
90 
 

BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, Peneliti menarik 

kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

pada penelitian skripsi ini sebagai berikut : 

1. Untuk memahami mengenai pelaksanaan sita eksekusi terhadap kapal di 

negara Indonesia dan Singapura, Peneliti menguraikan secara rinci sebagai 

berikut : 

a. Pelaksanaan sita eksekusi terhadap kapal di Negara Indonesia yang 

dilakukan oleh Pengadilan Negeri. 

1)  Permohonan eksekusi ; 

2)  Sidang Insidentil ; 

3)  Memberi Peringatan (aanmaning) paling lama 8 (delapan) hari ; 

4)  Mengeluarkan penetapan sita eksekusi ; 

5)  Penyitaan dilakukan juru sita, 2 orang saksi, pihak syahbandar dan 

kelurahan setempat ; 

6)  Mengumumkan adanya sita eksekusi di syahbandar ; serta 

7)  Mengeluarkan penetapan penjualan/lelang. 

b. Pelaksanaan sita eksekusi terhadap kapal di Negara Singapura yang 

dilakukan oleh High Court 
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1) Permohonan Eksekusi ; 

2) Letter Before Action (LBA) ; 

3) Mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi ; 

4) Koordinasi dengan Singapore Registry of Ship (SRS) ; serta 

5) Penetapan Penjualan Lelang oleh Sheriff. 

2. Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi atas jaminan hipotek terhadap 

kapal di negara Indonesia diatur dalam KUH Dagang, Undang-undang No. 

17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor : PM 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, 

sedangkan ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi atas jaminan hipotek 

terhadap kapal di negara Singapura pada umumnya diatur dalam Merchant 

Shipping Act (Chapter 179). Persamaan yang utama pada ketentuan kedua 

negara tersebut terletak pada kedudukan kreditor dan kekuatan pembuktian 

Akta Hipoteknya. Ditinjau dari instansi pendaftaran hipotek kapal, kedua 

negara mempunyai suatu instansi khusus untuk pendaftaran jaminan hipotek 

terhadap kapal tersebut yang dikenal sebagai Kementerian Perhubungan 

Laut. Ditinjau dari struktur pengadilan hukum, kedua negara tersebut 

memiki struktur pengadilan hukum yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu 

pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Kedua negara 

tersebut juga menerapkan sistem penyitaan jaminan atau pelaksanaan 

eksekusi jaminan yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan atau 

penetapan dari Pengadilan Negeri. Terhadap penetapan ekeskusi jaminan 
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yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, maka juru sita dapat dengan 

segera melakukan eksekusi atas objek eksekusi. Perbedaan yang utama 

terlihat secara nyata dari praktiknya yaitu mnengenai format akta untuk 

membebankan jaminan hipotek. Di negara Indonesia, akta yang digunakan 

sebelum grosse akta hipotek diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah surat kuasa membebankan 

hipotek. Sedangkan di negara Singapura, untuk pendaftaran pembebanan 

hipotek terhadap kapal di Singapore Registry Ship (SRS) terdiri dari 4 

(empat) format akta yaitu format A, B, C, dan D. Perbedaan lain dari kedua 

negara tersebut juga dapat dilihat pada macam-macam eksekusi jaminan 

hipotek. Eksekusi jaminan hipotek di negara Indonesia terdiri 3 (tiga) macam 

yaitu eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang, eksekusi melalukkan suatu 

perbuatan dan eksekusi riil. Sedangkan, eksekusi jaminan hipotek di negara 

Singapura terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu entry into possession, private 

sale, dan arrest and sale by court. 

3. Kedua negara secara preventif yaitu melalui peraturan perundang-undangan 

memberikan perlindungan hukum untuk pelaksanaan eksekusi atas jaminan 

hipotek terhadap kapal dan kedudukan kreditornya sebagai kreditor 

separatis. Untuk itu, ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi atas jaminan 

hipotek terhadap kapal di negara Indonesia dan Singapura sama-sama 

memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan hipotek 

terhadap kapal.  
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B. Keterbatasan 

Dalam menyusun penelitian dalam skripsi ini, Peneliti menemui beberapa 

kendala, antara lain : 

1. Keterbatasan bahasa, dimana terdapat istilah-istilah yang dikenal pada 

ketentuan negara lain, namun tidak dikenal dalam ketentuan negara kita. 

Terdapat pula istilah-istilah sama namun mengandung pengertian yang 

berbeda, demikian sebaliknya istilah yang berbeda tetapi mengandung 

pengertian yang sama. Hal tersebut cukup menjadi kendala bagi Peneliti 

dalam melakukan penelitian ini. 

2. Keterbatasan waktu, dimana penelitian ini menggunakan metode 

perbandingan hukum dilakukan dengan memperbandingkan ketentuan 

hukum nasional di negara Indonesia dan negara Singapura. Peneliti harus 

menyediakan waktu lebih untuk mempelajari ketentuan hukum nasional 

Negara Singapura. 

3. Keterbatasan pustaka, dimana referensi mengenai jangka waktu pelaksanaan 

eksekusi atas jaminan hipotek terhadap kapal di negara Singapura cukup 

sulit ditemukan pada referensi internet. 

 
C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas 

permasalahan yang diteliti, maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah 

Negara Indonesia yaitu disarankan agar : 
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1. Mengamademenkan peraturan perundang-undangan yang lebih detail dan 

spesifik untuk mengatur mengenai perhubungan laut berikut pembebanan 

hipoteknya. 

2. Mempertahankan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan 

eksekusi jaminan hipotek terhadap kapal. 
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