singkalnya, subjek dalam perjanjian 

pcngikalan jaminan yailu kredilur sebagai pencrimalpemegang jaminan dan 

debilur/pihak lain pemilik jaminan sebagai pcmberi jaminan. Mereka ilulah 

yang menanda lang ani akla perjanjian pengikalan jaminan. Sedangkan obyek 

hukum dari perjanjian pengikalan jaminan sendiri adalah jaminan kredil yang 

diberikan oleh penerima kredit. 
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Jmninan kredit in1 adalah segala sesuatu yang mcmpunyai nilai dan 

muciDh untuk cliuangkan, yang cliikat clcngan janji sebDgai jaminan untuk 

pcmbayaran dari utang clebitur berclasarkan perjnnjian kreclit yang clibuat 

kreclitur dan debitur. Krcdit yang dibcribn sclalu diamankan clengan jaminan 

kredit dcngan tujuan untuk menghindarkan adanya resiko debitur tidak 

membayar utangnya. Apabila dcbitur olch karena sesuatu sebab tidak mampu 

melunasi utangnya maka kreditur dcngan bebas dapat menjual dan menutup 

utang dari hasil pcnjualan jaminan dimaksuc\ 30 

Barang atau benda yang dapat clijadikan jaminan dapat berupa 

jamrnan materiil berwujucl dan immatcriil tidak bcrwujud. Jaminan materiil 

berwujud antara lain seperii tanah, bangunan, mesin-mcsin, kapal laut eli alas 

20m3, pesawat udara, mobil, sepeda motor, perscdiaan bahan baku, pcrhiasan 

clan lain-lain. Sedangkan jaminan immatcriil tidak bcrwujucl antara lain 

scperti deposito, saham, piutang, tabungan, obligasi dan lain-lain. 

Mcnurut Prof R. Subekti dalam bukunya Jaminan-jaminan untuk 

Pemberian Kredit, Jaminan yang baik atau ideal adalah jaminan yang 

I · 3 I memcnu 11 pcrsyaratan: 

l. Yang dapat secara mudah membantu pcrolchan krcclit itu oleh pihak 

yang memerlukan. 

2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk 

melakukan (meneruskan) usahanya. 

Ibid., him. 142. 
Subekti, Suatu Tinjauan tentw1g Sistem Hukum Jaminan Nasional, Seminar BPHN, 1983, 

him. 23. 
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3. Yang mcmberikan kcpastian kepada si pembcri krcclit dalam arti bahwa 

barang jaminan setiap waktu terseclia untuk dicksckusi yaitu bila pcrlu 

dapat muclah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima krcclit. 

B. LEMBAGA JAMINAN Dl INDONESIA 

J2 

Ada beberapa macam jaminan kebenclaan dan bentuk pengikatan 

Jaminan menurut hukum perdata Indonesia. Bentuk pcngikatan jaminan 

scbenamya tergantung jenis dari bcncla yang menjadi jaminan, apakah benda 

bergerak atau bcnda ticlak bergerak. Bcbcrapa jenis jaminan yang clapat 

clikelompok-kan menurut sifatnya, objeknya dan lain-lainnya. Scticlaknya ada 

5 jenis kelompokjaminan, yaitu32
: 

I. Jaminan yang Lahir karena Undang-undang dan karena pe1janjian: 

a. Jmninan karena undang-undang, yaitu jaminan yang karena ditcntu-

kan olch unclang-undang tidak pcrlu ada pc1janjian antara kreditur 

dengan debitur. Perwujuclannya adalah Pasal I 13 I dan 1132 KUH 

Perdata yang akan menin1bulkan jamman umum, artii1ya sen1ua 

harta benda debitur mcnjadi jaminan bagi scluruh utang clebitur dan 

berlaku untuk semua kreclitur. Para kreclitur mempunyai kcdudukan 

konkuren yang secara bersama-sama memperoleh jaminan umum 

yang diberikan undang-undang. 

b. Jaminan karena perpnjian, ialah Jmninan yang ada karena 

dipe1janjikan terlebih dahulu antm·a kreditur dan debitur. Jaminan 

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukwn Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan 
dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyaka1ia, 1980, hlm.43. 
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dalam bcntuk hak tanggungan/hipotik, tldusia, gadai tergolong 

Jamman karena clipcrjanjikan terlebih clahulu antara krcditur clan 

debitur. 

2. Jaminan Umum clan Jaminan Khusus: 

a. Jan1inan umum lahir clan bersumber karena undang-undang, adanya 

clitentukan clan ditunjuk oleh unclang-unclang tanpa ada pe1janjian 

dari para pihak (kreditur clan clebitur). 

b. Jaminan khusus lahirnya karena ada pe1janjian antara petJanJtan 

antara kreditur dengan clebitur yang clapat berupa jaminan yang 

bersifat kebenclaan atau jaminan bersifat perorangan. 

3. Jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu 

benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat 

dipertahankan terhadap siapapun. selalu mengikuti bendanya eli tangan 

siapapun bend a itu berada (droil de sui/e). 

4. Jaminan Perorangan, adalah jaminan yang bersifat perorangan yang 

menitnbulkan hubungan langsung clengan orang tertentu. 

5. Jaminan bencla bergerak dan tidak bergerak, clalam hal ini akan tetjadi 

pembedaan dalam hal-hal: 

a. Pembebanan jaminan: 

I) Terjadi pembedaan jaminan bencla bergerak dan benda tidak 

bergerak. 
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2) Pcmbednan bcnda bergcrak dan benda tidak bergerak akan 

mencntukan bentuk atau jenis pembebanan atau pengikatan 

jaminan atas bcnda tersebut dalam pemberian kreclit. 

b. Penyerahan (le,·ering). Pembedaan mcngenai benda bergerak clan 

benda tidak bergerak mengakibatkan perbeclaan dalam penyerahan 

bend a itu. U ntuk benda bergcrak penyerahan dengan nyata 

(penyerahan bendanya), untuk bcnda tidak bergerak clilakukan 

dengan balik nama .. 

c. Dalam hal claluwarsa (w1jari11g), untuk benda bergerak tidak 

mengenal daluwarsa, seclangkan bencla tidak bcrgerak mcngenal 

daluwarsa (30 tahun). 

d. Berkenaan clengan he::it untuk benda bergerak berlaku ketentuan 

Pasal 1977 KUH Perdata yaitu seorang hezilter dari barang bcrgerak 

adalah pemilik benda itu, scdangkan untuk bencla tidak bergerak 

tidak clemikian. 

Dengan aclanya pcngclompokan jenis-jenis jaminan seperti tcJiera eli 

atas, maka clcngan adanya pcmbedaan itu pula sesuai clengan ketentuan 

undang-undang mempunyai bentuk pengikatan jaminan yang berbeda-becla 

sehingga dapat pula pengikatan jaminan itu dibedakan menjadi 33
: 

1. 1 ami nan Kebendaan 

a. Hipotik, menurut Pasal 1162 KUH Perdata disebutkan bahwa 

hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, 

Ibid, him. 50. 
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untuk mengambil penggantian claripaclanya bagi pelunasan suatu 

perikatan. 

b. Hak tanggungan, peraturan mengenai hak tanggungan dapat clilihat 

dalam Pasal 25, 33 clan 39 UUP A. Pasal 51 UUPA menyebutkan 

bahwa: Hak tanggungan dapat dibebankan tcrhadap tanah clengan 

status Hak milik, Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna 

Bangunan, tersebut dalam Pasal 25, 33 clan 39 UUPA dan akan 

diatur c\engan unclang-undang. 

c. Ficlusia, mcnurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia Pasal l butir I, bahwa Ficlusia adalah pengalihan 

hak kcpemilikan suatu bencla atas clasar kepercayaan clengan 

ketentuan bahwa bcncla yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut 

tetap dalam pcnguasaan pemilik benda. 

d. Gadai, Pasal 1150 sampai 1161 KUH Perdata. Menurut Pasal I 150 

KUH Pcrdata, bahwa gadai adalah suatu hak yang diperolch 

seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan 

kepadanya oleh scorang berutang atau oleh scorang lain atas 

namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu 

untuk mengambil pe1unasan clari barang tersebut secm·a diclahu1u

kan daripada orang-orang berpiutang 1ainnya; clengan kekecualian 

biaya untuk me1elang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluar

kan untuk menye1amatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya

biaya mana harus didahulukan. 
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2. hnninan Perorangan: 

a) Borgtocht 

Borgtocht atau pcnanggungan cliatur clalam Bab Ketujuh Belas 

KUH Perclata. Menurut Pasal 1820 KUH Perclata, pcnanggungan 

adalah suatu pe1janjian dcngan mana scorang pihak ketiga, guna 

kepentingan si berpiutang, mengikatkan cliri untuk memenuhi 

perikatan si berutang manakala orang ini sencliri ticlak memenuhi-

nya. 

b) Pasonul Gumnlee clan C01porute Guarantee, yaitu jaminan yang 

bersifat perorangan atau jaminan yang cliberikan perusahaan yang 

menimbulkan hubungan langsung dengan orang tetientu. 

c) Bunk Guarantee, yaitu jaminan yang cliberikan oleh bank atau 

lembaga kcuangan, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si 

berutang manakala orang ini scncliri ticlak memenuhinya. 

Selain clari 5 jenis pengikatan jaminan scbagaimana tersebut eli at as, eli 

Indonesia juga pcmah dikcnal pcngikatan jaminan melalui credietverbancl, 

yang mcrupakan lembaga jaminan yang cliatur eli dalam Koninklijk Bcsluit 

1908 Nomor 50, Stb 1908 Nomor 542. Obyek jaminan ini adalah hak milik 

tanah menurut hukum adat sehingga dinamakan juga hipotik bumiputera 

(inlandsch hypotheek). Di dalam ketentuan peralihan Undang-undang Pokok 

Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ditentukan bahwa selama undang-undang 

mengenai hak tanggungan tersebut dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka 

yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotik dalam KUH 
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Perdata dan Credietverhand dalam Stb 1908 Nomor 542. Setelah Undang-

undang Pokok Agraria Tahun l 960 clibcrlakukan, maka di antara hipotik dan 

crediet1·erhwul te1jadi persamaan, khususnya mengenai proses te1jaclinya 

hingga pendaftaran. 

Pada Waktu berlakunya undang-undang penerbangan yang lama 

(Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958) dikenal lembaga jaminan yang 

digunakan sebagai sarana untuk menjaminkan pesawat uclara yaitu "lemhagu 

mortgage". Dalam sistem dasar hukum jaminan eli Indonesia tidak dikenal 

adanya mortgage, yang berasal clari konstruksi Hukum Anglo Amerika yang 

menganut prinsip bahwa jaminan itu clapat dibebankan baik terhadap bcncla 

tidak bergerak (real propertv) maupun benda bergerak (moi·eahle property) . 

Dalam Black Law Dictionary mortgage diartikan sebagai berikut: "A 

mortgage is an intere~\·t in land created hy a written instrument prol'hhng, 

security for the per{iillwnce of a duty or the payment of deht ". t11ortgage 

selain dibebankan atas tanah, dikenal pula adanya beberapa jenis mortgage 

lainnya yang berobyek bencla bergerak seperti challel mortgage. ship 

mortgage, collateral mortgage. A.B Lubis n1en1berikan pengertian mortgage 

b . b 'k 14 se agm en ur : 

A conveyance of property upon condition (assecurity for the payment of' 
debt or the pe1:fomance of duty) that operates as a lien or chwge securing 
the payment of the money or the pe1jomance of an obligation so that the 
mortgage may under certain conditions take possession or may foreclose 
the property upon default, that becomes void upon payment or 
pe1jormance according, to stipulated terms and that leaves possession 

Mach. Isnaeni, op.cit., him. 166. 
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with the nwrgugor and suhyecls the lJ/ortgugee 's de.fi:u.~o,·ihle estate in the 
land to the equty courts. 

Dari pengertian tcrsebut cliatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

clebitor melcpaskan hak miliknya alas benda yang dijaminkan untuk 

kemudian diserahkan kepemilikannya kepada kreditor sampai clengan 

dilunasi scluruh hutang krcditor kepada kreclitor. Paclahal dalam konstruksi 

bukum jaminan di Indonesia, para pihak tidak pernah bcnnaksud untuk 

mengalihkan hak milik atas benda jaminan, yang sekedar dipakai sebagai 

Jaminan terbaclap pelunasan suatu perikatan, jika debitur benar-benar ticlak 

memenuhi perikatan maka pihak krcclitur dapat mengambil pclunasan 

piutangnya clari nilai bencla Jaminan setelah benda tersebut yang dijual 

melalui lelang. Oleb karena itu lembaga jaminan mortagoge tidak dipakai 

dalam sistem hukum jaminan eli Indonesia. 

C. STATUS HUKUIVI PESAWAT UDARA DITINJAU DAR! HUKUM 
BENDA 

Dalam KUH Perdata ditemukan clua istilah yaitu benda (::ook) clan 

barang (goed). Pacta umumnya yang diartikan dengan benda (zaok) ialab 

segala sesuatu yang dapat dikuasai olcb manusia clan clapat menjadi obyek 

hukum atau menjadi hak milik (Pasal 499 KUH Perdata)35 Benda (zaken) 

terdiri atas barang/benda dan hak-hak kebendaan. Pengertian Benda secara 

luas adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dengan bak milik (Eigendom) 

atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, dengan demikian 

35 ibid., him. 9. 
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semua benda hidup atau mati, benda tanah atau bukan tanah, bergerak atau 

tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujucl yang dapat clikuasai dengan 

hak milik adalah benda. 

Dalam BW Belanda yang barn, ada perkembangan clalam mcmbcri

kan arti pacla benda clikatakan bahwa benda aclalah semua unsur atau 

komponen aktif dari harta kekayaan, dengan ini diartikan scmua pergerakan 

clari benda clan perikatan yang mcmiliki nilai ekonomi aclalah benda (klaim, 

hak membeli saham, akta perjanjian komoditi, dan sebagainya). Hak 

kebendaan memiliki sifat absolut (right in rem) yaitu mengikat setiap orang 

dengan ciri-ciri sebagai berikut: clapat dipertahankan terhadap siapa S<~a, 

orang yang bersangkutan dengan bencla me1npunyai hak dan kewenangan 

terhadap benclanya clan orang lain l1arus mcnghormati hak itu. 

Dalam KUH Perdata Indonesia, dikenal berbagai macam jcnis bencla. 

Nmnun dari beberapa uraian dapat disin1pulkan bahwa penggo\ongan jcnis 

benda yang sangat penting terdiri atas)(': 

l. Benda bergerak (roe rend goed) 

yaitu benda yang karena sifatnya clapat berpindah atau dapat clipinclah

kan tanpa mengubah wujucl, fungsi dan hakikatnya atau benda bergerak 

karena undang-undang (misalnya hak-hak atas benda bergerak, saham 

dan sebagainya). Adapun benda bergerak dapat dibedakan lagi menjadi: 

a. Benda bergerak berwujud 

b. Benda bergerak tidak berwujud 

36 Ibid,. him. 100. 
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2. Benda tidak bergerak (onroerend goed) 

yaitu benc\a yang karena sifatnya adalah bcnda yang apabila clipinclahkan 

akan mengubah wujud, fungsi clan hakikatnya (tanah dan bangunan) atau 

bencla tidak bergerak karena tujuannya (mesin pabril atau alat-alat yang 

dipakai dalam pabrik) atau karcna unclang-unclang (hak-hak atas bencla 

tidak bergerak, hipotik dan sebagainya). 

Dan pada perkembangannya, eli beberapa negara maju, antara lain Belancla, 

Amerika, lnggris clan scbagainya membedakan jcnis-jenis bcncla terdiri 

'7 atasJ : 

l. Benda bergcrak (momble), berwujud dan tidak bcrwujuc\ 

2. Benda tidak bcrgerak (immombles). 

3. Benda terdaftar 

4. Benda tidak terdaftar. 

Pen1bahasan mcngenai status hukwn pcsawat udara apakah termasuk 

bcncla bergerak ataupun benda tidak bergerak, clapat ditinjau clari bcrbagai 

lingkup hukum. Oalam lingkup hukum perclata khususnya yang menyangkut 

pcmbedaan bencla bergerak dan tidak bcrgerak, makD jika clilihat dari sitat 

dan hakekatnya, suatu pesawat udara merupakan su<Jtu bcncla bcrgerak 

(moveable property), akan tetapi pesawat udara sebagai bcncla modal dalam 

pengertian komersial, baru dapat berfungsi sebagai bcncla modal apabila 

telah didaftarkan dalam register penerbangan. Seclang pesawat udara yang 

11 ibid, him. 101. 
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belum atau tidak diclaftar, tidak akan bcrtimgsi scbagai pesawat udara dalam 

inclust1·i pcnerbangan. 

Mcnurut beberapa pendapat ahli hukum clan pembentuk unclang-

undang, pesawat uclara sendiri dikategorikan sebagai bencla tidak bergerak. 

Pengakuan pcsawat uclara scbagai benda ticlak bcrgcrak ini tcrlihat dari 

pemyataan Pasal 12 Unclang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang 

Penerbangan (telah clicabut clengan Undang-unclang Nomor I Tahun 2009) 

yang 111 en yebutkan: 

I. Pesawat tcrbang dan helikoptcr yang telah mcmpunyai tanda pcnclatiaran 

clan kebangsaan Indonesia clapat clibcbani hipotck. 

2. Pembebanan hipotek pada pesawat terbang dan helikopter sebagaimana 

climaksud dalam ayat ( 1) harus didaftarkan. 

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud clalam ayat (2) diatur lebih lanjut 

clengan Peraturan Pemcrintah. 

Penjelasan Pasal 12 ayat (I) Unclang-unclang Nomor 15 Tahun 1992 

tersebut cliatas, menjelaskan pula bahwa terhaclap hipotck pesawat tcrbang 

dan helikopter scbagaimana dimaksucl dalam kctcntuan ini berlaku kctentuan

ketentuan hipotek dalam Kitab Undang-undang 1-lukum Perdata Indonesia. 

Ketentuan dalam pasal ini tidak menutup pembcbanan pesawat terbang dan 

helikopter dengan hak jaminan lain sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

Dari ketentuan di atas, dapat terlihat bahwa pesawat udara 

dikategorikan sebagai benda tidak bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan 
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utang (kredit), yang mana untuk pcngikatannya sebagai jaminan krcdit clapat 

dilakukan c\engan hipotik (hipotik hanya untuk benchr ticlak bcrgerak) 

sebagaimana diatur clalmn KUH Perdata. Pasal 1162 KUH Perdata sencliri 

clengan tegas menyatakan bahwa hipotik aclalah suatu hak kcbenclaan atas 

bencla-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripaclanya bagi 

pelunasan suatu perikatan. Namun clemikian, agaknya undang-undang juga 

tidak membatasi hanya hipotik saja melainkan juga bisa dengan hak jaminan 

lain yang diatur oleh peraturan perunclang-undangan yang berlaku. 

Berclasarkan uraian tersebut diatas. pesawat udara clitinjau clari segi 

hukum benda Indonesia dapat diambil kesimpulan bahwa pesawat udara 

termasuk dalam benda bergcrak. Walaupun hukum bencla eli Indonesia 

belum memberikan pembedaan benda dalam bencla terdaftar dan tidak 

terdaftar, dalam kenyataannya pesawat uclara di Indonesia telah mcrupakan 

benda terdaftar. Pendafataran pesawat udara ada yang bersitat penclaftaran 

publik yaitu untuk memperolch tanda kebangsaan clan ada penclattaran 

perclata untuk memperoleh bukti kepemilikan. Dengan demikian pcsawat 

udara sudah dapat dikategorikan scbagai bcncla bcrgerak tcrdaftar3
' 

D. PESAWAT UDARA SEBAGAI OBJEK HUKUM JAIVIINAN 
KEBENDAAN 

38 

Di atas sebuah pesawat udara memang dapat dijumpai perbagai 

macam hak, misalnya hak milik, hak sewa, atau juga hak Jatlllnan. 

Djuhaendah Hasan, Pesawat Udara sebagai Obyek Jaminan Utang dan Pengaturannya, 
Makalah Seminar Departemen Perhubungan Udara, Jakarta, Tahun 2007. 
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Keberadaan hak-hak tersebut secar·a internasional sudah pula diakui lewat 

Konvensi Jencwa 1948 yang clikenal clengan . .. lntemolionol RecognaLion 0( 

Right.o.,· in Aircn~fl ... atnu disebut "lVlortgage Coll\'ention··. Konvensi in1 

mcmang berfokus pada persoalan pembebanan pesawat udara clcngan syarat

syarat tertentu demi keuntungan krcditor. Dalam Undang-undang Nomor I 

Tahun 2009, Pasal 71 menyatakan bahwa Objek pcsawat udara dapat 

dibebani dengan kcpentingan internasional yang timbul akibat petJai1JJan 

pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, 

dan/atau perjanjian sewa guna usaha. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 71 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa: 

1. Yang dimaksud dengan climaksud dengan ··kepentingan internasiona1" 

ada1ah suatu kepcntingan yang diperoleh krcditur yang timbul akibat 

perjanjian pemberian hak jaminan kcbendaan, perjanjian pengikatan hak 

bersyarat dan/atau peijanJwn hak se\:va guna usaha yang tunduk pada 

konvensi tentang kepentingan internasional c\alam peralatan bergerak 

dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan udara 

(Protocol to the Co/1\·ention on Interests in lvfobile Equipment on 

Mailers Specific to Aircrafi Equipment). 

2. Yang dimaksud dengan "pemberian hak jaminan kebendaan" (security 

agreement) adalah suatu perjanjian di mana pemberi hak jaminan 

kebendaan (chargor) memberikan atau menyetujui untuk memberikan 

kepada penerima hak jaminan kebendaan (chargee) suatu kepentingan 

(tennasuk kepentingan kepemilikan) alas obyek pesawat udara untuk 
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menjamin pemenuhan kewajiban yang terjadi atau yang akan teijadi dari 

pembcri hakjaminan kebenc\aan atau pihak kctiga. 

3. Yang dimaksud c\engan ··pc1janjian pengikatan hak bcrsyaraf· (Lilli! 

reservation agreement) adalah suatu petjonjian penjualan objek pesawat 

uclara dengan ketcntuan bahwa kcpcmilikan tidak akanberalih sampm 

terpenuhinya persyaratan yang tcrcantum dalam pe1janjian. 

4. Yang dimaksud clcngan .. pe1janjian sewa guna usaha" (leasing 

agreemenl} aclalah sLwtu pe1janjian di mana sescorang (pemberi sewa 

guna usaha//essor) membcrikan hak kcpacla orang lain (penerin1a se\va 

guna usaha!lessee) untuk mcnguasai suatu objek pesawat udara (dengan 

atau tanpa opsi untuk membeli) dcngan kompcnsasi bcrupa uang sewa 

atau pembayamn lainnya. 

Dengan mcngamati Pasal 71 Unc\ang-undang Nomor 1 Tahun 2009 

dan penjelasanya dapat disimpulkan bahwa yang diatur oleh ketentuan ini 

adalah pesawat udara yang telah mempunyai tanda pcndaftaran kebangsaan 

c\apat dijadikan jaminan kcbenclaan tanpa mcnycbut lembaga apa yang 

dipakai untuk menjaminkan pesawat udara tersebut. 

Jika dibahas lebih lanjut lcmbaga apa yang tepat dipakai untuk 

menjaminkan pesawat udara berdasarkan sistem hukum jmmnan eli 

Indonesia, tidak satupun lembaga jaminan yang tepa! dapat dipakai dalam 

menjaminkan pesawat udara, karena dalam sistem hukum benda yang berlaku 

di Indonesia pesawat udara belum secara tegas diatur apakah tennasuk bend a 

bergerak atau benda tidak bergerak, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai 
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berikut, Jika pesawat udara cligolongkanmenjacli bcncla tidak bcrgerak, maka 

lembaga hipotik yang cocok clipakai sebagai lembaga jaminan bagi pesawat 

udara, karena lembaga jaminan hipotik clipakai untuk menjaminkan bcnda

bcnda tidak bcrgerak, perjanjian pcmbcbanannya harus difatarkan pacla 

Departemcn Perhubungan Uclara clan adanya kepastian hukum, karena 

pemegang hipotik mcmpunyai hak pr!.!/i!rence (dapat diclahulukan) terhadap 

kepentingan kreditor lainnya. Jika lembagai fiducia yang dipakai, pesawat 

udara harus terlcbih clauhulu cligolongkan menjadi benda bcrgerak, padahal 

pesawat udara akan berfungsi sebagai obyek jan11nan jika pesavvat uclara 

tersebut telah memiliki tanda claftar kebangsaan, seclangkan ketcntuan bagi 

benda bergerak menurut sistem hukun jaminan eli Indonesia ticlak pcrlu 

cliclaftar terlcbih dahulu. Jika yang dipakai adalah lembaga gaclai, jelas tidak 

mungkin clilaksanakan karcna benda yang digadaikan harus diserahkan clan 

dikuasai olch kreclitur. Paclahal pesawat uclara mcrupakan sarana inti clalam 

usaha penerbang[ln yang harus tetap dioperasikan. 

Berclasarkan uraian terscbut cliatas, untuk dapat memilih lembaga 

jaminan yang tepat untuk pesawat uclara, pcmbentuk undang-undang terlebih 

dahulu harus menggolongkan jenis benda apakah pesawat uclara tersebut, 

dengan mengingat pesawat udara memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi 

sebagai modal dari perusahaan penerbangan, tepatlah kiranya pesawat udara 

dapat digolongkan sebagai benda bergerak yang khusus, para ahli hukum 

udara berpendapat bahwa pesawat udara adalah tennasuk dalam kategori 

benda bergerak (moveable property) yang mempunyai e..-..;ceptional status 
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sebagai benda bergerak yang cliatur seem-a khusus atau clinamakan scbagai 

··nw,·eahle propertv sui generis ··-"- Oleh karenanya lembaga yang tcpat clapat 

dipakai untuk mcnjaminkan pesawat udara adalah clengan menggunakan 

lembaga hipotik, karena segala sesuatu yang clibutuhkan baik oleh kreclitur 

maupun clebitur clapat dipenuhi olch lembaga hipotik yang memiliki asas-asas 

yaitu c!apat c!idahulukan kepentingannya dari krec!itur lainnya (p1·e{erence), 

pembebanan jaminan mcngikuti bendanya (droit de suite), pcnclaftaran 

(openbaarheid), spesialitas, kcmutlakan hak jaminan, dan benda tetap clapat 

clikuasai clan diopcrasikan oleh debitur. 

Pembcbanan hak jaminan terhac!ap pcsawat udara dengan meng

gunakan lcmbaga hipotik memiliki beberapa keunggulan bagi kepentingan 

krec!itur, karen a selain hak hipotik clilekati sifat kebendaan ( "zaaksgewJ!g "), 

yang clidatiar clalam register umum, dibuat dalam akta otentik, clapat pula 

clirinci bebcrapa kemungkinan untuk mengadakan janji-janji khusus pada 

waktu mcmbuat akta hipotik, antara lain mcngenai asuransi, janji untuk tidak 

cliscwakan, janji untuk memberikan kuasa mcnjual dan janji-janji lainnya 

yang ticlak bertentangan dcngan hukum. Dcngan dimungkinkannyajanji-janji 

sebagai mana tersebut cliatas, akan melindungi krcditur dari segala resiko 

yang timbul clari pcrjanjian penjaminan dengan obyek pesawat uclara dan 

mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat. 

Mieke KomarKantaatmadja, op.cil., him_ 47. 



BAB III 

PENGIKATAN JAMINAN FIDUCIA DENGAN OBYEK PESAWAT 
UDARA Dl DALAM PRAKTEK PERBANKAN 

Dalam melaksanakan pembcrian kredit kepada masyarakat, bank selaku 

krcditur harus memperhatikan berbagai ketcntuan yang berlaku. Salah satu 

ketentuan pemberian kreclit adalah mesti dilakukan dengan pcngikatan secm·a 

lmkum, atau dengan membuat pe1janjian kredit dise11ai dengan aclanya suatu 

pminan. Dalmn Pasal 24 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan clinyatakan clengan tegas bahwa Bank Umum tidak diperkcnankan 

memberikan kredit tanpa suatu jaminan (agunan) kepada siapapun juga. 

Perjanjian kreclit scndiri pertama kali dipcrintahkan melalui lnstruksi 

Presidium Kabinet nom or 15/EK./l 0 Tanggal 3 Oktober 1966 jo Sural Eclaran 

Bank Ncgara Indonesia unit I nomor 2/539/UPK/Pemb Tanggal 8 Oktober 1966 

yang menginstruksi kepacla masyarakat perbankan bahvva dalan1 membcrikan 

kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad pcrjanjian 

kredit. 

Berpatokan kepacla instruksi dan surat edaran tersebut eli atas, pibak 

pcrbankan selakt1 kreditur sampai hari im memberlakukan pengikatan krcdit 

melalui pe1janjian kreclit. Apalagi pembuatan pe1janjian kreclit merupakan salah 

satu upaya untuk menjaga sifat prudential perbankan eli clalam memberikan kredit 

kepacla masyarakat. 

Dalam prakteknya, pemberian la·edit selalu cliikuti clengan pemberian 

jaminan oleh clebitur. Jaminan atau collateral merupakan salah satu prins1p 
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perbankan yang ikut mcnjadi penilaian dalam pembcrian sebuah kreclit kepada 

debitur. Jaminan yang diberikan oleh debitur pun hams dinilai oleh pih<~k kreditm 

atau bank scbclum krcclit disetujui untuk dikucurkan. Jaminan yang diberikan oleh 

debitur atau pihak ketiga yang mcnjadi penjamin kreclit debitur pun harus 

memcnuhi sym·at-syarat ckonomis. 

Secm·a umum, syarat-syarat ekonomis yang dipenuhi dari jaminan alas 

suatu kredit an tara lain -H>: 

l. Mempunyai nilai ekonomis (dapat diperjual-bclikan) secam umum dan 

secara bebas. 

2. Nilai tersebut harus lebih besar dari jumlah krcdit yang dibcrikan. 

3. Barang jamlnan tersebut harus 1nudah dipasarkan tanpa harus 

mengcluarkan biaya pemasaran yang berarti. 

4. Nilai bamng jaminan tersebut hams konstant dan Jkan lebih baik kalau 

nilainya juga ada ken1ungkinan akan mengalami pertambahan eli 

kcmudian har·i. 

5 _ Kondisi dan lokasi barang j ami nan tersebut cukup stratcgis_ 

6. Secm·a tisik barang tersebut tidak cepat mcngalami penurunan nilai 

ekonomis_ 

7. Barang jaminan tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam jangka waktu 

yang relatif lebih lama dari jangka waktu kredit yang dijaminnya. 

Sedangkan secara yuridis, sebuah jaminan juga harus bisa memenuhi syarat-syarat 

secara yuridis, yaitu: 41 

" Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pad a Bank, Alfabet, Bandung, 2003, him. 108. 
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I. Ada clalam kekuasaan caJon clebitur yang bcrsangkutan. 

2. Ticlak beracla clalam persengkctaan clengan pihak lain. 

3. Memiliki bukti-bukti pcmilikan/ser1itikat alas nama nasabah yang 

bcrsangkutan, yang masih berlaku. 

4. Bukti-bukti kepemilikan yang ada mcmcnuhi syarat untuk cliaclakan 

pengikatan bank sccar·a hipotik, creditrerhand, ticlusia, kuasa menjual 

clan lain-lain ketentuan pengikatan yang telah clitetapkan sccar·a yuriclis/ 

perunclang-unclangan yang berlaku. 

5. Barang-barang jaminan tersebut bebas tidak ada ikatan jan1inan clengan 

pihak lain. 

Kedua jenis syarat-syarat tersebut bagi pihak bank merupakan syarat yang cukup 

vital bagi suatu jaminan (collateral) karena bisa berpengaruh kepacla pcrforma 

krcclit yang dikucurkan kelak. 

Pesawat udara dalam batasan hukum yang clikcmukakan clalam bab 

sebelumnya dan terutama mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, clapat 

digunakan sebagai objek jaminan karena telah mcmcnuhi hampir seluruh syarat

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perbankan terhadap jaminan. 

Dalam perjanjian kredit yang clilakukan oleh perbankan dengan obyek 

pesawat udara sebagai jaminan kredit, pada saat ini masih menggunakan lembaga 

jaminan fiducia, hal ini disebabkan karena prosedur penjaminan pesawat udara 

dengan fiducia adalah lebih mudah dan lebih murah, dibandingkan dengan bentuk 

" Ibid 



65 

Jamman yang lain. Dan alasan yang utama ialah karena penjamman dengan 

tic!ucia yang c!igunakan untuk bcncla bergerak, debitur tctap berhak mcnguasoi 

bendanyo untuk clapat dipokai sehori-hari clan tujuannya mempcroleh krcdit 

tercapai. Pihak bank pun ticlak keberatan untuk menerimonnya, cukup mcrasa 

aman clalam pemberian kreclit. Mcskipun sccm·a teoritis mosih ada kemungkinan-

kcmungkinan kerugian dan resiko yang ticlak menguntungkan bogi bank42 

A. PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM 
PEMBERIAN KREDIT 

,, 

Perkembangan kebutuhan mosyarakat, perkembangan ckonomi dan 

perkembangan perkreditan dalam masyarakat indonesia sckarang memerlu-

kan bentuk-bentuk jaminan baru, clisamping bentuk jaminan yang teloh cliotur 

daio)n perunclang-unclangan, kebutuhan m asyarakot memerlukan bentuk 

jamman climana debitur clapat memperoleh krcclit dari krcditur dengan 

menjominkan benda bergerak namun clebitur tctap clapat menguasai benda 

dan memakainya untuk kepentingan usahanya. 

J ami nan kredi t alas bend a bergerak semakin pegang peranan yang 

penting eli berbagai negara modern termasuk Indonesia. Jaminan kredit yang 

demikian tidak dapat ditampung dengan lembaga gadai yang tidak 

memungkinkan bend a yang digadaikan ada pad a penguasaan pem beri gadai. 

Lembaga jaminan yang memungkinkan benda bergerak yang menjadi 

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Beberapa Masa/ah Pe/aksanaan Lembaga Jaminan 
Khususnya Fiducia didalam Praktek dan perkembangannya di Indonesia, Fakultas 
Hukum Universitas Gajah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta,l977, hlm.76. 
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jaminan cia! am pemberian kredit tetap ada pac\a penguasaan c\ebitur penerima 

krec\it adalah dengan fidusia. 

Lembaga tic\usia c\ikenal eli Indonesia pertama kali dengan adanya 

yurispruc\ensi c\ari kcputusan Arrest Hooggerechtschof Tahun 1932 dan 

perkembangannya lebih lanjut discbabkan olch msa kebutuhan dari 

masyarakat atas lembaga jaminan yang prosec\urnya mudah, biayanya murah, 

pelaksanaanya mudah dan dapat meliputi benda bergerak dan benda tak 

bergerak yang bukan tanah dan yang terpenting c\ebitur masih tetap dapat 

mengusai dan mcmakai benclanya untuk kcpentingan usahanya. 

Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat terhac\ap lembaga 

Jamman yang sederhana yaitu tidusia, maka pemerintah telah mengatur 

lembaga jaminan fic\usia melalui Unc\ang-undang Nomor 42 Talmn !999 

tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal l undang-unc\ang ini yang c\imaksud 

dengan: 

l. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas c\asar 

kepercayaan dengan ketcntuan bahwa bcnc\a yang hak kepemilikannya 

clialihkan tcrscbut tetap dalam penguasaan pemilik bcnc\a. 

2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benc\a bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak bcwujuc\ clan bcnc\a tidak bergerak 

khususnya Bangunan yang ticlak dapat dibebani hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud c\alam Undang-undang Nomor 4 Tahun !996 

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi 

Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan 
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kedudukan yang diutamakan kepacla Pencrima tlclucia tcrhadap kreclitur 

lainnya. 

Selanjutnya Pasal 3 Unclang-undang 42 Tahun 1999 mcnyebutkan bahwa 

Fidusia tidak berlaku terhadap: 

I. Hak Tanggungan yang berkaitan clengan tanah dan bangunan, sepanjang 

peraturan perunclang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas 

benda-benda tersebut wajib elida tim; 

2. Hipotek atas kapal yang terdatim· dengan is! kotor berukuran 20 (dua 

puluh) M3 atau lebih; 

3. Hipotek atas pesav-.'at terbang; clan 

4. Gadai. 

Melalui Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, inilah pemerintah telah memberikan suatu model perikatan jaminan 

yangjelas dan memberikan rasa aman bagi bank. 

Dalam praktek perbankan dewasa ini, jaminan tldusia pada clasarnya 

adalah untuk menampung kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sarana 

untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum 

kepada para pihak yang berkepentingan, yang antm·a lain ada lab bank sclaku 

kreditur yang menurut undang-undang tersebut disebutkan sebagai pihak 

penerima fidusia (kreditur) diberikan hak yang didahulukan (preferent) 

terhadap kreditur lain untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil 

eksekusi bend a yang menjadi obyek jaminan fidusia dan yang paling penting 
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lagi adalah hak ini tidak akan hapus karena adanya kepailitan dan atau 

likuidasi pemberi tidusia. 

Penyerahan hak milik secm·a ticlusia sebagi Jaminan terhaclap 

pemberian kreclit, telah bcrkcmbang seclemikian rupa sehinga ticlak hanya 

meliputi barang bcrgerak berupa inventaris perusahaan, barang pcrniagaan, 

basil pe1tanian, tetapi juga barang-barang rumah tangga, barang tetap seperti 

tanah yang belum didatbr, bangunan eli alas tanah sewa atau hak pakai dan 

sebagainya. Tanah yang belum memenuhi persyaratan administratif sebagai 

hak atas barang (real right) juga clapat clijaminkan secm·a lid usia. 

Jaminan lidusia merupakan pcrjanjian ikutan (accessoir) clari suatu 

pe1janjian pokok (pe1janjian kredit) yang menimbulkan kewajiban bagi 

debitur untuk mcnyerahkan hak milik secm·a kepcrcayaan kepacla bank 

sebagai kreditur. Dengan demikian maka meskipun secara kepercayaan hak 

milik telah beralih kcpada bank atau kreclitur, barang yang menjacli obyek 

fidusia secara tisik tetap dikuasai oleh debitur (constillltum puccessorium), 

sehingga debitur masih dapat memanfaatkan benda tersebuf13 

Keuntungan clengan adanya mekanisme ini adalah jika bencla obyek 

fidusia merupakan alat produksi maka debitur tetap clapat menggunakan 

sebagai sarana berproduksi, sehingga selain debitur tetap dapat menggunakan 

benda obyek fidusia, debitur juga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk melunasi kredit/utangnya kepada bank. Meskipun eli satu 

sisi lembaga fidusia memberikan kemudahan dan keringanan bagi debitur 

Frieda Husni Hasbullah, op.cit., him. 49. 
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bcrupa penguasaan yang tetap beracla pacla c\ebitur, namun clisisi lain lembaga 

fidusia juga mengandung kelemahan. 

Kelemahan ada pac\a pihak krcc\itur karena clengan tetap dikuasainya 

benda obyck tlc\usia eli tangan debitur masyarakat umum yang tidak 

mengctahui bahwa bencla yang bersangkutan telah clipakai sebagai obyek 

tlclusia atau telah clibebani dengan tidusia. Bagi masyarakat umum hanya 

memandang bahwa benda yang bersangkutan merupakan milik debitur, 

scdangkan sebenamya kepemilikan bencla tersebut tclah diserahkan secm·a 

. kcpercayaan kepada krcc\itur sebagai jaminan. Oleh karena benda yang 

menjacli obyek tlclusia tetap clikuasai olch debitur maka membuka 

kemungkinan bagi nasabah yang beritikacl buruk untuk menyalahgunakan 

wewenangnya dengan mengadakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga 

berkaitan dengan bcncla yang sama. 

Kelcmahan dengan adanya bcncla yang menjadi obyck tidusia berada 

eli tangan debitur aclalah scjalan clengan ketentuan Pasal 1977 Kitab Unclang

undang Hukum Perclata yang berbunyi bahwa tcrhaclap benda bergerak yang 

tidak berupa bunga maupun piutang yang ticlak harus clibayar kepada si 

pembawa, maka barang siapa yang menguasainya clianggap sebagai pemilik. 

Ketentuan tersebut menyebabkan keamanan bagi kreditur tidak terjamin, 

karena kreditur ticlak dapat melakukan tindakan yang dapat memastikan 

bahwa benda tersebut tetap berada clalam penguasaan debitur tanpa dialihkan 

kepada pihak lain. 
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Pembebanan bcnda dcngan Jaminan Fidusia dalam pe1janjian kredit 

harus dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan disebut 

dengan Akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia ini sekurang-kurangnya 

memuat data-data sebagai berikut: 

l. ldentitas pihak Pembcri Fidusia dan Penerima Fidusia, 

2. Data pe1janjian pokok yang dijamin tid usia, 

3. Uraian mcngcnai benda yang menajacli obyek Jaminan Ficlusia, 

4. Nilai Penjaminan clan 

5. Nilai Benda yang menjacli Obyek Jaminan Ficlusia. 

Dalam hal Jaminan Ficlusia clibcrikan kepada: 

l. Lcbih dari satu Pcncrima Ficlusia clalam rangka pembiayaan kredit 

konsorsium atau, 

2. Orang y<mg menclapat ·kuasa khusus" dari Pencrima Ficlusia untuk 

mewakili kepcntingannya dalam pcncrimaan Jaminan Pemberi Fidusia 

clan Pemberi Ficlusia atau, 

3. Orang yang secm·a hukum, clianggap mcwakili Penerima Fidusia dalam 

penerimaan Jaminan Ficlusia misalnya: Wali Amana\ dalam mcwakili 

kepcntingan pcmegang obligasi, 

Hal-hal tersebut di atas harus teiiuang jelas dalam Akta Jaminan 

Fidusia dan hams ditegaskan pula bahwa Jaminan Fidusia lahir pada tanggal 

yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar 

Fidusia. 
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Dengan aclanya penyerahan hak milik suatu benda yang mcnjacli 

obyek ticlusia seem-a kepercayaan dari clebitur kepacla bank sebagai pcmberi 

kredit/utang tanpa aclanya pcnclaftaran, hal tersebut membawa keuntungan 

bagi clebitur. Keuntungan bagi clebitur aclalah clari segi linansial, bahwa 

clebitur ticlak pcrlu mcngcluarkan biaya clalam rangka penclaftaran, dari segi 

waktu debitur ticlak perlu meluangkan waktu clalam rangka penclaftaran dan 

nasabah clapat secm·a langsung menggunakan bcnda yang menjadi obyek 

fidusia untuk menunjang kegiatan usahanya, dan kcuntungan lainnya aclalah 

sisi tenaga, bahwa debitur ticlak perlu menghabiskan tenaga dalam rangka 

pendaftaran scringkali memerlukan proses yang bcrbelit-belit. 

Praktek perbankan dalam pemberian kredit clcngan mcnggunakan 

Jamman secara tidusia, seringkali ditentukan clalam pcrjanjian bahwa hak 

milik bcnda yang menjadi obyck tidusia beralih kepada kreditur, dan apabila 

nasabah debitur tidak dapat melunasi kredit maka untuk melakukan eksekusi 

terhadap bencla tersebut dilakukan dengan membuat suatu sural kuasa untuk 

melakukan eksekusi_ 

Aclanya praktck perbankan scperti itu menimbulkan pro clan kontra 

diantara para ahli bukum clan penegak hukum_ Namun dcmikian, clalam 

pcrspektif perbankan kaitannya dengan jaminan bcrupa fidusia, terdapat 

faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan agar dalam pelaksanannya 

dapat memberikan kepastian, keamanan dan kemudahan terutama bagi 

kreditur. Dalam hal ini yang perlu mejadi perhatian bagi kreditur dalam 

membcrikan kredit dengan jaminan berupa fidusia adalah adanya keamanan 
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bagi kreditur terhadap barang jan1inan yang bemda eli tangan debitur, ndanya 

kemudahan clalam mengeksekusi bila clebitur wanprestasi dan biaya yang 

tidak terlalu memberatkan bagi kreclitur. 

Dalam kaitan tersebut Undang-unclang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Ficlusia telah menampung hal-hal tersebut. Berkenaan clengan faktor 

keamanan bagi kreditur Unclang-undang Jaminan Ficlusia telah memberikan 

jaminan keamanan yang pasti yaitu clengan aclanya pendatiaran barang 

jamman sebagaimana cliatur dalam Pasal ll sampai dengan Pasal 18, yang 

mewajibkan adanya pendatiaran barang jaminan pacla Kantor Penclatiaran 

Fidusia, yang direncanakan berada eli bawah Departemen Kehakiman. 

Dengan aclanya ketentuan wajib menclaftarkan barang jaminan akan 

menghinclarkan barang jaminan yang sama dijaminkan ulang untuk kreclit 

yang lain. Hal ini jelas sangat memberikan keamanan bagi perbankan 

schingga tidak terjadi adanya jaminan gancla terhadap barang yang sam a. 

Aclanya pendaftaran jaminan tlclusia diharapkan akan mcmberikan 

perlindungan kepada bank scbagai kreclitur. Perlinclungan tersebut clapat 

dilakukan melalui ketentuan bahwa pihak yang melakukan penclaftaran 

jaminan fidusia adalah penerima fidusia, yaitu bank atau kreclitur, clengan 

membawa dokumen yang membuktikan telah dilakukan pembebanan secara 

fidusia terhadap benda yang clidaftarkan. Kewajiban pendaftaran fidusia 

terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang 

menyatakan: 

1. Pendaftaran J ami nan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) di1akukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 
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2. Untuk pertama kali, Kantor Pcndaftaran Fidusia didirikan eli Jakarta 
clengan wilayah kcrja mcncakup seluruh wilayah negara Rcpublik 
Indonesia. 

3. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana climaksud dalam ayat (2) 
berada dalam lingkup tugas Depmiemcn Kehakiman. 

4. Kctentuan mengcnai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk 
daerah lain dan pcnctapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan 
Presiden. 

Selanjutnya Pasal 13 Undang-undang Nomor 42 Tahun !999 menyatakan 

bahwa pendaftaran ficlusia clilakukan dengan cara sebagai berikut: 

l. Pennohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan olch Pencrima 
Fidusia, kuasa atau wakilnya dcngan mclampirkan pernyataan 
pendaftaran Jaminan Ficlusia. 

2. Pemyataan pcndaftaran sebagaimana dimaksud cia lam ayat (I) mcmuat: 
a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; 
b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tcmpat kedudukan 

notaris yang membuat akta Jaminan Ficlusia; 
c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 
d. uraian mengenai Benda yang menjadi objck Jaminan Fidusia; 
e. nilai penjaminan; dan 
f. nilai Benda yang menjadi objck J ami nan Fidusia. 

3. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Ficlusia dalam Buku 
Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal pcnerimaan 
pennohonan pendaftaran. 

4. Ketentuan lebih lanjut mcngenai lata cara penclatiaran Jaminan Ficlusia 
dan biaya pendaftaran diatur dengan peraturan pcmcrintah. 

Tcrhadap suatu benda dapat dilakukan pembebanan secar·a ticlusia 

lebih dari satu kali apabila nilai bcnda terscbut dapat meng-corer jumlah 

kredit atau utang yang clijamin dengan bencla yang sama. Oleh karena itu 

maka setiap kreditur pemegang fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia 

tersebut, yang digunakan sebagai dasar penentuan kreditur mana yang lebih 

didahulukan dalam rangka pelunasan kredit, yang dilihat berdasarkan urutan 

tanggal pendaftarannya, dan sebagai bukti bahwa kreditur telah mendaftarkan 
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Jmmnan tldusia maka kepacla kreclitur yang bersangkutan diberikan bukti 

pendatiaran tidusia yang merupakan salinan dari buku cia liar ticlusia. 

Dalmn rangka eksekusi barang jan1inan apabila debitur wanpestasi, 

maka dalam Undang-undang Jaminan Ficlusia tclah membcrikan kemuclahan, 

yaitu clengan dicantumkannya kata-kata --Demi Keadilan Berdasarkan 

Keluhanan Yang 1l1aha Esa" pacla Bukti Pendatiaran Ficlusia. Dengan aclanya 

title tersebut dimaksud, maka bukti pendatiaran ticlusia ini mempunym 

kekuatan cksekutorial sebagaimana putusan pengaclilan yang telah mem

peroleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian apabila clebitur wanprcstasi, 

maka krcditur clapat menjual bencla yang mcnjacli obyck jaminan tidusia 

tcrsebut atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum. 

Salah satu ciri jaminan tidusia aclalah kcmuclahan cia! am pclaksanaan 

eksekusinya, yaitu apabila debitur ticlak dapat melaksanakan pelunasan 

kreclitnya yang telah cliterimanya. Dengan dcmikian, agar cit·i tcrsebut clapat 

dilaksanakan maka terhadap bukti penclattaran ftdusia yang dipegang oleh 

kreditur mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dcngan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tctap. Krcditur clapat mclaku

kan penjualan atas kekuasaan sendiri terhaclap benda yang mcnjadi obyek 

tidusia jika clebitur wanprestasi, dan melalui pelelangan umum dan meng

ambil pelunasan piutangnya dari basil penjualan tersebut. Pelaksanaan 

penjualan tersebut dikenal sebagai parale execulie. 

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, menurut sifatnya, pesawat terbang 

merupakan barang bergerak (movable property). Pesawat udara tidak sama 
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dengan tanah yang tidak dapat berpindah atau clipindahkan letaknya. Bcnar

benar mcnurut sifatnya tidak bergerak. Adapun kapal atau pesawat tcrbang, 

baik menurut sifat clan pcruntukannya sendiri, bergcrak dan bcrpindah-pinclah 

dari satu tempat ke tcmpat lain. Berclasarkan sifat dan peruntukan yang 

n1elekat pada pesawat tcrbang, sita eksekusi atas hipotik pesawat udara akan 

berhadapan dengan kenclala yang ditimbulkan 2 (clua) asas sita eksekusi, 

yai tu: 

I. Asas rijdende bes/ag 

Mengenai pengc1tian asas rjjden he.<-;/ag, dikcmukakan secar·a singkat 

oleh Prof. R. Subekti: '"Sesungguhnya yang climaksucl aclalah agar 

perusahaan tersebut tetap berjalan, jacli apabila mcnyangkut pcnyitaan 

terhaclap toko, hanya lemari-lemari toko dan inventarisnya saja yang 

disita dan bukan barang-barang dagangannya"". Selanjutnya c\ikatakan, 

apabila yang clisita menyangkut perusahaan pengangkutan harus dibiar-

kan agar mobil-mobil tetap bisa berjalan, dengan lain perkataan harus 

dilakukan Rijclen Beslag. 

Memperhatikan prinsrp rijden beslag yang clijelaskan eli atas, sita 

eksekusi yang diletakkan Pacla bab IV Bagian 7 Rv tentang Penyitaan 

atas pesawat terbang (Pasai 763 ayat I dan Pasal 763 huruf k), tidak 

dijumpai ketentuan yang tegas tentang Rijden Beslag seperti yang 

diatur daiam Pasal 59 Rv terhaclap kapai laut. Namun clemikian, jika 

cliperhatikan pengertian asas Rijden Beslag yang dikemukakan Subekti 

di alas sita eksekusi terhadap pesawat terbang guna pemenuhan 



76 

pelaksanaan eksekusi hipotik pcsawat terbang, terbatas pacla sarana 

pesawat uclara saja, tetapi ticlak boleh mcnghentikan atau mematikan 

kegiatan opcrasional perusahaan penerbangan debitor. Dapat clilihat, 

sesuai clengan prinsip Rijden Beslag terhaclap pesawat terbang yang 

menjacli obyek hipotik pesawat tcrbang, clapat cliletakkan sita eksekusi. 

Akan tetapi, kegiatan operasional pesawat itu ticlak boleh clihentikan. 

Sita eksekusi ticlak boleh menimbulkan akibat hukum berhentinya 

kcgiatan operasional penerbangannya dari satu tempat ke tempat yang 

lain baik eli clalam maupun eli luar negen. Asas ini jelas menghambat 

kemulusan pclaksanaan penjualan lelang. Oleh karena itu kegiatan 

operasionalnya ticlak boleh climatikan oleh sita cksekusi scsuai prinsip 

Rijden Beslag, meskipun Ketua Pcngaelilan Negcri atau bmtor lelang 

telah menetapkan tanggal pelaksanaan eksekusi, kcmungkinan besar 

eksekusi tidak bisa clilaksanakan apabi Ia pesawat udma yang ber

sangkutan tcrbang dan beracla eli luar tempat pclaksanaan cksckusi pacla 

tanggal eksekusi yang ditetapkan. 

2. Asas kebebasan mcnguasai dan mengusahai pesawat uclara yang eli sita. 

Pada hakikatnya, asas ini berkaitan juga clengan Rijden Beslag pada 

satu segi dan asas pcnjagaan bcnda sitaan bcrdasarkan Pasal 197 ayat 

(9) HIR pada segi yang lain, yaitu: Sesuai dengan asas Rijden Beslag, 

apabila obyek sita eksekusi berbentuk benda yang dipergunakan untuk 

melaksanakan kegiatan perusahaan seperii mobil, kapal, pabrik, per

tambangan atau pertokoan, pengoperasian kegiatan usaha oleh clebitor 
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tidak boleh dihentikan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 197 ayat (9) HIR 

penJagaan dan pcnguasaan atas obyck barang sitaan, tetutan1n 

penyitaan perusahaan tetap diserahkan clan bcrada eli tangan tersita 

(debitor). Jika asas ini dikaitkan dengan sita eksekusi atas pesawat 

udara dalam rangka pelaksanaan eksekusi hipotik pesawat udara, 

penjagaan dan penguasaannya harus clibcrikan kepada pemberi hipotik 

(debitor), dan tidak boleh cliserahkan penjagaannya kepada kreditor 

untuk dikuasai dan diusahakan. Penegakan asas penguasaan dan 

mengusahai pcsawat udara yang clibebani clcngan sita eksekusi dapat 

menimbulkan kendala penjualan lelang apabila pacla tanggal cksekusi 

yang ditentukan pesawat uclara tersebut seclang clioperasikan debitor eli 

luar tempat pclaksanaan penjualan !clang yang ditentukan. 

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut, yaitu: 

I. karena hapusnya atau lunasnya hutang yang clijamin dcngan f1dusia; 

2. adanya pelepasan hak atas jaminan olch penerima ticlusia; 

3. musnahnya bend a yang mcnjadi obyek jaminan ticlusia. 

PELAKSANAAN PERJANJIAN 
OBYEK PESAWAT UDARA 
PENDAFTARANNYA 

JA!VIINAN 
DALAlVI 

FIDUCIA DENGAN 
PRAKTEK DAN 

Dalam pemberian kredit tentunya bank memerlukan jaminan yang 

kiranya dapat menjamin pelunasan hutang dari debitur atau minimal dapat 

meminimalisir resiko dalam pemberian kredit dimaksud. Adanya jaminan 

dalam pemberian kredit, merupakan tindakan preventif untuk mengamankan 
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hutang debitur yang telah cliberikan oleh krcditur, yaitu dengan cara 

menjaminkan kckayaan clebitur agar debitur clapat memenuhi kewajibannya 

untuk membayar kcmbali kredit yang telah cliterimanya dari kreditur. 

Menurut Prof R. Subckti dalam bukunya Jaminan-jaminan untuk 

Pemberian Kreclit, jaminan yang baik atau ideal aclalah jaminan yang 

h
. 44 

memenu 1 persyara tan : 

I. Yang dapat secm·a mudah membantu pcrolehan kredit itu oleh pihak 

yang memer!ukan. 

2. Yang ticlak melcmahkan potensi (kekuatan) si pencari krcdit untuk 

melakukan (meneruskan) usahanya. 

3. Yang mcmberikan kcpastian kepacla si pemberi krcdit dalam arti bahwa 

barang jaminan setiap waktu tersedia untuk clieksekusi yaitu bila perlu 

dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya Sl penenma 

(pengambil) krcdit. 

Dalam pembcrian kredit kepacla masyarakat, bank selaku kreclitur 

harus memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku. Salah satu ketentuan 

pemberian kredit aclalah mesti clilakukan clengan pengikatan secara lmkum, 

atau clengan membuat pe1janjian kredit. Pe1janjian k:rcdit sendiri pe1iama kali 

diperintahkan melalui Instruksi Presidium Kabinet Nom or 15/EK/I 0 Tanggal 

3 Oktober 1966 jo Sural Edaran Bank Negara Indonesia unit I Nomor 

2/539/UPK/Pemb Tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksi kepada 

Subekti, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1989, him. 67. 
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masyarakat perbankan bahwa clalam memberikan kredit clalam bentuk 

apapun, Bank-bank wajib mempergunakan akad pe1janjian kreclit. 

Berpatokan kepacla instruksi dan sural edaran terscbut di alas, pihak 

perbankan selaku kreclitur sampai hari ini memberlakukan pengikatan kredit 

melalui pe1janjian kreclit. Apalagi pembuatan pe1janjian kreclit merupakan 

salah satu upaya untuk mcnjaga si±at prudential perbankan eli clalam 

memberikan kredit kepacla masyarakat. 

Dalam prakteknya, pemberian kredit selalu diikuti dengan pemberian 

jaminan oleh clebitur. Jaminan atau collaleral merupakan salah satu prinsip 

perbankan yang ikut menjadi penilaian clalam pemberian sebuah kreclit 

kepada debitur. Jaminan yang c!iberikan oleh clebitur pun harus dinilai oleh 

pihak kreditur atau bank sebelum kredit c!isetujui untuk dikucurkan. Jaminan 

yang diberikan oleh clcbitur atau pihak ketiga yang menjacli penjamin kredit 

clebitur pun harus mcmcnuhi syarat-syarat ekonomis. 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pesawat uclara merupakan 

benda yang sangat mahal harganya, sehingga untuk n1en1iliki benda tersebut 

ticlak dapat clibeli secara tunai dan pada umumnya diperoleh secm·a kredit 

atau melalui pe1janjian leasing baik.financ:e lease maupun operaling lease. 

Pesawat udara yang dapat dijadikan obyek jaminan kebenclaan dalam 

pemberian kreclit adalah pesawat udara yang telah mempunyai Iancia 

pendatiaran demikian bunyi Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. 

Sedangkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan 
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Pcsawat udara sipil yang clapat cliclatiarkan eli Indonesia harus mcmenuhi 

ketcntuan scbagai bcrikut: 

l. ticlak terclatiar eli negara lain: clan 

2. climiliki oleh warga ncgara Indonesia atau climiliki olch baclan hukum 

Indonesia; 

3. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum ttsing dan 

dioperasikan olch warga ncgara Indonesia atau bada hukum Indonesia 

untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (clua) tahun sccara terus-

menerus berc\asarkan suatu pe1janjian; 

4. dimiliki olch instansi pemcrintah atau pemerintah clacrah dan pcsawat 

uclara terscbut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau 

5. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukun1 asing yang pesawat 

udaranya clikuasai oleh badan hukum Indonesia bcrdasarkan suatu 

petjanjian yang tuncluk pacla hukum yang clisepakati para pihak untuk 

kegiatan penyimpanan, penyewaan, dan/atau perclagangan pesawat 

udara. 

Dalam praktck pcrbankan dewasa ini, pcsawat udara yang clijaclikan 

jaminan clalam pemberian kredit, cliikat clcngan memakai fidusia dan berlaku 

ketentuan lembaga tlclusia, dikarenakan pesawat udara merupakan benda 

bergerak terdatiar apabila dij aminkan hanya dapat dengan mengunakan 

lembaga gadai atau fidusia dan yang lazim digunakan hanya dengan ficlusia, 

hal ini dimungkinkan sebab obyek jaminan yaitu pesawat udara tetap berada 
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clalam tangan clebitur dan clebitur masih clapat mcnggunakan obyck jaminan 

tcrsebut, untuk melaksanakan kegiatan opersionalnya. 

Kctentuan pcraturan tentang lembaga Ficlusia mcskipun suclah c\iatur 

clalam Unclang-unclang Nomor 42 Tahun 1998 masih merupakan masalah 

clalam praktek bu-ena ada beberapa ketentuan yang ticlak sesuai clan kLn·ang 

memberi kepastian hukum. Schingga c\alam praktek scring te1jacli para pihak 

kembali bertumpu pada pe1janjiannya dan tidak didaftar sehingga keduclukan 

krcclitur tidak scperti yang cliatur dalam undang-unclang. 

Dalam Undang-unclang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan, 

tidak ada satu pasalpun yang mengatur ten tang lembaga apa yang digunakan 

untuk menjaminkan pcsawat udara sebagai jaminan clalam pemberian kredit. 

Satu-satunya pasal yang menyatakan bahwa pesawat udara dapat clijadikan 

jaminan dalam pcmberian krcdit adalah Pasal 71 Undang-undang Nomor I 

Tahun 2009 yang mcnyatakan bahwa Objek pesawat uclara clapat clibebani 

dengan kepentingan internasional yang timbul akibat pcrjanJ!an pcmberian 

hak jaminan kebendaan, pe!Janjian pengikatan hak bcrsynrat, clan/atau 

pc1janjian sewa guna usaha. Selanjutnya dalam pcnjelasan Pasal 71 unclang-

unclang tersebut diatas, dinyatakan bahwa: 

I. "Yang dimaksud dengan dimaksud dengan "kepentingan internasional" 
adalah suatu kepentingan yang diperoleh kreditur yang timbul akibat 
perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak 
bersyarat dan/atau perjanjian hak sewa guna usaha yang tunduk pada 
konvensi tentang kepentingan intemasional dalam peralatan bergerak 
dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan udara 
(Protocol to the Convention on Interests in Mobile Equipment on 
Matters Specific to Aircraft Equipment). " 

2. Yang dimaksud dengan "pemberian hak jaminan kebendaan" (security 
agreement) adalah suatu perjanjian di mana pemberi hak jaminan 
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kebenclaan (chargm) memberikan atau menyetujui untuk memberikan 
kepacla pcnerima hak jaminan kebcnclaan (chargee) suatu kepentingan 
(tennasuk kcpentingan kepemilikan) atas objek pesawat uclara untuk 
menjamin pemenuhan kewajiban yang te1jacli atau yang akan te1jadi clari 
pcmberi hakjaminan kebenclaan atau pihak ketiga. 

3. Yang climaksucl clengan "pe1janjian pengikatan hak bersyaraf' (title 
resermtion agreement) aclalah suatu pe1janjian penjualan objek pesawat 
uclara clengan ketentuan bahwa kepemilikan ticlak akanberalih sampai 
terpenuhinya persyaratan yang tercantum clalam pe1janj ian. 

4. Yang climaksucl clengan "perjanjian sewa guna usaha'' (leasing 
agreement) aclalah suatu pe1janjian eli mana sescorang (pemberi sewa 
guna usaha/lessor) memberikan hak kepada orang lain (penerima sewa 
guna usahallessee) untuk menguasai suatu objek pcsawat udara (dengan 
atau tanpa opsi untuk membeli) dengan kompensasi berupa uang sewa 
atau pembayaran lainnya. 

Dalam lSI Pasal 71 Undang-undang Nomor I Tahun 2009 tcrsebut 

diatas, ticlak menyebut lembaga apa yang cligunakan untuk pengikatan 

jaminan atas pesm.vat udara, apakah itu n1enggunakan fiducia atau hipotik, 

sehingga akan menimbulkan keraguan dikalangan dunia perbankan apabila 

menjadikan pesawat uclara sebagai jamman kebenclaan dalam pemberian 

kredit. Dalam Pasal 74 Undang-unclang Nomor l Tahun 2009, pcnerima 

Jaminan kebendaan (kreditur) atas obyek pesawat udara diberi kuasa oleh 

debitur untuk melakukan deregrestrasi atau pcnghapusan penclaftaran pada 

Departcmen Perhubungan Uclara, atas kebangsaan pesawat udara apabila 

dcbitur cidera janji. 

Dengan adanya "Sural Kuasa" yang diatur dengan IDERA 

(Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization) tersebut, 

apabila debitur cidera janji kreclitur dapat memohon kepada Menteri 

Perhubungan cq Departemen Perhubungan Udara untuk melakukan 

penghapusan kebangsaan pesawat udara dan penghapusan kepemilikan 
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pesawat uc\ara, sehingga c\ebitur c\apat memohon penclaftaran kembali 

kebangsaan pesawat dan kepe111ilikan pcsawat akan tctapi sekarang untuk clan 

atas nama c\ebitur pemegang hak jaminan, demikian penjabaran Pasal 29 

Unc\ang-unc\ang Nomor 1 Tahun 200945 Aclapun sampai saat illl Unc\ang-

undang Nomor I Tahun 2009, belum c\apat c\iberlakukan secm·a pasti 

mengingat belum ada peraturan pelaksanaan khusus mengenai tata laksana 

c\alam penjaminan pesawat uc\ara. 

Mengingat belum ac\anya kepastian mengenai peraturan mengenm 

pCI1J3111Inan pesawat udara, maka pesawat udara scbagai benc\a yang 

mempunym harga yang sangat tinggi apabi1a dibebani jaminan kebendaan 

henc\aknya meng-gunakan lembaga jaminan kebenc\aan yang lebih pasti dan 

berlaku secm·a universal sepe1ii hipotik atau mortgage. Akan tetapi untuk 

memberlakukan ketentuan hipotik Indonesia yang c\ewasa ini masih diatur 

c\alam KUH Perdata yang berlaku bagi benda tic\ak bergerak (terclaftar) dan 

kapal ]aut terc\aftar yang diatur dalam KUHD yang dapat juga c\iberlakukan 

terhadap pesawat udara, haru terlebih dahulu mengubah ketcntuan Pasal 1162 

KUH Perdata dengan menambahkan kata benda tidak bcrgerak dan tcrdaftar, 

sehingga bunyi Pasal 1162 KUH Perdata menjadi: 46 

"Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak dan benda 
terdaftar untuk mengambil penggantian daripac\anya bagi pelunasan 
daripada hubungannya bagi pelunasan perikatan". 

Wawancara dengan Kepala Seksi Aeronotica, Depa11emen Perhubungan Udara, pada tanggal 
26 Juni 2009. 

Djuhaendah Hasan, Makalah pada "Seminar Jaminan alas pesawat Udara" diselenggarakan 
oleh Dept. Perhubungan Udara, Jakarta, Tahun 2007. 
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Kebutuhan akan peraturan perunclangan hipotek pesawat uclara ticlak 

dapat dengan mengambil orer ketentuan hipotek dalam KUH Perdata dan 

KUHD saja karena bagi pesawat udara ada kckhususan dalam hubungan 

dengan negara lain serta pada ketentuan konvensi-konvensi intcrnasional baik 

dalam operasionalnya, pendatiaran maupun pcnjaminannya. (Konvcnsi 

Jenewa 1948 memuat ketentuan tentang hipotek pesawat uclara, dsb). 



BABIV 

TINJAUAN YURIDIS ATAS PELAKSANAAN PENGIKATAN KREDIT 
DENGAN JAlVIINAN PESAWAT UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR l TAHUN 2009 TENTANG 
PENERBANGAN DAN PELAKSANAAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK 

Dalam upaya pcmberdayaan industri pencrbangan nasional, pemerintah 

selaku regulator alas inclustri pengangkutan uclara dan perusahaan pengangkutan 

uclara yang menggunakan pesawat udara, telah mengesahkan undang-undang 

tentang penerbangan clengan clikeluarkannya Undang-undang Nomor I Tahun 

2009 tentang Penerbangan. Unclang-undang mi juga n1cl1luat ketentuan yang 

berhubungan clengan juclul penulisan tcsis ini yaitu mengenai penjaminan pesawat 

udara untuk kepentingan internasional, Pasal 71 Undang-undang Nomor I Tahun 

2009 menyebutkan bahwa pesawat udara dapat dibebani clengan kepentingan 

intcrnasional yang timbul akibat pe!Janjian pcmbcrian hak jaminan kebendaan, 

perjanjian pengikatan hak bcrsyarat clan/atau perjanjian sewa guna usaha. Akan 

tetapi undang-undang im bclum mengatur clengan jelas mengenm pelaksanaan 

penjaminan, lembaga pcnjaminan dan prosedur penjaminan. 

Dalam Pasal 71 Unclang-unclang Nomor I Tahun 2009, telah mcnyebut 

kala "kepentingan intcrnasional'" yang diartikan sebagai suatu kepentingan yang 

diperoleh kreclitur yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan 

kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat dan/atau perjanjian hak sewa guna 

usaha yang tunduk pada konvensi tentang kepentingan intemasional dalam 

peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada 

peralatan udara (Protocol to the Convention on Interests in Mobile Equipment on 

85 
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Matters Specific to Aircrafi EqwjJinent) ", oleh karcnanya dalam pembuatan 

aturan pelaksananya yang sampai saat ini bclum ada terutama tnengenai masalah 

pelaksanaan penjaminan, lcmbaga pcnJaminan dan prosedur penjaminan harus 

mengacu pacla Konvensi lnternasional dalam peralatan bergerak (Convention on 

international interest in mobile equipment) dan protokol mengcnai masalah

masalah khusus pada peralatan pesawat uclara (Pmtocol to the com·enfion on 

interest inmohile equipment on mllllers .1pecijic to ,'lircrafi equipment), sebagai 

konsekuensi diratifikasinya konvensi dan protokol yang biasa clisebut ''Cape 

Town Convention 2001 & Aircrafi Pmtoco/". 

Penetapan dan pcraturan hukum suatu ncgara tentang status hukum 

pesawatnya, clan keterkaitannya clcngan pcndaftaran yang bersifat publik clan 

perdata yang bersifat intcrnasional belum dimiliki oleh negara Indonesia, 

khususnya tentang tata laksana penjmninan pesawat uclara, tnasalah pelaksanaan 

penjaminan pcsawat udara dan lembaga penjaminannya, sehingga dalmn praktek 

terdapat banyak kcsimpang siuran pendapat dan sckaligus pelaksanaan 

penJamman pesawat uclara sebagai obyek jamman dan mcnimbulkan ketidak 

pastian bagi pemegang hak jaminan kcbendaan. Hal ini disebabkan antara lain 

oleh karen a: 

I. Belum jelasnya pengolongan jenis benda pesawat udara. 

Pada sebagian mayoritas negara-negara di dunia, berpandangan bahwa 

pesawat terbang digolongkan sebagai benda tidak bergerak. Prinsip 

hukum ini berpengaruh pada penetapan aturan hukum keperdataan yang 

berlaku bagi pesawat terbang sebagai objek jaminan, yaitu antara lain 
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clapat mempunyai hubungan clengan lembaga jaminan berupa Hipotik 

(l-Ivpolheek). Di beberapa negara maju, lembaga jaminan pesawat 

terbang telah dilaksanakan 111elalui ketentuan lvfortgage. 

Pacla sebagian satjana hukum lainnya menyimpulkan bahwa pesawat 

udara khususnya pesawat terbang clan hclikopter dapat diberikan suatu 

exceptional status sebagai "benda bergerak" yang cliatur secm·a khusus 

dan menamakannya dengan mol'Cth!e property sui generic. Prinsip 

hukum ini berpengaruh pacla penetapan aturan hukum keperclataan yang 

berlaku bagi pesawat terbang sebagai objck jaminan, yaitu antara lain 

clapat mempunyai hubungan clengan lcmbaga jaminan berupa fidusia. 

2. Bclum tuntasnya pengaturan hukum ten tang hukum jaminan. 

Kctcntuan-ketentuan hukum jaminan di Indonesia perlu diselaraskan 

clengan persyaratan-persyaratan yang clitetapkan oleh hukum uclara 

nasional dan internasional dan sejauh mungkin memuat kctentuan

ketentuan hukum intemasional yang tclah diterima dalam konvensi 

Jenewa 1948. 

3. Belum ada peraturan yang khusus yang mengatur cara pcnclaftaran 

pesawat terbang sebagai obyek jaminan clan belum tersedianya 

pengaturan yang pasti tentang penclaftaran publik dan pendaftaran 

perclata atas pesawat udara. 

Beberapa hal yang telah disebutkan diatas, timbul akibat clari 

berkembangnya masyarakat Indonesia menuju masyarakat ekonomi dalam era 

globalisasi, sehingga berpengaruh pula pada berkembangnya kebutuhan-
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kcbutuhan hukum yang dapat mengatur bcrbagai aspek kehidupan masyarakat, 

sehingga tercipta adanya suatu kcpastian hukum terutama yang dibahas dalam 

penulisan ini adalah kcbutuhan pengaturan hukum benda alas pesawat udara, 

hukum jaminan alas pesawat uclara dan tala laksana penjaminan alas pesawat 

uclara. 

Kontinuitas perkembangan ilmu hukum yang clibutuhkan oleh masyarakat 

sebagaimana Ielah clisebut cliatas, selain bergantung pada mctodologi, aktivitas 

penelitian dan nnaJmas1 sosial sangat ditentukan oleh teori hukum 

dari Mochtar Kusumaatmadja tcntang hukwn sebagai sarona pembangwwn dan 

pembahanwn ma.\yarakat (htH· is a tool qf'social enginnering), me1nberikan suatu 

araban dalam pembangunan bidang hukum, bahwa hukum harus mampu Iampi! 

kedepan dalam mcmberikan arah pcmbaharuan47 Selanjutnya Mochtar 

Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan .'•;arana pembaharuan 

ma5yarakat, didasarkan atas anggapan bahwa adanya ketcraturan atau kctertiban 

dalam usaha pcmbangunan atau pembaharuan itu mcrupakan suatu yang 

diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu.4x 

Kemudian konsep Roscoe Pound tentang pembaharuan hukum, mengata-

kan agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang be!iujuan untuk pem-

baharuan dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya sesuai dengan hukum 

yang hidup dalam masyarakat. J adi, mencenninkan nilai-nilai yang hidup dalam 

47 

48 
Mochtar Kusumaatmadja, loc.cit 
Mochtar Kusumaatmadja, lac. cit. 
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masyarakat. Sebab jib ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan ticlak 

dapat dilaksanakan (bekerja) clan akan mendapat tantangan-tantangan 49 

Fungsi teori hukum clari Mochtar Kusumaatmaclja clan Roscoe Pound 

dalam penulisan ini aclalah untuk membcrikan arahan/petunjuk scrta mcnjclaskan 

gejala yang diamati. Karena penclitian ini merupakan penelitian hukum yuridis 

nonnatif, kerangka teori diarahkan secm·a khas ilmu hukum. Maksuclnya, 

penelitian ini berusaha untuk memahami segala scsuatu yang menjacli obyek 

penulisan yaitu pesawat uclara yang dijaclikan jaminan kredit, schingga clapat 

cligunakan sebagai acuan tuntuk membahas dan menerapkan peraturan-peraturan 

yang berkaitan clengan masalah hukum jaminan, sistem hukum bcncla dan 

perjanjian kreclit bank. 

Tcori hukum Mochtar Kusumaatmadja clan Roscoe Pound di clasarkan 

pada adagium bahwa pcrubahan masyarakat harus cliikuti oleh perubahan hukum. 

Hukum berkcmbang scsuai clengan perkcmbangan kebutuhan masyarakat. 

Perubahan masyarakat dibidang hukum yang berkaitan clengan penpmman 

prsawat uclara sebagai jaminan kebenclaan clalam pcmberian kredit. harus berjalan 

dengan teratur dan diikuti dengan pembentukan norma-norma sehingga dapat 

berlangsung secara hannonis. 

Dalam bab ini, penulis akan membahas secm·a khusus ketentuan-ketentuan 

hukum Indonesia yang berkaitan dengan hak jaminan, lembaga jaminan dan 

proses pengikatan jaminan kebenclaan atas pesawat udara dan pelaksanaannya 

dalam praktek eli Indonesia dan dihubungkan clengan Undang-undang Nomor I 

49 Erick Sihombing, foe. it. 
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Tahun 2009 tentang Pencrbangan, pembahasan claiJm tesis ini mcmakai clasar 

hukum se1ia teori hukum dari Mochtar Kusumaatmaclja yaitu hukum aclalah 

scbagai alat pembangunan masyarakat clan bahwa hukum harus mampu tampil 

kcclepan clalam memberikan arah pembaharuan. 

A. PENGIKATAN JAMINAN DENGAN OBYEK PESAWAT UDARA 
DALAM PEMBERIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya 

clan meminta perhatian sampai sckarang adalah bidang hukum jaminan. 

Hukum jaminan memiliki kaitan yang era! clcngan bidang hukum bencla dan 

perbankan. Di biclang perbankan kaitan 111i terletak pada fungsi perbankan 

yakni sebagai penghimpun clan penyalur dana masyarakat, yang salah satu 

usahanya aclalah memberikan kredit. Sclain itu, bagi pcmbangunan ekonomi 

negara, kredit merupakan tulang punggung bagi pe1nbangunan bidang 

ckonomi. lni berm1i perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai 

aspek pembangunan sepe1ii bidang pcrclagangan, perindustrian, perumahan, 

transpo11asi, clan sebagainya. 

Pemberian kreclit oleh lcmbaga keuangan JUga memberikan 

perlindungan kepada golongan ekonomi lemah dalam pengembangan 

usahanya. Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana pemupukan modal 

bagi masyarakat bisnis. Bagi kaum pengusaha, mengambil uang (kredit atau 

pinja!l1an) sudah merupakan faktor yang tidak papal dipisahkan dari 

kehiclupan bisnis. 
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Bagi perbankan, sctiap pemberian kredit yang disalurkan kepacla 

pengusaha selalu mengandung resiko. Oleh karena itu, perlu unsur 

pengamanan dalam pengembaliannya. Unsur pengamanan (sa/i!tv) adalah 

salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kreclit selain unsur keserasian 

(suitability) dan keuntungan (profitability). Bentuk pengamanan kredit dalam 

praktik perbankkan dilakukan dengan adanya ketentuan mengenai pengikatan 

suatu jaminan. 

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan 

perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling eli sukai bank 

adalah jaminan kebendaan. Salah satu JCnis jamman kebendaan yang 

berhubungan dengan penulisan tesis ini adalah pesawat udara. 

Pesawat udara sebagai obyek jamman dalam pemberian kredit, 

sebagaimana telah disebutkan dalam bab-bab awal, bahwa pesawat uclara 

merupakan benda yang sangat 1nahal harganya, sehingga untuk memiliki 

benda tersebut tidak dapat dibeli secara tunai dan pacla umumnya diperoleh 

secar·a kredit atau melalui perjanJian leasing baik finance lease maupun 

operating lease. 

Adapun pesawat udara yang dapat dijadikan obyck jaminan 

kebendaan dalam pemberian kredit adalah pesawat udara yang telah 

mempunyai tanda pendaftaran demikian ketentuan Pasal 24 Undang-undang 

Nomor I Tahun 2009. Sedangkan Pasal 25 Undang-undang Nomor I Tal1Un 

2009 menyatakan bahwa: 

Pesawat udara sipil yang dapat didaftarkan di Indonesia harus memcnuhi 
ketentuan sebagai berikut: 
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I. tidak terdaftar eli negara lain; dan 
2. dimiliki oleh warga ncgara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum 

Indonesia; 
3. clin1iliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing clan 

dioperasikan oleh warga ncgara Indonesia atau badan hukum Indonesia 
untuk jangka waktu pcmakaiannya minimal 2 (dua) tahun secm·a terus
menerus berdasarkan suatu perjanjian; 

4. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah dan pcsawat 
udara terscbut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau 

5. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang pesawat 
udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu 
perjanjian yang tunduk pada hukum yang discpakati para pihak untuk 
kegiatan penyimpanan, penyewaan, dan/atau pcrdagangan pesawat 
udara. 

Sclanjutnya Pasal 26 Undang-undang Nomor Tahun 2009 

menyebutkan bahwa Pendaftaran pesavvat uclara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 diajukan oleh pcmilik atau yang diberi kuasa clcngan 

persyaratan: 

I. menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat udara; 

2. menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didathrkan di 

negara lain; 

3. memenuhi ketentuan pcrsyaratan batas usia pesawat uclara yang ditetap-

kan oleh Menteri; 

4. bukti asuransi pesawat udara; dan 

5. bukti terpenuhinya persyaratan pcngadaan pesawat udara. 

Pesawat udara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 25 dapat diberikan seriifikat pendaftaran. Sertifikat 

pendaftaran sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun. Dan 

Pesawat terbang, helikopter, balon udara berpenumpang dan kapal udara 

(airship) yang telah mempunyai sertifikat pendaftaran Indonesia akan 
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diberikan tanda kebangsaan Indonesia demikian ketentuan Pasal 27 Unclang

undang Nomor I Tahun 2009. 

Dengan mencennati Pasal-pasal tersebut cliatas dan dihubungkan 

dengan Pasal 71 Unclang-unclang Nomor l Tahun 2009 serta pcnjelasanya 

dapat disimpulkan bahwa hanya pesawat uclara yang telah mempunyai 

"seriitikasi penclat\aran'" dan ··tanda kebangsaan·· dapat dijaclikan jaminan 

kebendaan. 

Dalam praktck perbankan clcwasa ini, untuk mcngikat pesawat udara 

sebagai jaminan clalam pemberian kreclit, mengingat ticlak ada satupun 

ketentuan perundang-undangan yang mcngatur mengenat penJaminan 

pesawat udara, maka cligunakanlah lembaga jaminan tidusia. Dan untuk itu 

berlaku ketentuan-ketentuan umum mengenai tid usia sebagaimana yang telah 

dibahas dalam bab-bab terdahulu. 

Salah satu alasan yang dipakai oleh dunia pcrbankan untuk meng-

gunakan le1nbaga fidusia, dikarenakan pesawat uclara dianggap merupakan 

benda bergerak terclat\ar dan oleh karenanya apabila clijaminkan dapat 

mengunakan Iembaga tiel usia mengingat obyek jaminan ticlusia yaitu pcsawat 

udara tetap berada dalam tangan clebitur clan clebitur masih clapat meng

gunakan obyek jaminan tersebut, untuk melaksanakan kegiatan opersional

nya, selain itu tidusia prosesnya cepat, biayanya murah dan tidak berbelit

belit. Apabila digunakan lembaga gadai, yang khusus disediakan oleh 

peraturan perundang-undangan untuk benda bergerak, barang jaminan harus 

diserahkan kepada pihak bank, sesuai dengan Pasal 1150 jo 1152 ayat (2) 
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KUH Perdata. Adanya syarat gadai yang demikian cukup memberatkan 

debitur karena barang jaminan ticlak dapat lagi clipergunakan untuk 

menunjang usaha debitur. Demikian pula bagi bank mcnimbulkan masalah 

mengenai tempat penyimpanan khususnyil bank-bank yang tidak memiliki 

gudang yang cukup luas. Akibat pengaturan gadai yilng tcrlalu scmpit, tldusia 

lahir untuk mengisi kekosongan hukum jaminan. 

Pengikatan jaminan atas pesavvat udara pe1iama kali diatur dalam 

Konvensi Geneva 1948 tentang Convenlion on !he lnlemalional Recognition 

of Rights in Aircrc~fis. Dalam Konvensi ini clengan tegas diakui n1cngenai 

jamman dalam bentuk hipotik atau dikenal dcngan istilah mortgages, atas 

pesawat udara. Akan tetapi Indonesia belum meratitlkasi Konvensi Geneva 

1948 tersebut, sehingga ketentuan tentang penjaminan pesawat udara masih 

memberlakukan ketcntuan fiducia pada KUH Pcrdata dan Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia. Setelah diberlakukannya Peraturan 

Presidcn Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 pada tanggal 20 Pebruari 

2007, yang meratitlkasi Konvcnsi tentang Kepcntingan lntcrnasional da!am 

Perala tan Bergcrak (Convention on fnlenwtionul lnleresl in i\1obile 

Equipment) bescrta Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan 

Intemasional dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masa!ah-masalah Khusus 

pada Peralatan Pesawat Udara (Convention on lnlernational lnleresl in 

Mobile Equipment on Matlers Specific lo Aircra{l Equipment) atau lebih di 

kenai dengan nama "Cape Town Convention 200 I ", memberikan sudut 

pandang baru bagi pembiayaan dalam industri penerbangan di Indonesia 
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bahwa Indonesia telah mengikatkan diri ke hukum intcrnasional yang 

mempunyai hukum perdata yang jelas khususnya untuk jcnis bencla bergerak 

pesawat udara. 

Dengan aclanya "Cape Tmm Com·enlion 200 I·· yang telah cliratitlkasi 

oleh Indonesia clengan PP Nomor 8 Tahun 2007 dan menjadi dasar 

pembentukan Undang-undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan, 

khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai "kepentingan intemasional" 

yang diariikan sebagai kepentingan pihak-pihak yang mempunyai hak tagih 

(debitur), maka seharusnya persoalan pengikatan jaminan clengan obyek 

pesawat udara clalam pemberian kreclit telah teJjawab clan dunia perbankan 

pada saat ini ticlak lagi menggunakan lcmbaga tlclusia sebagai pengikatan 

jaminan pesawat udara, karena dengan adanya ·'Cape Toll'll Cont•enlion 

200 I" pihak-pihak yang bergerak dibiclang industri penerbangan baik itu 

kreclitur maupun debitur memperoleh m,mfaat antara lain: 

I. Didapatnya kepercayaan dari investor luar negeri terhaclap pengadaan 

pesawat udara dan perlengkapannya. 

2. Memberikan jaminan kcpacla para kreclitur bahwa perusahaan angkutan 

udara di Indonesia tidak akan menyalahgunakan kepercayaan para 

kreditur karena terikat dengan pe1janjian yang mempunyai landasan 

hukum yangjelas dan dilindungi oleh hukum internasional. 

3. Didapatnya jaminan hukum atas pengadaan pesawat udara yang 

menyebabkan meningkatnya perkembangan industri angkutan udara di 

Indonesia. 
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Aclapun pelaksanaan pcnjaminan pesawat udara mcnurut Undang-undang 

Nomor I Tahun 2009 dan Cuf'e Tml'll Com·ention 2001 · harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai bcrikut: 

I. Syarat Formal (Pasal 7 Cuf'e Tml'll Com·ention 2001) suatu kepentingan 

ditetapkan sebagai suatu kepentingan internasional menurut Konvcnsi 

ini apabila persetujuan yang menciptakan atau yang memberikan 

kcpcntingan: 

a. Dibuat secm·a tcrtulis 

b. Berkaitan clcngan obyek dimana pcmberi hak tagih, pcnjual 

bcrsyarat atau pembcri sewa guna usaha memiliki kckuasaan untuk 

mengalihkan 

c. Memungkinkan suatu obyck yang diidentitlkasi scjalan dengan 

protokol dan 

d. Dalam hoi suatu pcrsctujuan .Jaininan, mcmungkinkan kewajiban 

berjaminan clitctapkan. tetapi ticlak perlu menyatakan suatu jumlah 

maksimum yang dijamin 

e. Dibuatnya lOERA (Irrevocable Deregistration and Expoti Request 

Authorization) 

2. Syarat Prosedural (Pasal 14 Cape Town Convention 2001) bahwa 

prosedur penjaminan clilaksanakan sesuai clengan proseclur yang diwajib

kan oleh negara peserta. 

3. Kantor Pendaftaran lnternasional (Pasal 16 Cape Town Convention 

2001) Suatu Kantor Pendaftaran Intemasional di bentuk guna 
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kepcntingan intcrnasional, Kantor Pcndaftaran Internasional clapat 

clibentuk pada sctiap ncgara peserta . 

4. Aclanya Lembaga Pengawas dan Pencatat (Pasal 17 Cope Tml'/1 

Conwntion 2001) yang bcrtugas untuk: 

a. Membentuk a tau mcnyiapkan pembentukan Penclaftaran 

lnternasional 

b. Kecuali clinyatakan sebaliknya oleh protokol, menunjuk clan mem

berhentikan Petugas Penclaftaran; 

c. Mcmbuat proseclur administratif yang melengkapi pelaksanaan 

operasional Pendaftaran lntcrnasional; 

d. Mengawasi pctugas pcnclaftaran clan pelaksanaan/operasional 

pendaftaran internasional; 

c. Berc\asarkan permintaan petugas pendaftaran, menyiapkan tatacara 

pcnclaftaran scbagaimana dianggap tcpat oleh otoritas pengawas; 

f Menyusun clan meninjau ulang (me-rei'iew) secara perioclik struktur 

biaya yang clibcbonkan untuk jasa clan fasilitas Pendaftaran 

internasional; 

g. Mclakukan scgala tinclakan yang clianggap perlu untuk meyakinkan 

bahwa sistem pemberitahuan/sistem penclaftaran elektronik yang ada 

clapat berjalan dengan efektif untuk melaksanakan maksud dan 

tujuan Konvensi ini clan Protokol; 
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h. Melaporkan secara pcrioclik kepada negara yang Meratifikasi 

Konvensi ini tentang tidak tcrikatnya kewajiban-kewajibannya 

bcrdasarkan Konvcnsi ini dan protokol. 

5. Syarat-syarat Pcndaftaran (Pasal 18 Cape Tmt·n Conrenlion 2001) antara 

lain: mcmbuat pendattaran clcktronik, mencrbitkan bukti pcndaftaran, 

mencatat seluruh aspek clari pesawat yang clijaminkan. 

6. Keabsahan dan Waktu Pendatiaran (pasal 19 Cape Town Com·enlion 

200 I) an tara lain memuat suatu pendafataran clianggap sah jika 

pennohonan telah lengkap clan infonnasi yang disampaikan dalam 

pennohonan telah masuk clalam data base. 

7. Persetujuan Pendaftaran (Pasal 20 Cape Town Convenlion 200 1) Suatu 

kepentingan intcrnasional dapat didaftarkan kapan saja asal sebelum 

jangka waktu pc1janjiannya berakhir bese1ia dengan addendum, pcr

panjangan maupun perubahannya dan suatu agunan internasional baik 

yang akan clatang atau suatu pengalihan atau pengalihan yang akan 

clatang dari agunan intcrnasional terscbut dapat clidaftarkan, clan setiap 

perubahan terhaclap pendafataran tersebut dapat diperpanjang sebelum 

habis waktunya oleh salah satu pihak dengan ijin tertulis pihak lainnya. 

Subordinasi suatu agunan internasional terhadap agunan internasional 

lainnya dapat clidaftarkan olch atau dengan ijin tettulis yang diterbitkan 

setiap waktu oleh orang/pihak yang agunannya disubordinasikan. Suatu 

agunan dapat dilepaskan/dicoret oleh atau dengan ijin tettulis dari pihak 

yang untuk kepentingannya jaminan dibuat (kreditor). Pengambilalihan 
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suatu agunan internasional karena hukum atau melalui subrogasi yang 

clipe1janjikan c\ic\aftarkan oleh penerima subrogasi (suhrogalee). Hak 

non-konsensual yang dapat cliclaftarkan atas agunan clapat cliclaftarkan 

olch pcmcgangnya. Suatu pemberitahuan dari suatu agunan nasional 

clapat cliclaftarkan oleh pemegangnya. 

8. Jangka Waktu (Pasal 21 Cape Ton·n Com•ention 2001) Penclaftaran atas 

suatu kepcntingan internasional berlaku sampai clengan dihapusnya 

kepcntingan terse but a tau jangka waktu kepentinga tersebut berakhir. 

9. Asas Pubisitas. (Pasal 22 Cape Town Convention 200 I) Konvcnsi 1n1 

juga telah mcngakomoclasi asas publisitas terhadap agunan internasional 

yaitu Setiap pihak clapat, clengan cara yang cliatur menurut Protokol dan 

pcraturan mcmbuat atau meminta suatu clilakukannya pencairan secm·a 

elcktronik pacla pcnclaftaran lnternasional tcrhaclap bencla/hmia yang 

cliclaftarkan terkait dengan agunan-agunan atau agunan internasional. 

Bcrclasarkan pennohonan tersebut, petugas pendaftaran, dengan cara yang 

yang diatur dalam protokol clan peraturan, akan menerbitkan suatu sertitikat 

pcncairan clcngan elektronik terhaclap harta/bcncla yang terkait dengan sctiap 

obyck 

I. yang menyatakan informasi terclaftar yang tcrkait, bersama-sama dengan 

suatu pernyataan yang menunjukkan tanggal dan waktu pendaftaran dari 

infonnasi yang bersangkutan; atau 

2. yang menyatakan bahwa tidak ada infonnasi dalam penclaftaran 

internasional yang terkait dengan yang dicari. 



100 

Selain itu pemegang Jaininan dalam hal ini krcditur apabila telah 

mcnclaftarkan pc1janjian penjaminan pesawat udara berdasarkan Cape Tm1·n 

Com·elltioll 2001 memperoleh ··rrioritas Urutan Kcpcntingan·· (Pasal 29 

Cape Tml'll Com·enlion 2001) dalam pemenuhan kew<~iban dcbitur kcpada 

kreditur. didalam hukum perdata Indonesia dikenal dcngan Hak Preference 

(hak yang didahulukan terlebih dahulu dari debitur lainnya). 

Dan yang lcbih istimewa, pemegang hak jaminan kebendaan pesawat 

udara dalam hal ini kreditur atau "Pihak yang diberi kuasa" mcndapat ·'surat 

kuasa/IDERA (Irrevocable f)eregistrarion and E.\jJOrl Requesl 

Aulhorizalion)"" yang tidak dapat dicabut kembali tanpa izin kreditur dari 

Debitur, sehingga apabila debitur tcrsebut wan prestasi, maka kreditur dapat 

mcmohon kcpada Departemen Perhubungan untuk menghapuskan tanda 

pcndnftaran, tanda kcbangsaan dan pennohonan Export, sehingga kreditur 

clapat menguasai barang jaminan dalam hal ini Pcsawat Udara. 

Adapun Dasar 1-lukum dikeluarkannya Surat Kuasa untuk memohon 

penghapusan pendatiaran dan ckspor yang tidak dapat dicabut kembali 

(lOERA) adalah: 

I. Indonesia mengeluarkan Keputusan Prcsidcn Nomor 8 Tahun 2007 

tanggal 20 Pebruari 2007 untuk meratitikasi Konvensi pacta Kepentingan 

Internasional dalam Peralatan Benda Bergerak (Konvensi Cape Town) 

dan Protokol pada Konvensi Kepentingan lnternasional dalam Peralatan 

Benda Bergerak Mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan 

Pesawat Udara. Komponen dari konvensi dan Protokol tersebut telah 
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climasukkan ke dalam Undang-undang Nomor I Tahun 2009 tcntang 

Pcncrbangan. 

2. Undang-undang Nomor I Tahun 2009 tentang Pcncrbangan clalam Pasal 

71 menjelaskan bahwa pesawat udara adalah suatu objek yang clapat 

diperlakukan oleh kepentingan intemasional scsuai suatu persctujuan 

jmninan, pcrsctujuan pengikatan hak atau persetujuan sewa guna usaha. 

3. Undang-undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 74 

ayat (I) menjelaskan bahwa Debitur clapat mcngcluarkan '·Kuasa untuk 

Memohon Penghapusan Penclaftaran clan Ekspor yang Tidak Dapat 

Dicabut Kembali (IDERA)" untuk pesawat uclara yang memiliki Tanda 

Kebangsaan clan Penclaftaran Indonesia. 

4. Unclang-unclang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 74 

ayat (2) menjelaskan bahwa '·Kuasa untuk Memohon Penghapusan 

Penclaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut Kcmbali (IDERA)" 

seperti yang disebutkan pada Pasal 74 Ayat (I) harus clikctahui clan 

dicatat olch Mcntcri Pcrhubungan dan ticlak clapat clihapus tanpa izin dari 

Krecli tur. 

Dengan aclanya Undang-unclang Nomor I Tahun 2009, Cape Town 

Convention 200 I clan lOERA, masalah pengikatan jaminan dengan obyek 

pesawat udara telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 

cliharapkan dapat memenuhi unsur kepastian hukum dalam pelaksanaannya 

dan tidak te1jadi tum pang tindih dalam penerapan hukum yang berlaku. 
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B. PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBYEK PESAWAT 
UDARA SERTA PELAKSANAANY A DALAM PRAKTEK 
PERBANKAN 

Perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi clan 

perkembangan perkreditan clalam masyarakat Indonesia sekarang memerlu-

kan bentuk-bentuk jaminan baru, disamping bentuk jaminan yang telah cliatur 

dalam perundang-undangan, kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk 

jaminan dimana debitur dapat memperoleh kreclit dari kreditur dengan 

menjaminkan benda bergerak namun debitur tetap dapat menguasai benda 

clan memakainya untuk kepentingan usahanya. 

Jaminan kredit atas bcnda bcrgerak scmakin pcgang pcranan yang 

pcnting eli berbagai ncgara modern tennasuk Indonesia. Jaminan kreclit yang 

clemikian ticlak clapat clitampung clengan lembaga gaclai yang ticlak 

memungkinkan bencla yang cligadaikan ada pacla penguasaan pcmberi gaclai. 

Lembaga jan1inan yang memungkinkan benda bergerak yang menjadi 

jaminan dalam pemberian kredit tetap ada pada penguasaan clebitur penerima 

kredit adalah dengan fidusia. 

Penyerahan hak milik secat·a ficlusia sebagi jaminan tcrhadap pem-

bcrian kredit, telah berkembang sedcmikian rupa sehinga tidak hanya 

meliputi barang bergerak berupa inventaris perusahaan, barang pemiagaan, 

hasil pe1ianian, tetapi juga barang-barang rumah tangga, barang teta pseperti 

tanah yang belum didaftar, bangunan di alas tanah sewa atau hak pakai dan 

sebagainya. Tanah yang belum memenuhi persyaratan administratif sebagai 

hak atas barang (real right) juga dapat dijaminkan seeara fidusia. 
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Dalam petjanjian kredit yang dilakukan olch pcrbankan dengan obyek 

pesawat udara sebagai jaminan krcclit, pada saat ini masih menggunakan 

lcmbaga jaminan tiducia, hal ini disebabkan karena proscdur pcnjaminan 

pesawat udara dengan tiducia adalah lcbih mudah dan lebih murah, 

dibandingkan clengan bentuk jaminan yang lain. Dan alas an yang utama ialah 

karena penJaminan clengan liducia yang digunakan untuk benda bergerak, 

debitur tetap berhak menguasai benclanya untuk dapat dipakai sehari-hari dan 

tujuannya memperoleh kredit tercapai. Pihak bank pun tidak keberatan untuk 

menerimannya, cukup merasa aman dalam pemberian kreclit. Meskipun 

secm·a teoritis masih ada kemungkinan-kemungkinan kerugian clan resiko 

yang ticlak menguntungkan bagi bank. ;o 

Adapun proses pengikatan jaminan dcngan obyek pesawat terbang 

dalam praktek lazim clilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

I. Pcmbuatan Petjanjian kredit (perjanjian pokok) antara Kreditur clan 

debitur. 

2. Pengikatan pmman ficlusia yang merupakan petjanJWn ikutan 

(accessoi1) dari suatu petjanJWn kreclit. Pcngikatan im dibuat Akta 

Notaris dalam Bahasa Indonesia clan disebut dengan Akta Jaminan 

Fidusia. Akta Jaminan Ficlusia ini sekurang-kurangnya memuat data-data 

sebagai berikut: 

a. ldentitas pihak Pemberi Fidusia dan Penctima Fidusia, 

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Beberapa lvfasalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan 
Khususnya Fiducia didalam Praktek. dan Perkembangannya di Indonesia, Fakultas 
Hukum Universitas Gajah Mada, Bulaksumur, Yogyaka.1a,l977, hlm.76. 
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b. Data pe1janjian pokok yang clijamin ticlusia, 

c. Uraian mcngcnai bcncla yang menajacli obyek Jaminan Fidusia, 

cL Nilai Penjaminan dan 

e. Nilai Benda yang mcnjacli Obyck Jaminan Ficlusia. 

3. Permohonan pendaftaran Jaminan Ficlusia clilakukan olch Pcncrima 

Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan 

penclaftaran Jaminan Ficlusia. Pcmyataan penclaftaran sebagaimana 

climaksucl clalam ayat ( 1) memuat: 

a. iclentitas pihak Pemberi dan Penerima Ficlusia; 

b. tangga1, nomor akta Jaminan Ficlusia, nama dan tempat kecludukan 

notaris yang mcmbuat akta Jaminan Fidusia; 

c. data pe1janjian pokok yang clijamin tidusia; 

d. uraian mengenai Benda yang mcnjadi objck Jaminan Fidusia; 

e. nilai penjaminan; dan 

f nilai Benda yang menjacli objek Jaminan Ficlusia. 

4. Pencatatan jaminan tidusia sesuai ketentuan Pasa1 13 ayat (3) Unclang

undang Nomor .42 Tahun 1999 ada1ah clicatat clalam Buku Daftar 

Fidusia. Menurut Pasa1 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 

2000, fungsi Kantor Pendaftaran Ficlusia aclalah menerima permohonan 

pendaftaran jaminan tidusia, menerbitkan sertifikat jaminan fidusia, dan 

menyerahkan sertifikat jaminan fidusia. Syarat pennohonan Jaminan 

Fidusia meliputi: 

a. Membuat sural pennohonan ditujukan kepada menteri 
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b. Diajukan sccara tertulis 

c. Dalam bahasa Incloncsia 

d. Disampaikan melalui Kantor Penclaftaran Ficlusia 

e. Melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan tiel usia. 

Lahirnya kekuatan eksckutorial (executorial kracht) jaminan tlclusia 

diawali clengan pendaftaran akta jaminan tid usia. Pasal II ayat (I) Undang

undang Nomor 42 Tahun 1999 menegaskan bahwa Akta Jaminan Fidusia 

wajib didaftarkan. Aclapun tujuan pendaftaran Akta Jaminan Ficlusia aclalah 

untuk memcnuhi asas publisitas clan ketcrbukaan (disclosure, open/JUar). 

Oleh karena itu, segala kcterangan mengenai objek jaminan fidusia yang ada 

pacla Kantor Pcnclaftaran Ficlusia semuanya tcrbuka untuk umum. Tujuannya 

adalah sebagai jaminan kepastian terhadap kreclitor lain mengcna1 

kebenaran bend a yang dibcbani dengan jaminan tid usia terscbut. 

Akan tetapi diclalam praktek penjaminan pcsawat udara, khususnya 

dalam tahap pendaftaran jaminan tldusia timbLII masalah bahwa Kantor 

Penclaftaran Fiducia mcnolak untuk melakukan pendaftaran karcna ber

dasarkan Pasal 3 Ayat 3 Undang-unclang Nomor 42 Tahun 1999 tidak 

bcrlaku bagi pesawat udara. 

Dengan aclanya penolakan olch Kantor Pcndaftaran Fiducia, dalam 

praktek penjaminan pesawat udara, maka pendaftaran tidak dilakukan oleh 

kreditur selaku pemegang hak jaminan kebendaan. Hal ini akan menjadi 

masalah pada saat debitur wan prestasi kreditur tidak mempunyai hak 

preference karena asas publisitas dan keterbukaan tidak terpenuhi dengan 
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sempurna. Oleh karcnanya dalam praktck pcngikatan jaminan kebcndan 

dcngan obyek pesawat udara tidak dijadikan pe1janjian pengikatan jaminan 

yang utama, melainkan hnnya pe1janjian pcngikatanjaminan tambahan. 

Meskipun Undang-undang Nomor Tahun 2009 tentang 

Penerbangan tel8h diundangkan pada Tanggal 12 Januari 2009 dan Cape 

Town Convention 2001 tclah cliratilikasi dengan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 pad a Tanggal 20 Pebruari 2007, pada saat ini 

praktek pcrbankan eli Indonesia masih menggunakan tidusia scbagai 

pengikatan Ja111111an kebendaan clengan obyek pesawat udara. Hal ini 

clisebabkan karena sosialisasi clan pengarahan clari pemerintah Republik 

Indonesia terhadap Undang-unclang Nomor I Tahun 2009 clan Cape Town 

Convention 200 I, sampai saat ini belum terlaksana dengan baik, sehingga 

praktek perbankan masih mcnggunakan fidusia sebagai satu-satunya bentuk 

Jaminan kebendaan yang dipakai oleh kalangan perbankan untuk mcngikat 

pe1janjian pcngikatan jaminan dengan obyek pcsawat udara. 



A. Kesimpulan 

BAB V 

KESIIVIPULAN DAN SARAN 

I. Dcngan diundangkannya Unclang-undang Nomor I Tahun 2009 clan 

Cape Town Convention 200 I se11a peraturan pelaksanaannya tennasuk 

ketentuan mengenai lOERA (frremcable Deregistration and Erport 

rizalion), tnasalah penjmninan, len1baga jaminan, pclaks~maan jmninan 

clan prosedur jaminan dengan obyek pesawat uclara suclah mcmiliki 

aturan khusus di bidang hukum jaminan. Dan melalui Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 pacla Tanggal 20 Pebruari 

2007. yang meratitikasi Cape Town Convension 2001 pemegang hak 

jaminan atas obyek pesawat udara atau pihak-pihak yang bergerak eli 

bidang industri pcncrbangan baik itu krcditur maupun dcbitur mcm

peroleh manfaat an tara lain: 

a) Didapatnya kepercayaan dari investor luar negen terhadap 

pcngaclaan pcsawat udara dan pcrlcngkapannya. 

b) Memberikan jaminan kepada para kreditur bahwa pcrusahaan 

angkutan udara eli Indonesia ticlak akan menyalahgunakan 

kepercayaan para kreclitur karena terikat clcngan perjanjian yang 

mempunyai landasan hukum yang jelas clan dilindungi oleh hukum 

intemasional. 

107 
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c) Didapatnya jaminan hukum atas pcngadaan pcsawat udara yang 

mcnyebabkan meningkatnya perkembangan inclustri angkutan uclara di 

lncloncsia. 

2. Sampai saat ini clalam praktck perbankan, masalah penjamman dcngan 

obyek pcsawat udara, masih mcng-gunakan lcmbaga ficlusia sebagai satu-

satunya bentuk lembaga jaminan kebenclaan yang clipakai oleh kalangan 

perbankan untuk mengikat perjanjian pcngikatan jaminan, pengikatannya 

clengan akta notaris, ticlak cliclaftarkan clan bukan merupakan jaminan 

utama dan hanya scbagai jaminan tatnbahan. Sehingga pesawat udara 

scbagai benda yang mcmpunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, 

mcnjacli ticlak bcrfungsi. 

B. SARAN 

l. Segcra clilakukan sosialisasi atas Undang-unclang Nomor l Tahun 2009 

dan Cape Town Convention 200 l, IDERA 200 l se11a peraturan 

pelaksanaannya tennasuk ketentuan mengenai lOERA (Jrrel'(Jcahle 

Deregistration ami E\po;·trization), serta peraturan pclaksanaannya paclo 

masyarakat inclustri pengangkutan udara dan lembaga pembiayaan baik 

Bank maupun Non Perbankan. 

2. Pembentukan suatu sistem hukum jamman yang baik adalah hukum 

jaminan yang mengatur asas-asas dan nonna-norma hukum yang tidak 

tumpang tindih (overlapping) satu sama lain. Asas hukum dalam 

jaminan fiducia harus berjalan secara hannonis dengan asas hukum 
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dibidang hukum Jai11lnan kebendaan lainnya. Kctidaksinkronan 

pengaturan asas hukum clalam jaminan tiducia clengan jaminzm 

kebcndaan lainnya akan menyulitkan pencgakan hukum jaminan tiducia 

tersebut. 

3. Pembaharuan sistem hukum bcnda berdasarkan KUH Pcrdata segera 

dilaksanakan mengingat pesmvat udara sebagai bcnda modal mcmpunyai 

nilai ekonomin yang sangat tinggi. 

4. Peningkatan sumber daya manusia pada Depatiemcn Pcrhubungan 

Udara khususnya pembentukan seksi/sub scksi, kantor pendatiaran 

penjaminan pesawat udara. 
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SUB BAGIAN A. UMUM 

47.1 Penerapan 

Bagian ini mengatur tentang persyaratan untuk mendaftarkan pesawat udara 
sesuai dengan pasal 25 Undang Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. 
Sub Bagian B diterapkan kepada Pemohon dan Pemegang Sertifikat 
Pendaftaran. Sub Bagian C berlaku terhadap penerapan persyaratan Kuasa 
untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat 
Dicabut Kembali. 

47.3 Pendaftaran Pesawat Udara Sipil 

Pendaftaran pesawat udara sipil dilakukan sesuai dengan Undang-Undang 
Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 pasal 25 yang dilakukan dan daftarnya 
dipelihara oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara harus mencatat pada daftar pesawat udara sipil terhadap 
data-data setiap pesawat udara sipil yang didaftar sebagai berikut: 

a. Nomor pendaftaran 

b. Tanda kebangsaan dan Ianda pendaftaran 

c. Jenis pesawat udara menurut pabrik pembuat 

d. Nomor seri pesawat udara 

e. Nama pemilik yang terdaftar 

f. Alamat pemilik yang terdaftar 

g. Nama operator yang terdaftar 

h. Ala mat operator yang terdaftar 

i. Tanggal didaftar 

j. Jenis operasi yang akan dilakukan 

47.5 Kelayakan untuk Pendaftaran 

Sebuah pesawat udara layak untuk didaftar di Indonesia jika pesawat udara 
tersebut: 

a. Dimiliki dan dioperasikan oleh pihak atau orang yang berkualifikasi untuk 
menjadi pemilik pesawat yang terdaftar di Indonesia. 

CATATAN : Pihak yang berkualifikasi dijelaskan pada Pasal 25 Undang
Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. 

b. Tidak terdaftar dibawah hukum Negara lain. 

c. Seluruh tugas dan pembayaran sesuai hukum Indonesia berkaitandengan 
pengimporan pesawat udara ke Indonesia telah dibayar. 

d. Seluruh asuransi yang disyaratkan pada pasal 62 Undang-Undang 
Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 telah dipenuhi. 
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47.7 Pemohon 

Pemohon yang akan mendaftar pesawat di Indonesia harus warga negara 
Indonesia atau badan hukum menurut hukum Republik Indonesia. 

47.9 Bukti Kepemilikan 

a. Setiap pihak yang akan mengajukan permohonan untuk pendaftaran 
pesawat udara sesuai dengan bagian ini harus menyertakan bukti 
kepemilikan. 

b. Bukti kepemilikan dapat berupa 'Bukti Pembayaran' atau'Sertifikat 
Penyewaan' atau bentuk lain yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara. 

47.11 Penunjukan sebagai Wakil Pemilik 

Apabila pesawat udara dimiliki oleh lebih dari satu pihak, harus menujuk salah 
satu pihak untuk mewakili mereka sebagai pemilik, untuk mendaftarkan 
pesawat udara. 

47.13 Tanda Pendaftaran 

Tanda pendaftaran sebuah pesawat udara ditentukan oleh Direktur Jenderal 
Perhubungan Udara sesuai dengan persyaratan pada PKPS 45.21. 

47.14 Tanda Pendaftaran Sementara 

(a) Tanda pendaftaran sementara dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara untuk ditampilkan sementara pada pesawat udara 
selama melakukan penerbangan dengan tujuan : 

(1) Uji terbang produksi, demonstrasi, pemasaran, atau penerbangan 
pengiriman pesawat udara baru yang diproduksi manufaktur 
Indonesia. 

(2) Pengiriman pesawat udara ke Republik Indonesia. 

(b) Tanda pendaftaran sementara tetap berlaku sebagaimana tercantum 
dalam sertifikat dan tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan; 

(c) Tanda pendaftaran sementara tidak berlaku untuk penerbangan niaga. 
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SUB BAGIAN B. SERTIFIKAT PENDAFTARAN PESAWAT UDARA 

47.21 Permohonan untuk Pendaftaran 

(a) Permohonan untuk pendftaran pesawat udara di Indonesia harus dibuat 
dalam bentuk seperti yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Perhubungan Udara. 

(b) Mengajukan permohonan tersebut disertai dengan bukti kepemilikan 
seperti yang dipersyaratkan paragrap 47.9. 

(c) Pesawat udara yang termasuk dalam Cape Town Treaty harus 
diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

47.23 Sertifikat Pendaftaran 

a. Sebuah pesawat udara dapat didaftar hanya oleh dan atas nama sah pemilik. 

b. Sertifikat Pendaftaran bukan merupakan bukti kepemilikan suatu pesawat 
udara untuk setiap proses hukum yang menyangkut tentang kepemilikan. 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak menerbitkan sertifikat 
kepemilikan atau mensahkan setiap informasi kepemilikan pada Sertifikat 
Pendaftaran. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan Sertifikat 
Pendaftaran kepada seseorang berdasarkan bukti kepemilikan yang 
diserahkan sesuai dengan paragrap 47.9 pada saat permohonan pendaftaran, 
atau catatan pada Daftar Pesawat Udara Sipil. 

c. Da/am bagian ini, "pemilik" meliputi, pemilik yang menguasi, pemberi 
jaminan menurut suatu persetujuan jaminan, atau penjua/ bersyarat 
menurut suatu persetujuan pengikatan hak, atau pihak yang diberi 
kuasa. 

47.25 Masa Berlaku Sertifikat Pendaftaran 

Sertifikat Pendaftaran masih tetap berlaku sampai dengan masa waktu yang 
tercantum dalam sertifikat dan harus tidak lebih 3 (tiga) tahun dari tanggal 
dikeluarkan atau perpanjangan terakhir Sertifikat. 

Setiap Sertifikat Pendaftaran yang dikeluarkan sesuai berdasarkan Sub 
bag ian ini akan berlaku sampai dengan jangka waktu yang tercantum dalam 
sertifikat, kecuali : 

(a) Pendaftaran dibatalkan dengan permintaan tertulis dari pemegang 
sertifikat, pemilik, atau perseorangan yang diberi kuasa; 

(b) Telah berakhirnya perjanjian sewa guna usaha; 

(c) Dipindahkan pendaftarannya ke Negara lain; 

(d) Rusak totalnya pesawat udara akibat kece/akaan; 

(e) Tidak digunakannya lagi pesawat udara; 

(f) Pesawat udara dengan sengaja dirusak atau dihancurkan; 

(g) Kepemilikan pesawat udara dipindahkan; 



(h) Terjadi peristiwa cidera janji (wanprestasi) o/eh penyewa pesawat 
udara tanpa putusan pengadilan. 

(i) Tidak dapat mempertahankan Sertifikat Kelaikudaraan se/ama /ebih 
dari 3 (tiga) tahun secara terus menerus; 

47.29 Pesawat Udara Dimusnahkan atau Ditarik Permanen dari Penggunaan 

a. Pesawat udara dimusnahkan atau ditarik permanen dari pemakaian. 

Apabila pesawat udara terdaftar dimusnahkan atau ditarik permanen dari 
pemakaian, pemilik atau pemegang Sertifikat Pendaftaran harus didahului 
dengan pemberitahuan atas pemusnahan atau penarikan permanen 
tersebut kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk 
penghapusan pendaftaran dari Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia. 

b. Sertifikat Pendaftaran akan secara otomatis dibatalkan apabila tidak 
dapat mempertahankan sertifikat kelaikudaraan selama lebih dari 3 
(tiga) tahun secara terus menerus. 

47.31 Perubahan Kepemilikan terhadap Pesawat Udara 

a. Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap pesawat udara yang 
terdaftar, Sertifikat Pendaftaran tersebut dipertimbangkan untuk dibatalkan 
dan selanjutnya penyewa atau pengganti harus mendahului dengan berikut 
ini kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara : 

(1) Pemberitahuan alas perubahan kepemilikan, mencantumkan nama 
lengkap dan alamat pemilik baru dan tanggal perubahan kepemilikan; 
dan 

(2) Sertifikat Pendaftaran pesawat udara. 
b. Dalam permohonan pemilik baru pesawat udara, Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara dapat mendaftarkan pihak tersebut sebagai pemilik 
pesawat udara dan mengeluarkan Sertifikat Pendaftaran yang baru. 

c. Pemohon juga harus menyerahkan bukti kepemilikan yang 
dipersyaratkan. 

d. Apabi/a pesawat terbang tersebut ada/ah sewa, maka perjanjian sewa 
guna usahan yang terkait dengan perubahan kepemilikan juga harus 
diamandemen. 

e. Apabila semua persyaratan perubahan pemilik telah dipenuhi dengan 
benar, maka akan diterbitkan Sertifikat Pendaftaran yang baru, dan 
pengisian yang tepat akan dilakukan pada Daftar Pesawat Udara Sipil. 

47.33 Perubahan Alamat 

Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak perubahan alamat surat yang tetap, 
pemegang Sertifikat Pendaftaran sebuah pesawat udara wajib memberitahukan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang alamat barunya. Selanjutnya 
Sertifikat Pendaftaran yang telah diperbaiki akan diterbitkan seperlunya. 
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47.35 Pembatalan Sertifikat untuk Tujuan Ekspor 

a. Pemegang Sertifikat Pendaftaran yang berniat membatalkan sertifikat 
dengan tujuan ekspor harus mengajukan permintaan tertulis kepada 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan menjelaskan pesawat udara 
tersebut atas Ianda pendaftaran, pembuat, model, nomor seri, dan negara 
tujuan ekspor; 

b. Apabila pesawat udara termasuk dalam Cape Town Treaty, pembatalan 
pendaftaran diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. 

c. Apabi/a diminta o/eh pemohon Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 
memberikan pemberitahuan berkaitan dengan pembatalan kepada Negara 
dimana pesawat itu akan diekspor. 

47.37 Pembaruan atau Penggantian Sertifikat 

Apabila Sertifikat Pendaftaran telah kadaluarsa, hilang, dicuri, atau dirusak, maka 
pemegang Sertifikat Pendaftaran dapat mengajukan sural permohonan kepada 
Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapatkan duplikatnya. 

47.39 Daftar Pesawat Udara Sipil 

Setiap pesawat udara yang didaftar di Indonesia akan dicatat di Daftar 
Pesawat Udara Sipil. Daftar Pesawat Udara Sipil harus dipelihara oleh 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 



SUB BAGIAN C. KUASA UNTUK MEMOHON PENGHAPUSAN PENDAFTARAN 
DAN EKSPOR YANG TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI 

47.41. Dasar-Dasar Peraturan 

a. Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No.8, 2007 tanggal 20 
Pebruari 2007 untuk meratifikasi Konvensi pada Kepentingan lnternasional 
Oalam Peralatan Benda Bergerak (Konvensi Cape Town) dan Protokol pada 
Konvensi Kepentingan lnternasional Oalam Peralatan Benda Bergerak 
Mengenai Masalah-masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara. 
Komponen dari konvensi dan Protokol tersebut telah dimasukkan ke dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; pasal 71 
menjelaskan bahwa pesawat udara adalah suatu objek yang dapat 
diperlakukan oleh kepentingan internasional sesuai suatu persetujuan jaminan, 
persetujuan pengikatan hak atau persetujuan sewa guna usaha. 

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pasal 74 ayat (1) 
menjelaskan bahwa Oebitur dapat mengeluarkan "Kuasa untuk Memohon 
Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Oapat Oicabut Kembali 
(lOERA)" untuk pesawat udara yang memiliki Tanda Kebangsaan dan 
Pendaftaran Indonesia. 

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pasal 74 ayat (2) 
menjelaskan bahwa "Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan 
Ekspor yang Tidak Oapat Oicabut Kembali (lOERA)" seperti yang disebutkan 
pada pasal 74 Ayat (1) harus diketahui dan dicatat oleh Menteri Perhubungan 
dan tidak dapat dihapus tanpa izin dari Kreditur. 

47.43 Definisi 

Oalam sub bagian ini definisi-definisi berikut digunakan dengan arti seperti di 
bawah ini: 
a. "Persetujuan" berarti suatu persetujuan jaminan, suatu persetujuan pengikatan 

hak atau suatu persetujuan sewa guna usaha; 
b. "Pesawat Udara" berarti pesawat udara seperti definisi pada Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 
c. "Obyek Pesawat Udara" berarti rangka pesawat udara, mesin pesawat udara, 

dan helikopter; 
d. "Oaftar Pesawat Udara" berarti pesawat udara penerbangan sipil yang 

terdaftar di Oirektorat Jenderal Perhubungan Udara; 
e. "Pihak yang Oiberi Kuasa" berarti pihak sesuai ayat XIII (3) dari Protokol pada 

Konvensi tentang Kepentingan lnternasional dalam Peralatan Bergerak 
Mengenai Masalah-Masalah Khusus Peralatan Pesawat Udara; 

f. "Konvensi Cape Town" berarti Konvensi tentang Kepentingan lnternasional 
Oalam Peralatan Bergerak; 

g. "Kreditur" berarti pihak-pihak penerima hak tagih pada persetujuan jaminan, 
penjual bersyarat pada persetujuan pengikatan hak atau pemberi sewa pada 
persetujuan sewa guna usaha; 
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h. "Oebitur" berarti pihak-pihak pemberi hak tagih pada persetujuan jaminan, 
pembeli bersyarat pada persetujuan pengikatan hak, penerima sewa pada 
persetujuan sewa guna usaha atau seseorang yang kepentingannya terhadap 
suatu objek dibebani oleh hak non-konsensual atau kepentingan non
konsensual yang dapat didaftarkan; 

1. "Pembatalan Pendaftaran" berarti penghapusan atau pemindahan pendaftaran 
dari daftar Pesawat Udara Sipillndonesia; 

j. "lOERA" berarti Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor 
yang Tidak Oapat Oicabut Kembali; 

k. "Protokol" berarti Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan lnternasional 
dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-Masalah Khusus Peralatan 
Pesawat Udara. 

47.45 Tanggung Jawab 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara bertanggung jawab untuk mencatat 
IDERA. Administrasi terhadap IDERA ada/ah tanggung jawab Direktur 
Ke/aikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara. 

47.47 Permohonan 

Debitur dapat menerbitkan suatu /DERA kepada "Pihak yang Diberi Kuasa" 
atau orang yang ditunjuknya secara sah ada/ah satu-satunya orang yang 
berhak menja/ankan pemulihan yang ditentukan di dalam pasa/ IX (1) 
Protoko/ pada Konvensi tentang Kepentingan lnternasional da/am Peralatan 
Bergerak Mengenai Masa/ah-Masa/ah Khusus Pera/atan Pesawat Udara dari 
dan dapat me/akukannya hanya menurut kuasa yang diberikan. 

IDERA hanya dapat di catat jika debitur berada dalam Negara Peserta 
Konvensi tentang Kepentingan lnternasional Dalam Pera/atan Bergerak pada 
saat disetujuinya perjanjian yang menciptakan atau memberikan dasar bagi 
kepentingan internasiona/. 

a. Permohonan untuk pencatatan lOERA harus dibuat oleh debitur pada Form 
"OAC Form 47-03 (Permohonan Pencatatan Oeregistrasi dan Otorisasi 
Permintaan Ekspor (lOERA) yang diserahkan ke Oirektorat Jenderal 
Perhubungan Udara dengan dokumen-dokumen berikut: 
1) Salinan Sertifikat Pendaftaran Pesawat udara (C of R). 
2) Salinan referensi lOERA : 

a) Persetujuan Persetujuan sewa guna usaha pesawat udara (jika Oebitur 
adalah penyewa guna usaha}; 

b) Salinan persetujuan jaminan pesawat udara (jika Oebitur adalah pihak
pihak pemberi hak tagih/mortgagee); atau 

c) Salinan Persetujuan pengikatan hak ( jika Oebitur adalah pembeli 
bersyarat); 

d) 
b. Sural permohonan harus di tanda tangani oleh seseorang yang memiliki 

otoritas untuk melakukannya 
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47.49 Pemeriksaan Permohonan 
a. Pada saat menerima OAC Form 47-03 "Permohonan Pencatatan Kuasa untuk 

Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Oapat Oicabut 
Kembali (I OERA)" berikut lampiran yang dipersyaratan : 

1) Pemeriksaan sural permohonan, OAC Form 47-03 

Sural permohonan pada dasarnya berisi tentang informasi yang berkaitan 
dengan obyek lOERA (Tipe Pesawat Udara, Nomor Seri, Tanda 
Pendaftaran dan Nomor Registrasi), Oebitur yang memberikan kuasa 
(Nama dan Alamat), Kreditur sebagai pihak yang diberi kuasa (Nama dan 
Alamat) dan referensi terkait (Persetujuan Sewa Guna Usaha atau 
Persetujuan Jaminan atau Persetujuan Pengikatan Hak). 

Sural permohonan juga harus menyebutkan kuasa khusus yang diberikan 
oleh Oebitur kepada Kreditur sebagai pihak yang diberi kuasa untuk 
menjalankan pemulihan yang ditentukan pada PasaiiX (I) dari Protokol: 
a. Untuk memohon penghapusan pesawat udara; dan 
b. Untuk memohon ekspor dan transfer fisik terhadap pesawat udara dari 

wilayah dimana pesawat udara tersebut berada. 

Form permohonan harus diisi dengan lengkap dan benar dan 
ditandatangani oleh orang yang memiliki kuasa untuk melakukannya. Bukti 
sural kuasa juga harus diserahkan. 

2) Pemeriksaan Status Pendaftaran Pesawat Udara. 

Status pendaftaran pesawat udara harus diperiksa sesuai dengan Oaftar 
Pesawat Udara Sipil Indonesia bahwa saat ini terdaftar pada Oaftar 
Pesawat Udara Sipil Indonesia dan tidak ada pencatatan lOERA 
sebelumnya. 

Apabila pesawat udara saat ini tidak terdaftar pada Oaftar Pesawat Udara 
Sipil Indonesia, maka lOERA tidak dapat dicatat sesuai Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pasal 74 (1). Pemberitahuan 
harus diberikan kepada pemohon. 

3) Pemeriksaan Referensi lOERA 

lOERA dapat terjadi akibat dari suatu keadaan dimana dua pihak atau lebih 
terlibat dalam suatu persetujuan sewa guna usaha, persetujuan jaminan, 
atau persetujuan pengikatan hak. 
a. Persetujuan sewa guna usaha, harus dilakukan evaluasi untuk 

menentukan : 
i. Persetujuan tersebut adalah persetujuan yang sama yang 

digunakan dalam proses registrasi pesawat udara dan masih 
berlaku. 

ii. Oebitur yang memberi kuasa adalah pihak yang bertindak sebagai 
penyewa pesawat udara, nama dan alamatnya sama seperti yang 
tertera pada form permohonan. 

iii. Kreditur sebagai pihak yang diberi kuasa yang menerima kuasa 
dari debitur adalah pemberi sewa pesawat udara, nama dan 
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alamatnya adalah sama seperti yang tertera pada form 
permohonan. 

b. Apabila berkaitan dengan suatu persetujuan jaminan, harus dilakukan 
evaluasi untuk menentukan : 
i. Debitur yang memberikan kuasa adalah pihak yang bertindak 

sebagai pemberi hak tagih, nama dan alamatnya adalah sama 
dengan yang tertera pada form permohonan. 

ii. Kreditur sebagai pihak yang diberi kuasa yang menerima kuasa 
adalah pihak-pihak penerima hak tagih, nama dan alamatnya 
adalah sama seperti yang tertera pada form permohonan. 

c. Persetujuan Pengikatan Hak : 
i. Debitur yang memberi kuasa adalah pembeli bersyarat pesawat 

udara, nama dan alamat adalah sama seperti yang tertera pada 
form permohonan. 

11. Kreditur sebagai pihak yang diberi kuasa yang menerima kuasa 
adalah penjual bersyarat, nama dan alamatnya adalah sama 
seperti yang tertera pada form permohonan. 

b. lOERA akan dicatat dan sebuah Pemberitahuan tentang Pencatatan lOERA 
yang ditandatangani oleh Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian 
Pesawat Udara atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara wajib 
diterbitkan apabila hasil pemeriksaan memuaskan. 

47.51 Kartu Detail Pesawat Udara, DAC Form 47-28 

lnformasi yang berkaitan dengan lOERA wajib disahkan pada Kartu Detail 
Pesawat Udara, DAC Form 47-28: 
a. Nomor Sural Pemberitahuan dan tanggal penerbitan 
b. Nama dan alamat Debitur. 
c. Nama dan alamat Pihak yang Diberi Kuasa. 
d. Dokumen referensi seperti Persetujuan Sewa Guna Usaha, Persetujuan 

Jaminan atau Persetujuan Pengikatan hak. 

47.53 Distribusi dan Pengarsipan Catatan 

Sub Direktorat Produk Aeronautika bertanggung jawab terhadap pencatatan dan 
pengarsipan catatan lOERA: 
a. Surat asli Pemberitahuan Pencatatan lOERA akan dikirim ke pemohon. 
b. Salinan pemberitahuan pencatatan lOERA akan dikirim sesuai daftar distribusi. 
c. Berkas lengkap suatu Pemberitahuan Pencatatan lOERA terdiri dari salinan 

sural Pemberitahuan, sural permohonan pencatatan lOERA dan dokumen 
yang dibutuhkan akan disimpan. Sebuah Buku Daftar lOERA digunakan untuk 
mengontrol penerbitan dan pembatalan lOERA. 

d. DAC Form 47-28 juga digunakan untuk mengontrol secara terpisah segala 
informasi yang berkaitan dengan penerbitan dan pembatalan pencatatan 
lOERA. 

e. lOERA akan disimpan selama obyek pesawat tersebut terdaftar secara sah 
dan tidak ada permintaan untuk mencabut kuasa dari pihak yang diberi kuasa. 



47.55 Pembatalan IDERA 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pasal 7 Ayat (2), c _ 4 
menyatakan bahwa catatan I DERA tidak dapat dihapus tanpa persetujuan dari 
Kreditur sebagai Pihak yang Diberi Kuasa. 

b. Permohonan untuk mencabut kuasa wajib dibuat dalam bentuk surat 
permohonan ke Direktur Jenderak Perhubungan Udara atau oleh Debitur 
dengan persetujuan tertulis dari Kreditur sebagai Pihak yang Diberi Kuasa. 

c. Apabila evaluasi terhadap permohonan tersebut memuaskan, maka : 
1. Surat Pemberitahuan Pembatalan lOERA yang ditandatangani oleh 

Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara atas nama 
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, wajib diterbitkan kepada pemohon 
dan salinannya sesuai daftar distribusi. 

2. Mencatat Pembatalan lOERA pada Buku Daftar lOERA, dan Kartu Detail 
Pesawat Udara, DAC Form 47-2B. 

MENTERIPERHUBUNGAN 

lr. JUSMAN SYAFII DJAMAL 



PETUNJUK PELAKSANA 

DALAM PENGURUSAN / PENGAJUAN SERTA PERSYARATAN 

C OF R, C OF A, PENGHAPUSAN, EXPORT C OF A, DEREGISTRATION AIRCRAFT DAN lOERA 

WAKTU WAKTU 

No 
JENIS 

PERSYARATAN PENERBITAN YANG PERPANJANGAN YANG KETERANGAN 
SERTIFIKAT 

DIPERLUKAN DIPERLUKAN 

1. ijin Dirjen Pemohon mengajukan Sural 3-10hari ljin Pengadaan Pesawat Udara hanya berlaku 3 hari Lamanya 

Pengadaan Permohonan Pengadaan I Pemasukan selama en am (6) bulan dan jika ijin pengadaan pengurussan 

Pesawat Udara Pesawat Terbang (Udara) dan I telah habis dapat diajukan perpanjangan ditentukan 
Helikopter kepada Direktur Jenderal dari 
Perhubungan Udara (Dirjen Hubud), kelengkapan 
tembusan kepada Direktur Kelaikan dokumen 
Udara dan Pengoperasian Pesawat 

yang di 
Udara (DKUPPU); 

pe rsya ratka n 

Melengkapi Dokumen antara lain : 
1. Mengisi formulir-formulir, sbb: 

a. DAAO Form 82-01: "Check-list 

Permohonan Pengadaan Pesawat 

Terbang dan Helikopter ", dan 
b. Form 82-01 Attachment-1: "Utilisasi 

, 

Pesawat Udara"; 

c. DAAO Form 120-14:" Permohonan 

dan Penilaian Teknis & Operasional 

Pengadaan Pesawat Udara- Checklist 
" , dan 

d. DAAO Form 120-14 Attachment -1: 

"Komposisi Penerbang vs Pesawat-

Cockpit Crew vs Aircraft" , 
e. DAAO Form 120-14 Attachment- 2: 

"List of Personnel- Engineering & 

Maintenance", 
f. DAAO Form 120-14 Attachment- 3 : 



"Komposisi Awak Kabin- Cabin Crew 
vs Aircraft", {if applicable). 

g. DAAO Form 120-14 Attachment- 4: 
"List FOO", {if applicable). 

2. Melampirkan Data-data antara lain : 

a) Jenis {tipe) dan Spesifikasi pesawat 
terbang dan helikopter, termasuk tahun 

pembuatan dan total cycle-nya; 

b) Rencana Perawatan dan Teknis Operasi 

pesawat terbang dan helikopter; 

c) Kesiapan Fasilitas Pendukung dan 

Peralatan lainnya; dan 

d) Kesiapan Sumber Daya Manusia {SDM) 
dan Training Program untuk 
pengoperasian pesawat terbang dan 

helikopter terse but; 

e) Rencana Pengoperasian pesawat 

terbang dan helikopter; 

f) Riwayat Pengoperasian dan 
Kepemilikan pesawat terbang dan 
helikopter minimal/ sekurang-

kurangnya- tiga {3) kepemilikan 
terakhir; 

g) Bukti Letter of Intent {LOI) dan/atau 
Memorandum of Understanding {MOU) 
Sewa, Hibah {Gift), Pembelian pesawat 
terbang dan helicopter; 

h) Rencana atau Data Kegiatan angkutan 
udara dan Penggunaan pesawat 

terbang dan helikopter, mencakup: 
+Utilisasi jam terbang pesawat terbang 

dan helikopter untuk Spot Charter 



yang telah dioperasikan; 
+Rencana Utilisasi jam terbang 

pesawat dan helikopter- yang 
diminta; 

+Estimasi demand dan/atau target 
pasar (Permintaan dari Pengguna 

Jasa /long term charter); 
i) Melampirkan copy DGCA TC Validasi, 

atau Letter of Approval/ acceptance 
(mana yang berlaku, sesuai 51 21-03). 
Jenis pesawat terbang dan helikopter 
yang sudah di validasi TC atau 
disertifikasi oleh DGCA akan di-

beritahukan oleh Direktur Jenderal 
Perhubungan Udara kepada pemohon I 
perusahaan operator angkutan udara. 

j) Peta rule (Route Map) I Net work plan. 

2. Certificate of Mengajukan Permohonan Penerbitan 3 -Shari 1. Mengajukan permohonan perpanjangan 3 hari Lamanya 
Register Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara dan Certificate of Register (C of R) pengurusan 

( C of R) Mengisi APPLICATION LETIER: 2. Melengkapi Dokumen ditentukan 
+ -DAAO C of R (Form 47 -11)- (original} * Pemberitahuan lmpor Barang (PIB) dari 

kelengkapan 
MelengkaQi dokmen sebagai berikut : dokumen 
1. ljin Dir Jen Hubud 
2. * Bill of Sale 
3. *Purchase/Sales, or Leasing, Agreement 
4. * Power of Attorney- to execute 

agreement 
S. *Aircraft (ownership) Historical Record-

statement- (original) 
6. * Insurance 

----- - - -



7. * Export C of A- {original} 
8. * De-registration I Cancellation-

{original} 
9. * Certificate of Acceptance- {ditanda-

tangani oleh pembeli & penjual} 
10. * Invalid the export C of A due to 

improper storage, changes, modification 
11. * Radio Permit 
12. *Custom Clearance 

3. Certificate of Mengajukan Permohonan Penerbitan 3 -10 hari Perpanjangan Certificate of Airworthiness (C - Lamanya 
Airworthiness Sertifikat Airworthiness Pesawat Udara dan of A) pad a Subdirektorat Perawatan pengurusan 

C of A (Initial) Mengisi APPLICATION LEDER: ditentukan 

+ -DAAO C of A ( Form 21- 21)- {original) dari: 
1. Dokumen 

Melengka~i Dokomen sebagai berikut : yang 

dipersyar 
1. TC & TCDS (or DGAC Letter of atkan 

Acceptance) lengkap 
2. S/N eligible on TCDS 2. kondisi 

3. PHYSICAL INSPECTION on a/c- (use pesawat 
DAAO Form 21-40: "Checklist & 
Inspection Records -Issuance of 
Airworthiness Certification) 

4. A/C Nationality & Reg. Mark- properly 
displayed in accordance with CASR Part 
45 

5. A/C Identification Plate- iaw CASR Part 
45- {check on a/c) 

6. A/C properly registered iaw CASR Part 47 
7. Inspection Records- {e.g. check on A/C 

Maintenance Log, etc) 
8. Re-assembly Report- (if applicable) 

-



9. Statement of Definition/ Build Standard 
-all changes embodied {on a/c, on 

engines) 
10. Statement of Compliance I Authority 

Approval for Mods, Repair, & Alteration 
11. Airworthiness Directives {AD's)

compliance 

12. Components Status- (of all installed on 
a/c) 

13. Components having a Life Time 
{Components Life -Records) 

14. A/C System has been checked
(functionally test/ check) 

15. Operation of Engine has been checked 
16. Rep of Indonesia {ROI)'s Requirements

{ref. CASR parts 121, 135 refisi 6) : 

+ GPWS 
+ GPS or/ FMS /IRS 

+ HF 
+ FDR 
+ CVR 
+ ELT Frequency 406Hz 

+ RVSM 
+ TCAS 
+ DFDR 

+TAWS 
+ EGPWS 

17. Approved Seating Configuration I LOPA 
{Lay Out of Passenger Arrangement) 

18. Noise Certificate 

19. Compass Swing 
20. Weight & Balance {W&B) I Weighing 

Report 
21. Aircraft /A/C Engines I APU /and 



Propeller- Log Books 
22. Manuals- (e.g. AMM, Wiring Diagram, 

SRM, I PC, etc) 
23. Last Inspection 
24. Statement of Radio, Radar, Antenna-

for Installation & Testing- (log book, Test 

Report) 

25. Return to Service Statement- (e.g. 
DAAO Form 43-337) 

26. Flight Test Report 
27. Maintenance Specifications I Program 

28. MMEL I MEL 
29. AFM (Aircraft Flight Manual) 
30. Aircraft Maintenance Engineer (AME)-

License 
31. Cabin Placard- {bahasa Indonesia) 

--- --

4. C of A (Special) Mengajukan Permohonan Penerbitan 3-10hari Mengajukan Permohonan Perpanjangan 3- 10 hari Lamanya 

Sertifikat Airworthiness Pesawat Udara dan Sertifikat Airworthiness Pesawat Udar dan pengurusan 

Mengisi APPLICATION LETIER: Mengisi APPLICATION LETIER: ditentukan 

+ -DAAO C of A (Form 21- 21)- (original) + -C of A (Form 21- 21)- (original) dari: 

1. Dokumen 

Melengka11i Dokomen sebagai berikut : MelengkaQi Dokomen sebagai berikut : yang 

1. TC & TCDS (or DGAC Letter of 1. TC & TCDS (or DGAC Letter of dipersyara 
Acceptance) Acceptance) tkan 

2. SIN eligible on TCDS 2. SIN eligible on TCDS lengkap 

3. PHYSICAL INSPECTION on alc- (use 3. PHYSICAL INSPECTION on alc- (use DAC 2. kondisi 
DAC Form 21-40: "Checklist & Inspection Form 21-40: "Checklist & Inspection pesawat 
Records- Issuance of Airworthiness Records -Issuance of Airworthiness 

Certification) Certification) 
4. AIC Nationality & Reg. Mark- properly 4. AIC Nationality & Reg. Mark- properly 

displayed in accordance with CASR Part displayed in accordance with CASR Part 
45 45 



5. A/C Identification Plate- iaw CASR Part 5. A/C Identification Plate- iaw CASR Part 

45- {check on a/c) 45- {check on a/c) 
6. A/C properly registered iaw CASR Part 47 6. A/C properly registered iaw CASR Part 47 

7. Inspection Records- (e.g. check on A/C 7. Inspection Records- (e.g. check on A/C 
Maintenance Log, etc) Maintenance Log, etc) 

8. Re-assembly Report- (if applicable) 8. Re-assembly Report- (if applicable) 

9. Statement of Definition/ Build Standard 9. Statement of Definition/ Build Standard-

-all changes embodied (on a/c, on all changes embodied (on a/c, on 

engines) engines) 

10. Statement of Compliance I Authority 10. Statement of Compliance I Authority 

Approval for Mods, Repair, & Alteration Approval for Mods, Repair, & Alteration 

11. Airworthiness Directives (AD's)- 11. Airworthiness Directives (AD's)-

compliance compliance 

12. Components Status- (of all installed on 12. Components Status- {of oil installed on 
a/c) a/c) 

13. Components having a Life Time 13. Components having a Life Time 

{Components Life -Records} {Components Life -Records) 
14. A/C System has been checked- 14. A/C System has been checked-

(functionally test/ check} (functionally test/ check) 
1S. Operation of Engine has been checked 15. Operation of Engine has been checked 

16. Rep of Indonesia (ROI)'s Requirements- 16. Rep of Indonesia (ROI)'s Requirements-

(ref. CASR parts 121, 135 refisi 6) : (ref. CASR parts 121, 135 refisi 6) : 

+ GPWS + GPWS 

+ GPS or/ FMS /IRS + GPS or/ FMS/ IRS 

+ HF + HF 

+ FOR + FOR 

+ CVR + CVR 

+ EL T Frequency 406Hz + ELTFrequency406 Hz 

+ RVSM + RVSM 

+ TCAS + TCAS 

+ DFDR + DFDR 

+TAWS +TAWS 

+ EGPWS + EGPWS 



17. Approved Seating Configuration I LOPA 17. Approved Seating Configuration I LOPA 
(Lay Out of Passenger Arrangement) (Lay Out of Passenger Arrangement) 

18. Noise Certificate 18. Noise Certificate 
19. Compass Swing 19. Compass Swing 

20. Weight & Balance (W&B) I Weighing 20. Weight & Balance (W&B) I Weighing 
Report Report 

21. Aircraft lAIC Engines I APU I and 21. Ajrcraft lAIC Engines I APU I and 
Propeller- Log Books Propeller- Log Books 

22. Manuals- (e.g. AMM, Wiring Diagram, 22. Manuals- (e.g. AMM, Wiring Diagram, 
SRM, IPC, etc) SRM, I PC, etc) 

23. Last Inspection 23. Last Inspection 
24. Statement of Radio, Radar, Antenna- 24. Statement of Radio, Radar, Antenna- for 

for Installation & Testing- (fog book, Test Installation & Testing- (fog book, Test 

Report) Report) 

25. Return to Service Statement- (e.g. 25. Return to Service Statement- (e.g. DAC 

DAAO Form 43-337) Form 43-337) 
26. Flight Test Report 26. Flight Test Report 
27. Maintenance Specifications I Program 27. Maintenance Specifications I Program 
28. MMEL I MEL 28. MMEL I MEL 
29. AFM (Aircraft Flight Manual) 29. AFM (Aircraft Flight Manual) 
30. Aircraft Maintenance Engineer (AME)- 30. Aircraft Maintenance Engineer (AME)-

License License 
31. Cabin Placard- (bahasa Indonesia) 31. Cabin Placard- {bohasa Indonesia) 

5. Export C of A Mengajukan Permohonan Penerbitan 3 -5 hari NIA Lamanya 
Sertifikat Sertifikat Export Certificate of pengurusan 
Airworthiness Pesawat Udara dan Mengisi ditentukan 
APPLICATION LETTER: dari : 

+ -DAAO C of A (Form 21- 22)- (original) 1. Dokumen 

yang 
dipersyar 
atkan 



Melengkagi Dokomen sebagai berikut: lengkap 

1. TC & TCDS (or DGAC Letter of 2. kondisi 

Acceptance) pesawat 

2. 5/N eligible on TCDS 
3. PHYSICAL INSPECTION on a/c- (use 

DAAO Form 21-40: "Checklist & 
Inspection Records- Issuance of 
Airworthiness Certification) 

4. A/C Nationality & Reg. Mark- properly 
displayed in accordance with CASR Part 

45 
5. A/C Identification Plate- iaw CASR Part 

45- (check on a/c) 
6. A/C properly registered iaw CASR Part 47 

7. Inspection Records- (e.g. check an A/C 
Maintenance Log, etc) 

8. Re-assembly Report- (if applicable) 

9. Statement of Definition/ Build Standard 
-all changes embodied (on a/c, on 

engines) 
10. Statement of Compliance I Authority 

Approval for Mods, Repair, & Alteration 
11. Airworthiness Directives (AD's)-

compliance 
12. Components Status- (of ail installed on 

a/c) 
13. Components having a Life Time 

(Components Life -Records) 
14. A/C System has been checked-

(functionally test/ check) 
15. Operation of Engine has been checked 

16. Rep of Indonesia (ROI)'s Requirements-
(ref. CASR parts 121, 135 refisi 11) : 



+ GPWS 
+ GPS or I FMS I IRS 

+ HF 
+ FDR 
+ CVR 
+ ELT Frequency 406 Hz 

+ RVSM 
+ TCAS 
+ DFDR 

+TAWS 
+ EGPWS 

17. Approved Seating Configuration I LOPA 
(Lay Out of Passenger Arrangement) 

18. Noise Certificate 
19. Compass Swing 
20. Weight & Balance (W&B) I Weighing 

Report 

21. Aircraft lAIC Engines I APU I and 
Propeller- Log Books 

22. Manuals- (e.g. AMM, Wiring Diagram, 
SRM, I PC, etc) 

23. Last Inspection 
24. Statement of Radio, Radar, Antenna

for Installation & Testing- (log book, Test 

Report) 

25. Return to Service Statement- (e.g. 
DAAO Form 43-337) 

26. Flight Test Report 

27. Maintenance Specifications I Program 
28. MMEL I MEL 
29. AFM (Aircraft Flight Manual) 
30. Aircraft Maintenance Engineer (AME)

License 
31. Cabin Placard- (bahasa indonesia) 



6. Penghapusan Mengajukan Permohonan Penghapusan 3-5 hari N/A Lamanya 
(Deregistration) (Deregistration) Certificate of Registration pengurussan 
De registration Pesawat Udara dan Mengisi APPLICATION ditentukan 
Aircraft LETTER: dari 

+ -Form DAAO 017 (original) kelengkapan 
Melengkapi Dokumen sebagai berikut: dokumen 
l.lnjin Penghapusan Pesawat Udara yang di 

dari Direktur Jenderal Perhubungan persyaratkan 
Udara 

2. Copy Certificate of Register ( C of R) 
3. Copy Detail Register Aircraft 

4. Sural keterangan be bas penjaminan 
5. Bill of Sale 
6. Lease Agreement Agreement 



Lampiran 1 

DAC Form 47-03 "Application for Irrevocable Deregistration and Export Request 
Authorization (lOERA)" 

APPLICATION 

for IRREVOCABLE DEREGISTRATION 

AND EXPORT REQUEST AUTHORIZATION (lOERA) 

Date: ........................... . 

To : Directorate General of Civil Aviation 

Re : Irrevocable De-Registration and Export Request Authorization 

The undersigned is ... . (name in full and its official address ) .. . .. ("the Debtor") 

This instrument is an irrevocable de-registration and export request authorization issued 
by the undersigned in favour of creditor ........... . (name of creditor in full and its 
official address) . . . . . . . . ("the Authorized Party") . 

Whereas both party has undersigned . (choose e.g. : a Leasing Agreement or 
Security Agreement or Title Reservation Agreement).. dated .. (put 
date) .. .... related to: 
• Aircraft Model 

• Aircaft Serial Number 

• and Registration Mark PK-.. 

(together with all installed, incorporated or attached accessories parts and 
equipments, the "aircraft") 

In accordance with Article XIII of the Protocol to the Convention on International Interests 
in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment, the undersigned hereby 
requests: 
(i) Recognition that the authorized party or the person it certifies as its designee is the 

sole person entitled to : 
(a) Procure the de-registration of the aircraft from Indonesia Civil Aircraft Register 

maintained by DGCA for the purposes of Chapter Ill of the Convention on 
International Civil Aviation, signed at Chicago, on 7 December 1944, and 

(b) Procure the export and physical transfer of the aircraft from Indonesia; and 
(ii) Confirmation that the authorized party or the person it certifies as its designee may 

take the action specified in clause (i) above on written demand without the consent of 
the undersigned and that, upon such demand, the authorities in the Republic of 
Indonesia shall co-operate with a view to speedy completion of such action. 

The rights in favour of the authorized party established by this instrument may not be 
revoked by the undersigned without the written consent of the authorized party. 

DAC Form 47-03 (05/09) 

(Signature) 

Signed by 

Title: 

ii 



Lampiran 2 

Contoh "Notification of lOERA Recording" 

Ref: AU/ /DKUPPU/ /2009 Jakarta, January 2009 

NOTIFICATION OF lOERA RECORDING 

TO WHOM IT MAY CONCERN 

This is to notify that Pursuant to Article XIII of the Cape Town Convention on 
International Interests in Mobile Equipment; the following Irrevocable Deregistration & 
Export Request Authorization (lOERA) has been acknowledged and recorded into 
Indonesia lOERA Logbook. 

1. OBJECT 

Aircraft Type I Model CN 235-200 

Aircraft Serial Number 2345 

Aircraft Registration Mark PK-ABC 

Aircraft Registration Number 6789 

2. DEBTOR 
Name PT. Angkasa Air 
Address Jl. Angkasa , Jakarta Pusat 

Indonesia 
3. AUTHORIZED PARTY 

4. 

Name Bank of Southwest, N.A. 
Address King Stephen Road, no 1. 

Manhattan, New York, USA 
REFFERENCES 

lOERA Recording application no: 801/ABC/XII/08 dated 22 December 2008 
Aircraft Leasing Agreement (or Security Agreement, or Title Reservation 
Agreement) between ............... and ............... dated .. 

This record may ONLY be deleted from Indonesia lOERA Record Logbook upon request 
or with a written consent from the Authorized Party, and it will automatically deleted 
when the aircraft has been deregistered from the Indonesia Civil Aircraft Registration. 

On behalf of Director General of Civil Aviation 

Jr. YURLIS HASIBUAN 
Director of Airworthiness and Aircraft Operation 

iii 



Lampiran 3 

Contoh "Notification of Cancellation of lOERA" 

Ref: AU/ /DKUPPU/ /2009 Jakarta, January 2009 

NOTIFICATION OF CANCELLATION OF lOERA 

TO WHOM IT MAY CONCERN 

This is to notify that the following Irrevocable Deregistration & Export Request Authorization 
(lOERA) Record has been DELETED from the Indonesia lOERA Record Logbook effective 
from the date of issuance of this notification. 

1. lOERA RECORD DATA: 

DGCA Letter Number 

Issuance Date 

2. OBJECT : 

Aircraft Type 

Aircraft Serial Number 

Aircraft Registration Mark 

Aircraft Registration Number 

2. DEBTOR 
Name 
Address 

3. AUTHORIZED PARTY : 
Name 
Address 

4. REFFERENCES: 
Application of Cancellation of lOERA no : 

AU/ /DKUPPU/2009 

........ January 2009 

N250-100 

1005 

PK-DKU 

2525 

PT. Angkasa Air 
Jl. Angkasa, Jakarta Pusat 
Indonesia 

ATA Group (France) SAS 
Avenue Albert 1 er, Cedex 
France 

issued by . . . . . . . . . . . . . ........ dated ..... . 

On behalf of Director General of Civil Aviation 

lr. YURLIS HASIBUAN 
Director of Airworthiness and Aircraft Operation 

iv 



FLOWCHART 
PENGADAAN PESAWAT UDARA PEMERIKSAAN DAN PENERBITAN I PERPANJANGAN 

C of R, C of A (Initial dan Special), Export C of A, Dcregistratioan Aircraft dan IDERA 
SUBDIREKTORAT PROD UK AERONAUTIK 

DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA 

TU 
TU SUBlliT KASUBDIT KASI 

NO LANGKAI-I~LANGKAII OPI':RATOR DIREKTUR PRODUK PRODUK PENGESAHAN INSPEKTOR 
J)JREKTORAT 

AERONAUTIKA AERONAUTIKA PRODUKSI 

1 ':!if:' Pcngajuan sun1t pcrmohOII<ln dari opcmtor da11 mcngisi Form o---+--0 s-l 0 1:;11~i!i~ Aplikasi {Aplication Letter) LJ 
j I'.'J~;;o•l, I 
be>"(' 

I, LJ 0 '2'1"'' Agenda Administmsi Subdit Produk Acronautika tL ~~r1~-~ 
i'U!~~~!~ 

!:~~~~ Disposisi bcrikul pcttgarahan dan petunjuk pelaksattaan _j D- Q 
lj~f~ii Pcnunjukan inspcktor umuk pcmcriksaan Jan pcl<lksmla<m 0 0 
l-!~~i~j Evalunsi dokumcn dan pcmcriksm111 kondisi pcsawat udam ' u ii:ff~% ·;],1)1.1. 

ltlm"''' Laporan h<1sil pcmcriksaan kcp<Jda Kepala Seksi Pengesahan ----0 0 ;i~-~ 
bl~Jmi: Produksi '-

' 
~~~jf;!J ··- ______ j 
!114lr:: Pembuatan surat teguran hasil tcmuan pemcriksaan (kal<w ada) -------------- ----------- -------------
~Lll d!ik~r 

lifili!rif~ 'BiM/ :~,~~~;;z 
Menunggu basil perbaikan kelainan Jari operator ·-- -+ ·-----

----------- --~ ·---- ---~ 0·----- ----+11 ------------- .. 
i1iJ.11!U\ 0 ~~~ Pemberian rckomenJasi I paraf 
\]~; ~ ~ L j 

·~~~~ Pengesahan peuerbitan C of R, C of A (Initial a tau Special), 

~ :I· 'm' '•'i!iiiii' Export C of A. Dercgislration Aircraft I '; M ;I 
Agenda TU I l_j h~ I !! '"i; 

.,~~mpl' 

o.J ~;~;\~ Pcngambilan C of A C of R, C of A (Initial a tau Special). 
•1'2' • 
!~i~;~:;;l Export C of A, Dercgistration Aircratl 

1. EVALUASI DOKUMEN, 2. EVALUASI TERHADAP KONDISI PESAWAT 3. Pcngambilan C of A : 

"· Pemenuhan tcrhadap C.A.S.R Pengembalicm C of A pada Koordinato 
b. Pcmenuhan terhadap C.M.M Pcrusahaan a. Pcmcnuhan tcrhadap TCDS. TU Subdit Produk Aeronautika 
c. Pemcnuhan terhadap M<lintcmuKc Program b. Pclllcnuhantcrlwdap C.A.S.R Kcl: 
d. Pcmenuhan tcrlHKiap l'vlt~intcnanec record (AD.SB, c. Pcmcnulwn tcrlwdap kclcngkapan al<lt-alat darural w-· (--) Apabila pad a waktu pemeriksaar 

Komponen Status, Modification R!;'pt~ir Status) Keru.sukan d. PcmeJtuh<lll lct·hadap Te-chnical Publication dari pabrik ditemukan kekurangan. 
berulan_g-ult~ng n Kondisi normal •- Pemeriksaan UlallJ 



NO 

FLOWCHART 
PENGAMBILAN SERTIFIKAT 

C of R, C of A (Initial dan Special), Export C of A, Dercgistratioan Aircraft dan IDERA 
SUBDIREKTORAT PROD UK AERONAUTIKA 

DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASAIAN PESAWAT UDARA 

LANGKAH-LANGKAH 

Permohonan dari Operator untuk penerbitan 
sertifikat (setelah syarat-syarat teqJenuhi). 

Penyiapan Formulir Tagihan 

Koordinasi dengan Inspektur perilla! status 
sertifikat 

uang yang harus disetor ke Bendahara Penerima 
Dit. KUPPU. 

Pembayaran oleh operator 

Penyampaian Kwitansi berikut Fonnulir tagihan 
ke koordinator Subdit Produk Aeronautika oleh 

Penyerahan Sertifikat dari Koordinator Subdit 
Produk Aeronautika ke Operator. 

OPERATOR 
KOORDINATOR 

SUBDIT PROD UK 
AERONAUTIKA 

INSPEKTOR 

~ Operator Menerima 

a. Kwitansi 
"'" Warna .................. Untuk Operator 
Cir Warna .................. Untuk Koordinator 

b. Fonnulir Tagihan 
"" Wama Putih untuk Operator 
r:cr Warna Kuni 

BEND AHARA 



PEMOHON 
Dengan melampirkan 

Form Aplikasi 

PETA ALUR PENERBITAN 
PENGADAAN PESAWAT UDARA PEMERIKSAAN DAN PENERBITAN I PERPANJANGAN 

C of R, C of A (Initial dan Special), Export C of A Deregistratioan Aircraft dan lOERA 
SUBDIREKTORAT PROD UK AERONAUTIKA 

LOKET PENERIMA 
SURAT PERMOHONAN 

DIREKTUR 
DKUPPU 

·································· 

KASUBDIT PRODUK 
AERONAUTIKA 

KASIPENGESAHAN 
PRODUKSI 

····································································'······ 

l'l.:mlHHll<lll sur<llleguran hm;iltcmut\11 
pcmL'ri ks<J<ln ( ktl I au ada d<tn nK·nunggu 
perpt1ik<ln d;u·i penwlmn 

DIREKTUR 
DKUPPU 

KODIR 

.. _ -·---·-·---·-·- -------------~ ~ 

KASUBDIT PRODUK 
AERONAUTIKA 

LOKET 
PEMBAYARAN 

KASI 
PENGESAHAN 

PROD UK 

PENUNJUKAN 
INSPEKTUR 

Pemeriksaan kelengkapan 
Dokumen legal, Dok T eknis 
Pesawat dan pemeriksaan 
fisik pesawat udara 

Penyerahan: 
C of A (InitiaL Special) 
Col R 
E~port C of A 
Deregistration Aircraft 

KASI PENGESAHAN 
PRODUK 

PEMOHON 

KODIR 



PETA ALUR PENERBITAN 
PENGADAAN PESAWAT UDARA PEMERIKSAAN DAN PENERBITAN I PERPANJANGAN 

C of R, C of A (Initial dan Special), Export C of A, Dcregistratioan Aircraft dan IDERA 
SUBDIREKTORAT PRODUK AERONAUTIKA 

DIREKTORAK KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASAIN PESAWAT UDARA 

[j5) ~ ~jl] (QJ [}=0 (Q) 1M 
DIREKTUR 

DKUPPU 

SUBDIT 

PRODUK 
AERONAUTIKA 

Pembuatan surat teguran hasil temuan 
pemeriksaan dan menunggu hasil perbaikan 

dari pemohon 



PET A ALUR PENERBITAN 
PENGADAAN PESA\\'AT UDARA PEMERIKSAAN DAN Pl':NERiliTAN I PEI~PAN.JANGAN 
C of R, C of A (Initial dan Spl'cinl), E~port C of A, Dcrcgi.~lratio:m 1\ircntrt dan IDEH.A 

SUBDIREKTORAT PROD UK AERONAUTIKA 

LOKET 
PENERIMA 

PERMOHONAN 

KASI 
PENGESAHAN 
CVPRODUKSI 

KASI 
PENGAWASAN 

MUTU & PROSES 

KASI 
PENGESAHAN 

PRODUKSI 



Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

:AU/ /DKUPPU/ /2009 Jakarta, Maret 2009 

Kepada 

: Pencatatan Penjaminan 
Pesawat Udara Yth.: Bapak . ................................................ . 

PT. ABC 
di 
Jakarta. 

1. Mengacu sural PT. ABC nomor : 1234 tanggal 20 Pebruari 2009 perihal 
Sural Permohonan Pencatatan Penjaminan Pesawat Udara, dengan ini 
disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Berdasarkan catatan pada buku registrasi pesawat udara sipil -
Indonesia di Direktorat Kelaikan Udara Dan Pengoperasian Pesawat 
Udara, Ielah dilakukan pencatatan pada kartu pendaftaran pesawat 
udara detail, penjaminan terhadap pesawat udara berikut: 

Tipe Pesawat Udara 

Nomor Seri 

Tanda Pendaftaran 

Operator 

Pemilik 

b. Pemberi Jaminan : 

c. Penerima Jaminan: 

: PK-....... . 

:PT ........ . 



2. Apabila pesawat terbang tersebut akan dilakukan perubahan kepemilikan 
(transfer of ownership) dan/atau dihapus dari buku registrasi pesawat 
udara sipil Indonesia, maka harus memenuhi persyaratan penghapusan 
pesawat udara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diperlukan 
pernyataan secara tertulis dari penerima jaminan dan pihak yang terkait 
tentang penyelesaian penjaminan pesawat udara tersebut. 

3. Demikian disampaikan, terima kasih. 

Tembusan Yth.: 

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 
DIREKTUR KELAIKAN UDARA DAN 

PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA 

lr. YURLIS HASIBUAN 
Pembina Utama Muda (IV/c) 

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara 
2. PT ....................... . 



PROSEDUR-PENGADAAN PESA W AT UDARA & HELICOPTER 
Di Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara (DSKU): 

(ref KM No. 82 Tahun_2004) 

Diagaram aliran (F/owc/wrt) Proscdur Pencrbitan 
ljin Dirjcn Perhubungan Udara untuk Pengadan Pcsawat Terbang dan 

Helikoptcr : 

Rckomenclasi 

...... I • 

1 
Direktorat Direktur Jencleral 
Sertitikasi PEMOHON _. Perhubungan 

Kelaikan Uclara (Operator) Udara : (DSKU) (DIRJEN HUBUD) 
' 

Ij in Pengaclaan cc 
Pesawat --- ~ 

A. RUJUKAN I REFERENSI : 

I. Unclang-unclang Nom or 15 Tahun 1992- tentang ·· Penerbangan ··. 
2. Kep. Men. Perhubungan No. KM 82 Tahun 2004, tanggal 19 Oktober 

2004 tentang" Proseclur Pengaclaan Pesawat Terbang clan Helikoptcr ··. 
3. KM No.5 Tahun 2006 tanggal 17 Januari 2006- tentang: •· 

Peremajaan A1macla Pesawat Udara Kategori Transport untuk 
Angkutan Udara Penumpang ". 

4. CASR (Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil) Part 91: "General 
Operating and Flight Rules". 

5. CASR (PKPS) Part 121 :" Ce11itication and Operating Requirements: 
Domestic, Flag, and Supplemental Air Carrier". 

6. CASR (PKPS) Part 135 :"Certification and Operating Requirements: 
Commuter and Air Carrier". 
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PROSEDUR-PENGADAAN PESAWAT UDARA & HELICOPTER 
Di Direktorat Sertifikasi Kclaikan Udara (DSKU): 

(ref. KM No. 82 Tahun_2004) 

B. PEMOHON: 

a) Adalah 
I. Perusahaan Angkutan Uclara Niaga, milik WNI, yang suclah 

memiliki lzin Usaha bagi Perusahaan angkutan uclara niaga; 
2. lnstansi Pemerintah, Badan Hukum Indonesia, Lembaga-lembaga 

tertentu, yang cli-ijinkan Pemerintah Indonesia, clan yang 
menyelenggarakan Angkutan Uclara Bukan N iaga, clan yang sudah 
1nen1iliki Izin Kegiatan angkutan udara; atau 

3. Perorangan WNI yang menyelenggarakan, dan yang sudah 
memiliki lzin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga. 

b) Pemohon mengajukan Sural Pem1ohonan Pengaclaan I Pemasukan 
Pesawat Terbang (Udara) dan I Helikopter kepacla Dircktur Jendcral 
Perhubungan Uclara (Dirjen Hubucl), tembusan kepacla Direktur 
Ser1ifikasi Kelaikan Udara (DSKU); dengan melampirkan data-data 
sebagai berikut : 

c) lsi dan Lengkapi fonnulir-formulir, sbb: 
• DAC Form 82- 01 : "Check-list Pcnnohonan Pengaclaan Pesawat 

Terbang dan Helikopter ", dan 
• Form 82-0 I Attachment-! : "Utilisasi Pesawat Uclara"; 
• OAC Form 120-14 : ,. Pennohonan dan Penilaian Teknis & 

Operasional Pengadaan Pesawat Udara- Check/is! .. , dan 
• Form 120-14 Attachment- I : ""Komposisi Pcnerbang vs Pesawat 

- Cockpil Crell· 1'S Ain.:rafi", 
• Form 120-14 Attachment- 2: ""List of Personnel- Engineering & 

Maintenance'', 

• Fonn 120-14 Attachment- 3: ""Komposisi Awak Kabin- Cahin 
Crew 1".1" /lircrafi", (if applicable). 

• Form 120-14 Attachment- 4: "List FOO'', (if applicable). 

d) Lampirkan lnfonnasi dan berkas-berkas Data Dukung-nya. 

C. OAT A- OAT A dilampirkan pad a surat permohonan kc Oir Jen 
Hubud, antara lain, tentang : 

a) Jenis (tipe) dan Spesifikasi pesawat terbang dan helikopter, tennasuk 
tahun pembuatan dan total cycle-nya; 

b) Rencana Perawatan dan Teknis Operasi pesawat terbang dan 
helikopter; 

c) Kesiapan Fasilitas Pendukung dan Peralatan lainnya; dan 
d) Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Training Program untuk 

pengoperasian pesawat terbang dan helikopter tersebut; 
e) Rencana Pengoperasian pesawat terbang dan helikopter; 
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PROSEDUR-PENGADAAN PESAWAT UDARA & HELICOPTER 
Di Direktorat Sutifikasi Kelaikan Udara (DSKU): 

(ref. KM No. 82 Tahun_2004) 

t) Riwayat Pengoperasian dan Kepemilikan pesawat terbang clan 
helikopter minimal I sekurang-kurangnya- tiga (3) kepemilikan 
terakhir; 

g) Bukti Letter of Intent (LOI) dan/a tau Memorandum of Understanding 
(MOU) Sewa, Hi bah (Gift), Pembelian pesawat tcrbang clan 
helicopter; 

h) Rencana atau Data Kegiatan angkutan uclara dan Penggunaan pesawat 
terbang dan helikopter, meneakup : 
r Utilisasi jam terbang pesawat terbang clan helikopter untuk Spot 

Charter yang telah clioperasikan; 
r Reneana Utilisasi jam terbang pesawat dan helikoptcr- yang 

climinta; 
r Estimasi demand dan/atau target pasar (Pennintaan dari Pengguna 

J a sa I long term charier); 
i) Melampirkan copy DGCA TC Valiclasi, atau Letter of Approval/ 

acceptance (mana yang berlaku, sesuai Sl 21-03). Jenis pesawat 
terbang clan helikopter yang sudah eli valiclasi TC atau clisertitlkasi oleh 
DGCA akan di-beritahukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara 
kcpada pemohon I perusahaan operator angkutan udara. 

j) Peta rule (Route Map) I Net work plan. 

D. KECUKUPAN FLIGHT CREW (Pilot I PIC dan Co-pilot I FO) dan 
PERSONIL TEKNIK (AMEL) ditetapkan mcmenuhi persyaratan rasio 
sebagai berikut : 

r AOC 121 (airline I scheduled aircratt), minimum, aclalah I : 3 dimana 
untuk satu (I) pesawat tersedia tiga (3) set t1ight-crew yang 
mempunyai type rating pesawat tersebut, clengan komposisi teknik 
(AMEL), minimum I : 2, atau yang setara mengikuti komposisi 
annada; dan 

r AOC 135 (non-scheclulecl I chatier aircraft), minimum, aclalah I : 2, 
y.i. dim ana untuk satu (I) pesawat tersedia dua (2) set t1ight-crew, 
dengan komposisi teknik (AMEL) yang setara. 

E. PERMO HONAN PENGADAAN PESA W AT TERBANG DAN 
HELIKOPTER : 

a) Oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga, betjadwal dan tidak 
berjadwal, diberikan untuk maksud : 

• Pemenuhan Persyaratan Inisial AOC, a tau AOC; 
• Penggantian pesawat terbang dan I helikopter yang dioperasikan; 
• Cadangan untuk kegiatan angkutan udara; 
• Penambahan Kapasitas angkutan udara; 
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PROSEDUR-PENGADAAN PESAWAT UDARA & HELICOPTER 
Di Direktorat Se.-tifikasi Kelaikan Udara {DSKU): 

(ref. KM No. 82 Tahun_2004) 

• Pcngen1bangan Rute atau Daerah Opcrasi. 

b) Oleh Angkutan Udara Non-niaga, diberikan untuk maksucl: 

• Pemenuhan Persyaratan OC: 
• Penggantian pesawat terbang clan I hclikoptet· yang clioperasikan: 
• Pcnan1bahan Kapasitas angkutan uclara. 

c) Pesawat Terbang clan Helikopter tersebut wajib memenuhi persyaratan 
teknis clan operasi berclasarbn peraturan keselamatan pcnerbangan sipil 
CASR 91, atau CASR 121, atau CASR 135, yang bcrlaku. 

d) Pennohonan untuk pesawat terbang katcgori Transport untuk 
angkutan udara pcnumpang harus mcngikuti aturan yang tercantum clalam 
K!VI no.S tahun 2006, tentang peremajaan annada pesawat. 

F. EVALUASI DATA DAN DOKUMEN: 

Data-data dan clokumen yang masuk ke DSKU akan clievaluasi terlebih 
clahulu mengenai kelengkapannya secara aclministrasi sesuai pcraturan. 
Apa bila semua data dan dokumen suclah lengkap secm·a aclmisnistrasi 
maka akan ditunjuk Inspektur yang akan mclaksanakan pemeriksaan 
levaluasi detail berkas-berkas data clan clokumen, dan menyiapkan 
penilaian teknis clan operasional pcsawat terbang clan I hclikoptcr yang 
cliajukan tersebut. 

G. PENERBIT AN- SURAT PERSETUJUAN I PENOLAKAN 
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA : 

a) Diberikan paling lam bat 14 (empat belas) hari kcrja sejak pennohonan 
berserta data-data penclukung-nya diterima secara lengkap: 

b) Masa berlaku Izin Dirjen Hubucl selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
persetujuan dan dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan
persyaratan cliatas. 

c) Persetujuan I lzin Dirjcn Hubud ticlak dapat clialihkan kepacla pihak 
lain. 
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PROSEDUR-PENGADAAN PESA W AT UDARA & HELICOPTER 
Di Direktorat Sutifikasi Kelaikan Uda1·a (DSKU): 

(ref. KM No. 82 Tahun_2004) 

PEMOHON 
(Operator) 

Direktur Jenderal lzin Pengadaan 
Perhubungan Udara Pesawat 
(DIRJEN HUBUD) 

~ 
' 

Tidak ' 
' 

Ya Rekomemlasi ' 
' ' 
' 
' 

Direktorat Sertitlkasi Tembusan t 
Kelaikan Udara ~-------------------

(DSKU) 

- -·-·-·- -·- - - - ·-·- -·-·-·-·- -·--- -·-·- - -·-·- - -- - - - -·--- -- -

I 

Ya 

Subdirektorat 
Produk Aeronautika 

(SDPA) 

Ya 

Kepala Seksi 
Pengwasan Mutu & 

Proses Produksi 
(Kasi PM & PP) 

Ya 

INSPECTOR 

I 
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Proses E' aluasi & Pcnilaian di : 
SUWIT PRODUJ\ .JERONACTIKA 

I Pemohon : I 
- Diundang untuk 

- Memaparkan maksud 
pcrmohonan pesawat 

Ya 

T;,-1,..,1_,.-Tidak 

J 
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PROSEOUR-PENGADAAN PESAWAT UOARA & HELICOPTER 
Di Direktot·at Scrtifikasi Kelaikan Udara (DSKU): 

(ref KM No. 82 Tahun_2004) 

I. PEMOHON (Applicant I operator) : 

Mcngajuknn Sural Pennohonan pcrsctujuan Pcngadaan I pemasukan 
Pesawat Uclara clan I Hclikoptcr ke Dirjen Hubud, Tembusan kcpacla: 
Direktur DSKU; 
lsi & Lengkapi DAC Form 82-01, clan DAC Form 120-14, bcrikut 
Lamp iran -lampiran (attachmcnt)-nya; 
Lampirkan berkas-berkas Data Pendukung. 

2. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UOARA (Oirjcn Hubud): 

Disposisi I Pendelcgasian Tugas kcpacla Direktur DSKU- untuk 
ditindak lanjuti ; 
Mengeluarkan sural persetujuan I ljin Pengadaan Pesawat Terbang & 
Helikopter, clan clitujukan kcpacla pcmohon; 
Tembusan kepacla: DSKU, clan Dit Ang Uc\. 

3. OIREKTUR SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA (DSKU): 

Disposisi /Pcndelegasian tugas kc KSD Procluk Aeronautika (SDPA) 
untuk ditindak-lanjuti; 
Mcmbuat Rekomcndasi pcngadaan pcsawat dan/ helikopter ke Dirjen 
Hubud, yaitu : 

- Dikabulkan; - Dikabulkan dcngan Catalan; atau- Ditolak. 

3.a) KEPALA SUBDIREKTORAT PROD UK AERONAUTIKA (SOPA): 

Disposisi tugas kepada Kepala Seksi Pcngawasan Mutu dan Proses 
Produksi (Seksi PM&PP). untuk clitinclak lanjuti; 
Melakukan Evaluasi clan Penilaian Tcknis & Operasional Pcsawat 
Uclara clan /Hclikopter yang cliajukan pemohon. 
Kasubdit PA memcriksa Hasil Evaluasi clari Inspcktor yang Sudah 
Diperiksa oleh Kasi PM & PP, dan mcmbuat Rekomcndasi pengadaan/ 
pemasukan pesawat untuk c\iajukan ke Dircktur DSKU dan Dirjen 
Hubud. 

3b) KEPALA SEKSI PENGAWASAN MUTU & PROSES PRODUKSI 
(Seksi PM & PP) : 

Memeriksa Disposisi tugas untuk ditindak lanjuti; 
Evaluasi detail kelengkapan administrasi, dan kelengkapan data dan 
dokumen yang diajukan pemohon; 
Mengundang Pemohon I Operator- untuk Memaparkan Maksud 
permohonan Pengadaan Pesawat Terbang dan I Helikopter; 
Jika Pemaparan Pemohon : 
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PROSEDUR-PENGADAAN PESAWAT UDARA & HELICOPTER 
Di Direktorat Sertifikasi Kclaikan Udara (DSKU): 

(ref. KM No. 82 Tahun_2004) 

o memuaskan dan cliterima oleh SDPA, maka Kasi PM & PP: 
Menugaskan INSPECTOR untuk melaksanakan tugas
Evaluasi dan Penilaian Tcknis & Operasional Pesawat; 

o tidak memuaskan I belum clapat diterima SDPA, pemohon 
diminta kcmbali lagi untuk memperbaiki atau melengkapi 
kekurangannya; 

Kasi PM & PP memeriksa Hasil pekerjaan lnspektor dalam meng
evaluasi clan melaksanakan penilaian teknis dan operasional pesawat 
terbang clan helikopter- dalam rangka pcngajuan penerbitan surat izin 
di1jen hubucl; clan menyampaikannya ke Kasubdit P A. 

3c) INSPECTOR: 

Melaksanakan tugas memeriksa clan mengevaluasi Detail Kelengkapan 
Data dan Dokumen Pesawat Terbang dan I Helikopter yang diajukan 
pemohon, termasuk keeukupan SDM, dan sarana penunjang lainnya; 
Menyiapkan Penilaian Teknis dan Operasional Pesawat Terbang clan/ 
Hclikopter dengan lebih rinci (detail); dan 
Menyampaikan hasilnya kepada Kasi PM &PP, clalam rangka 
pengajuan izin Di1jen Hubud. 

4. DIREKTUR ANGKUTAN UDARA (Dit Angud): 
- Ana!isa Us ulan Rule operusional pesawat. 
- hin Rule Penerbangan Pesal\·at. 

LAMPI RAN- LAMPI RAN: 

a. DAC Form 82- OJ :"'Check-list Pennohonan Pengadaan Pesawat Terbang 
dan Helikopter ··, dan Lampirannya: 

b. Form 82-01 Attachment-! : "'Utilisasi Pesawat Udara"'; 
c. DAC Form 120-14: ,. Pcrmohonan dan Penilaian Teknis & Operasional 

Pengadaan Pesawat Uclara- Checklist" , dan Lampiran-lampirannya: 
d. Fonn 120-14 Attachment- I : "Komposisi Penerbang vs Pesawat- Cockpit 

Crew vs Aircrufi", 
e. Fom1 120-14 Attachment- 2 : "List of Personnel- Engineering & 

Maintenance'', 
f. Fonn 120-14 Attachment- 3: "Komposisi Awak Kabin- Cabin Crew vs 

Aircraft", 
g. Fonn 120-14 Attachment- 4: "List FOO". 
h. Keputusan Menteri Perhubungan No.: KM 82 Tahun 2004, tgl. I 0 Oktober 

2004, tentang: "Prosedur PengadaaanPesawat Terbang dan Helikopter". 
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