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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis 

menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis 

paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut : 

1. Prosedur Hukum bagi Kapal Bendera Asing yang akan 

Melakukan Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Labuh 

Jangkar Nipa Transit Anchorage Area 

 

Prosedur hukum bagi kapal bendera asing yang akan melakukan 

kegiatan bongkar muat di NTAA adalah melalui 5 tahap, pertama 

yaitu menunjuk perusahaan nasional sebagai agen, kedua agen 

mengajukan permohonan ke instansi pemerintah terkait (CIQP), ketiga 

adalah proses pemeriksaan kapal oleh CIQP, keempat proses 

pembayaran ke pada instansi terkait serta penerbitan surat ijin berlayar 

dari CIQP dan terakhir adalah proses penagihan kepada agen 

internasonal. 

2. Akibat Hukum yang akan Diterima bagi Kapal Bendera Asing 

yang Melakukan Kegiatan Bongkar Muat di luar Pelabuhan 

Labuh Jangkar Nipa Transit Anchorage Area 

 

Akibat hukum yang akan diterima oleh kapal bendera asing 

yang melakukan kegiatan bongkat muat di luar pelabuhan NTAA, atau 

dengan kata lain tanpa izin adalah sanksi berupa denda administratif. 

Selain itu dapat juga dikenakan sanksi berupa kurungan bagi pihak 

kapal yang bertanggung jawab apabila ada tujuan lain seperti 

penyelundupan atau perdagangan orang dan pencemaran limbah. 
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Besarnya denda administratif ditentukan oleh undang-undang dari 

masing-masing instansi terkait seperti kantor syahbandar, kantor bea 

dan cukai, kantor imigrasi dan kantor karantina. 

3. Penerapan Hukum yang harus Dilakukan oleh Pemerintah 

Indonesia untuk Mencegah Pelanggaran yang Dilakukan oleh 

Kapal Bendera Asing dalam Melakukan Kegiatan Bongkar Muat 

di Pelabuhan Labuh Jangkar Nipa Transit Anchorage Area 

 

Penerapan hukum yang harus di lakukan oleh pemerintah 

Indonesia untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh kapal 

bendera asing di wilayah pelabuhan NTAA adalah dengan 

meningkatan dan menyempurnaan hukum nasional, meningkatkan 

fungsi lembaga-lembaga penegak hukum, menyediakan wadah bagi 

hukum pelayaran, meningkatkan tugas dan kewajiban penegak 

hukum, serta memperketat penjagaan di wilayah perbatasan. 

B. Keterbatasan 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan 

sangat mungkin terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam laporan kerja 

praktek ini, baik dari sisi kedalaman penelitian maupun pengumpulan data. 

Serta meninggalkan beberapa kekurangan karena keterbatasan penulis, 

waktu, tafsiran, dan sebagainya yang tidak lepas dari faktor manusia (human 

error). Beberapa keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Keterbatasan Waktu 

Hal ini terjadi karena rutinitas penulis yang saat ini sebagai 

mahasiswa semester akhir, penulis juga sibuk dengan berbagai 

aktifitas lain yang menjadi rutinitas sehari-hari serta pekerjaan yang 
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dilakukan, sehingga menyebabkan kurangnya waktu luang bagi 

penulis dalam mengkaji penelitian ini. Hal ini menjadi salah satu 

kelemahan yang harus diperbaiki di kemudian hari. 

2. Keterbatasan Literatur atau Sumber Hukum 

Terjadi dikarenakan kurangnya atau sulitnya mendapatkan 

literatur yang berkaitan dengan pembahasan laporan kerja praktik ini, 

karena di Batam sangat sulit untuk mencari buku-buku ataupun jurnal-

jurnal yang berkaitan dalam bidang pelayaran ataupun keagenan, 

sehingga menimbulkan pendalaman yang kurang valid. 

C. Rekomendasi 

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti ingin menyampaikan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Diharapkan pemerintah memberikan pelayanan pada prosedur hukum 

yang harus di jalani oleh agen dalam mengurus keagenan kapal asing 

dengan lebih sederhana atau menggunakan sistem satu atap, karena 

dalam praktiknya prosedur hukum yang harus dijalani yaitu melalui 

minimal 5 instansi terkait. 

2. Diharapkan pemerintah menerapkan akibat hukum yang telah di 

tentukan secara proporsional dan konsisten sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang sudah ada. 

3. Diharapkan pemerintah mengawasi secara ketat dan rutin terhadap 

peran dari masing-masing instansi terkait dan melakukan penjagaan di 

wilayah NTAA. 
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