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Abstrak 

Jaminan hipotek terhadap kapal merupakan hak mutlak atas suatu benda 
tertentu, berupa bagian dari harta kekayaan debitur atau penjamin, sehingga 
memberikan kedudukan preference kepada kreditor daripada kreditor lainnya. 
Jaminan mempunyai fungsi untuk memberikan kepastian hukum guna pelunasan 
utang atau kepastian dalam merealisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Oleh 
karena itu, apabila debitur wanprestasi, maka atas jaminan yang telah diserahkan 
kepada kreditor, kreditor mempunyai hak absolut untuk melakukan eksekusi 
jaminan. Penelitian ini mendeskripsikan secara jelas dan cermat mengenai 
persamaan dan perbedaaan dari ketentuan pelaksanaan eksekusi atas jaminan 
hipotek terhadap kapal di negara Indonesia dan negara Singapura, bagaimana 
pelaksanaan eksekusinya, dan mengetahui ketentuan negara mana yang lebih baik 
dalam melakukan pelaksanaan eksekusi atas jaminan hipotek terhadap kapal. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan 
menggunakan metode perbandingan hukum. Data yang digunakan berupa data 
sekunder. Sedangkan untuk penggalian datanya  dilakukan dengan studi pustaka 
(library research) dan wawancara. Setelah semua data terkumpul, maka data 
tersebut kemudian diolah dan dianalisis, maka analisis digunakan dengan secara 
kualitatif maksudnya dengan mengelompokkan data aspek-aspek yang diteliti. 
Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini, 
kemudian diuraikan secara deskriptif. 

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa 
persamaan dan perbedaan antara ketentuan di negara Indonesia dan Singapura. 
Namun, ditinjau dari pelaksanaan eksekusi atas jaminan hipotek terhadap kapal, 
ketentuan negara Indonesia dan negara Singapura sama-sama memberikan 
perlindungan yang baik. Hal ini dapat terlihat bahwa pelaksanaan eksekusi 
jaminan hipotek dilakukan oleh juru sita dalam waktu yang secepatnya setelah 
memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri. 
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