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BAB III 

KARAKTERISTIK AKTA JUAL BELI KAPAL DAN PENERAPAN ASAS 

PUBLISITAS DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS KAPAL 

 

A. Gambaran Umum Jual Beli Kapal di Kota Batam 

Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 

2015, jumlah penduduk Batam mencapai 1.037.187 jiwa
1
. Batam merupakan 

bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam-Bintan-Karimun 

(BBK). Luas wilayah Kotamadya Batam lebih kurang 1.647,83 Km
2
, yang 

terdiri dari lautan 1.035,30 Km dan daratan 612,53 Km, sedangkan pulau-pulau 

disekitarnya berjumlah 186 pulau, 80 pulau telah dihuni sedangkan selebihnya 

106 buah pulau masih kosong. Pulau Batam mempunyai luas lebih kurang 415 

Km
2
, terletak 20 Km di sebelah tenggara Singapura yang telah dikembangkan 

sejak tahun 1970 berdasarkan Kepres No. 65 tahun 1970 tanggal 19 Oktober 

1970
2
. Letak Pulau Batam sangat strategis yaitu pada jalur pelayaran 

International yang paling ramai di dunia dengan jarak hanya 12,5 mil laut (20 

km) dari Singapura dan merupakan pintu gerbang lalu lintas wisatawan yang 

keluar masuk dari luar negeri melalui pelabuhan laut Sekupang, merupakan 

modal pemerintah Indonesia untuk memacu perkembangan daerah dari semua 

aspek kehidupan khususnya di bidang ekonomi
3
. 

                                                           
1
 Https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam, (Diakses pada tanggal 02 Oktober 2019). 

2
 Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Petunjuk Batam Membangun, 

(Batam, 1995), hal.1. 
3
 Ibid. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Batam%E2%80%93Bintan%E2%80%93Karimun
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 

beberapa Notaris di Kota Batam, diketahui bahwa jumlah Notaris yang 

berkedudukan di Kota Batam ada sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. 

Akan tetapi, apabila ditinjau secara langsung, tidak semua Notaris di Kota 

Batam aktif membuka kantor serta memberikan pelayanan jasa kepada 

masyarakat. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa orang Notaris yang 

mengambil cuti, menjadi Kepala daerah, tidak diketahui keberadaannya, dan 

lain sebagainya. 

Sebagai salah satu kota yang menjadi jalur pelayaran Internasional 

yang paling ramai, notaris di kota Batam dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan jasa terkait pembuatan akta jual beli kapal yang juga banyak 

dimintakan oleh para penghadap. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, 

saat ini terdapat 250 (dua ratus lima puluh) galangan kapal di Indonesia dan 70 

(tujuh puluh) di antaranya berada di kota Batam. Secara umum, proses jual beli 

kapal di Kota Batam sama dengan proses jual beli kapal di kota-kota lainnya. 

Proses jual beli kapal second hand harus dilakukan dengan akta notaris 

dikarenakan akan berkaitan dengan proses balik nama kapal tersebut nantinya, 

sedangkan untuk kapal baru adalah kontrak pembangunan (surat perjanjian 

pembangunan kapal) antara perusahaan atau galangan kapal dengan pemesan 

atau pembeli.
4
.  

                                                           
4
 Letezia Tobing, Balik Nama dalam Rangka Jual Beli Kapal, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53057df5441e5/balik-nama-dalam-rangka-

jual-beli-kapal/, (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2019). Lihat juga Pasal Pasal 7 ayat (3) huruf e 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.39 Tahun 2017 tentang 

Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53057df5441e5/balik-nama-dalam-rangka-jual-beli-kapal/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53057df5441e5/balik-nama-dalam-rangka-jual-beli-kapal/
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Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang 

Perkapalan menyatakan bahwa pada dasarnya untuk setiap peralihan hak milik 

atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan 

permohonan pembuatan akta dan pencatatan balik nama kepada Pejabat 

Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar, paling lama 

3 (tiga) bulan semenjak peralihan.  

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus menerapkan prinsip 

kehati-hatian sebagaimana yang telah diucapkannya pada sumpah jabatan, 

dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yaitu “bahwa saya akan menjalankan jabatan 

saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak”. Pengenalan 

penghadap dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penghadap 

tersebut merupakan pihak yang cakap dan juga berwenang melakukan 

perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam akta, serta memiliki 

kompetensi untuk itu.  

Selain itu tujuan dari pengenalan penghadap atau para pihak adalah 

untuk memastikan kebenaran identitas penghadap sebagai subjek dalam akta 

merupakan data identitas yang valid dan untuk memastikan keabsahan dan 

kelengkapan dokumen-dokumen terkait objek perjanjian. Apabila salah satu 

aspek tersebut tidak terpenuhi atau tidak sah, maka perbuatan hukum menjadi 

tidak sah dan akta tersebut menjadi cacat hukum kemudian oleh karenanya 

tidak sah sebagai akta autentik. Sehingga dengan demikian pengenalan 

penghadap ini wajib dilakukan oleh Notaris. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/766/nprt/545/pp-no-51-tahun-2002-perkapalan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/766/nprt/545/pp-no-51-tahun-2002-perkapalan
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Sebelum akta jual beli kapal dibuat, Notaris terlebih dahulu meminta 

copy grosse akta pendaftaran kapal tersebut. Kemudian akan dilakukan 

pengecekan ke Syahbandar (baik secara langsung atau melalu aplikasi SPKE) 

untuk mengetahui apakah grosse tersebut sesuai atau tidak dengan catatan data 

yang ada di Syahbandar, sekaligus mengecek copy surat ukurnya. Hal ini 

dikarenakan asli surat ukur tersebut berada di kapal yang harus dibawa kemana 

saja ketika kapal berjalan.
5
 

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, 

seketika setelahnya para pihak mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut 

dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan atau pun harganya 

belum dibayar
6
. Hal tersebut juga demikian dalam proses pembuatan akta jual 

beli kapal di Kota Batam, para pihak terlebih dahulu menyepakati tentang 

keadaan kapal dan harga dari kapal tersebut sebelum dibuat akta jual beli kapal 

oleh Notaris
7
. Para pihak diminta terlebih dahulu untuk mengetahui dengan 

pasti terkait keberadaan kapal yang akan diperjualbelikan baik secara fisik 

maupun yuridis. 

Setelah para pihak menyepakati, maka Notaris akan merumuskan akta 

jual beli kapal berdasarkan keterangan atau keinginan yang disampaikan oleh 

para pihak dengan disertai identitas para pihak dan identitas kapal selaku benda 

yang diperjualbelikan sesuai format akta jual beli yang telah ditentukan dalam 

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

                                                           
5
 Wawancara oleh Muhammad Taufik selaku Notaris yang berkedudukan di Kota Jakarta, 

pada tanggal 18 April 2019. 
6
 Pasal 1458 KUH Perdata. 

7
 Wawancara oleh Syaifudin selaku Notaris yang berkedudukan di Kota Batam, pada 

tanggal 07 Mei 2019. 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). 

Setelah akta jual beli selesai dibuat oleh Notaris, maka Notaris wajib 

membacakan akta tersebut sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. 

Kemudian pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan pembuatan 

akta dan pencatatan balik nama kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat 

Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan, paling lama 3 (tiga) bulan 

semenjak peralihan dilakukan. Jadi, jika kapal yang menjadi objek akta jual 

beli tersebut awal mula didaftarkan di Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik 

Nama Kapal Kota Batam, maka permohonan pembuatan akta dan pencatatan 

balik nama kapal diproses di Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal  

Kota Batam melalui aplikasi Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik (SPKE) 

yang baru diluncurkan oleh Kementerian Perhubungan 2017 lalu.
8
 

 

B. Analisis Karakteristik Akta Jual Beli Kapal yang Dibuat di Hadapan 

Notaris  

Perjanjian jual-beli kapal merupakan jenis perjanjian timbal balik 

yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang 

membuat perjanjian jual-beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban 

untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Sebagaimana umumnya, 

perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan asas kebebasan 

berkontrak di mana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis 

perjanjian yang mereka buat. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian 

                                                           
8
 Ibid. 
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sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 

untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian didefinisikan sebagai 

hubungan hukum karena didalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perbuatan penawaran (offer, 

aanbod) dan perbuatan penerimaan (acceptance, aanvaarding)
9
. 

Dalam hal jual beli kapal, bukti pengalihan hak milik atas kapal 

adalah berupa akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris (Pasal 18 ayat (3) 

huruf a Permenhub Pendaftaran Kapal). Sedangkan berdasarkan Pasal 18 ayat 

(4) Permenhub Pendaftaran Kapal bahwa balik nama kapal tersebut dilakukan 

oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal dengan membuat akta 

balik nama kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. 

Adapun persyaratan pembuatan akta jual beli kapal yang dibutuhkan 

adalah sebagai berikut
10

: 

1) Identitas para pihak (KTP, KK, dan Buku Nikah bagi perorangan dan sudah 

menikah, atau anggaran dasar pendirian perusahaan bagi Badan Hukum 

Indonesia); 

2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

3) Grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta balik nama kapal; 

4) Surat ukur. 

Jenis-jenis kapal yang dapat diperjual-belikan sesuai dengan 

fungsinya, antara lain sebagai berikut
11

:  

                                                           
9
 Sudikno Mertokusumo (II), Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 

1999), hlm 103. 
10

 Wawancara oleh Syaifudin, Op.Cit. 
11

 Bambang Triatmodjo, Op.Cit. 
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1) Kapal Penumpang  

Di Indonesia kapal penumpang mempunyai peran yang cukup besar. Jarak 

antar pulau yang relative dekat masih bisa dilayani oleh kapal-kapal 

penumpang. Selain itu dengan semakin mudahnya hubungan antar pulau 

(Sumatra-Jawa-Bali), semakin banyak pula ferri-ferri yang memungkinkan 

untuk mengangkut mobil, bis, truk berserta penumpangnya.  

2) Kapal Barang  

Kapal barang khusus dibuat untuk mengangkut barang. Pada umumnya 

kapal barang memiliki dimensi yang lebih besar daripada kapal penumpang. 

Bongkar muat barang bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara vertical 

atau horizontal. Bongkar muat barang secara vetikal biasa disebut lift on / 

lift off  (Lo/Lo) dilakukan dengan keran kapal atau keran tetap yang ada di 

dermaga. Pada bongkar muat secara horizontal yang disebut juga Roll 

on/Roll off (Ro/Ro) barang-barang diangkut menggunakan truk. Kapal-kapal 

ini sendiri dibedakan menjadi beberapa macam sesuai barang yang di 

angkut, antara lain :  

a. Kapal Barang Umum  

Kapal ini digunakan untuk mengangkut muatan umum (general kargo). 

Mustsn tersebut bisa terdiri dari bermacam-macam barang yang 

dibungkus dalam peti, karung dan sebagainya yang dikapalkan oleh 

banyak pengirim untuk banyak penerima di beberapa pelabuhan tujuan.  

b. Kapal Barang Curah (Bulk Cargo Ship)  
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Kapal jenis ini digunakan untuk mengangkut muatan curah yang 

dikapalkan dalam jumlah banyak sekaligus. Muatan curah ini bisa berupa 

beras, gandum, batu bara, bijih besi, dan sebagainya. Sejak Beberapa 

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

memuat barang curah dan barang cair secara bersama-sama.  

c. Kapal Tangker  

Kapal jenis ini digunakan untuk mengangkut minyak yang umumnya 

mempunyai ukuran yang sangat besar. Berat yang bisa diangkut 

bervariasi antara beberapa ribu sampai ratusan ribu ton.  

d. Kapal Khusus (Special Designed Ship)  

Kapal jenis ini digunakan unutk mengangkut barang tertentu seperti 

daging yang harus diangkut dalam keadaan beku, kapal pengangkut gas 

alam cair dan sebagainya. 

Pendaftaran hak milik atas kapal dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, 

yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran 

Kapal dan Kebangsaan Kapal sebagai berikut: 

1. Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1) dibedakan dalam 3 (tiga) kategori:  

1) Kapal laut;  

2) Kapal nelayan; dan  

3) Kapal yang berlayar di perairan sungai dan danau.  
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2. Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal 

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

1) Kapal angkutan laut;  

2) Kapal angkutan penyeberangan; dan  

3) Kapal lainnya yang digunakan di laut.  

3. Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal 

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

digunakan untuk menangkap:  

1) Ikan;  

2) Ikan paus;  

3) Anjing laut;  

4) Ikan duyung;  

5) Hewan lainnya yang hidup di laut; dan  

6) Termasuk apabila kapal tersebut disamping untuk penangkapan ikan juga 

digunakan untuk mengangkut hasil tangkapannya sendiri.  

4. Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal 

yang berlayar di perairan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c meliputi kapal yang digunakan di sungai dan danau.  

Semua jenis kapal dapat dilakukan pembuatan akta jual beli, akan 

tetapi kapal yang menjadi objek jual beli tersebut harus jelas keberadaannya 

baik dari segi hukum maupun dari segi fisik kapal. Dari segi hukum, tentu 

aspek-aspek legal dari kapal harus dilengkapi, seperti: kapal tidak menjadi 

objek sitaan, kapal bebas dari jaminan utang, kapal dilengkapi surat ukur kapal, 
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sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal. Sedangkan dari segi fisik, kapal 

harus lengkap dan sehat pada saat dioperasikan.
12

 

Pada pelaksanaan perjanjian jual beli kapal laut tersebut, maka untuk 

lancarnya proses pelaksanaan perjanjian jual beli kapal laut selanjutnya 

dilakukanlah berbagai upaya penanggulangan. Adapun upaya penanggulangan 

yang ditempuh adalah dengan cara
13

: 

a. Kapal sudah terdaftar sebelum dijual 

Bagi kapal-kapal laut bekas yang berasal dari luar negeri, sebelum 

dilakukan penjualannya di wilayah negara Indonesia, haruslah sudah 

didaftarkan, selanjutnya pendaftaran dilakukan pada Syahbandar pelabuhan 

dimana kapal tersebut akan diperjual belikan, apabila dilakukan jual beli di 

wilayah Indonesia, maka harus didaftarkan di Kantor Syahbandar (Dapat 

melalui aplikasi Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik). 

b.  Memeriksa Kelaikan Kapal untuk beroperasional 

Sebelum melakukan penjualan atas suatu kapal, pemilik harus memeriksa 

kelaikan kapalnya, baik dari bodi luarnya maupun peralatan-peralatan atau 

mesin yang ada di dalamnya. Apabila semua telah diperiksa dan tidak 

ditemukan adanya kekurangan dan diyakini akan tahan lama kekuatannya, 

barulah kapal diajukan untuk dijual. Pemeriksaan atas kelaikan kapal 

haruslah disertai surat keterangan pemeriksaan dan kelaikan kapal dari 

bengkel kapal dan disahkan oleh Syahbandar Pelabuhan. 

c.  Penjualan secara tunai 

                                                           
12

 Wawancara oleh Syaifudin, Op.Cit. 
13

 Merisa Putri Hadji Djafar, Op.Cit, hlm. 128-129. 
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Dikarenakan kapal yang dijual adalah kapal bekas dengan umur yang tua, 

maka penjualan haruslah secara tunai agar nantinya jangan timbul suatu 

permasalahan pembeli tidak mau melunasi pembayaran dengan alasan kapal 

sering mengalami kerusakan, sedangkan keaadaan kapal telah diketahui dan 

kapal telah berada di bawah kekuasaan pembeli itu sendiri. Pada setiap 

peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru 

harus mengajukan permohonan pembuatan akta dan pencatatan balik nama 

kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal 

didaftar, paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 

tentang Perkapalan.  

Pengaturan lebih lanjut lagi mengenai balik nama kapal dapat dilihat 

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.39 

Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (“Permenhub 

Pendaftaran Kapal”). Dalam Pasal 18 ayat (1) Permenhub Pendaftaran Kapal, 

mengatur bahwa pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah 

didaftar, pemilik kapal yang baru harus mengajukan permohonan baliknama 

kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal 

didaftar melalui SPKE paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan. 

Permohonan balik nama tersebut wajib dilengkapi dengan
14

: 

1) Bukti pengalihan hak milik atas kapal; 

                                                           
14

 Pasal 18 ayat (2) Permenhub Pendaftaran Kapal. 
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2) Identitas pemilik berupa kartu tanda penduduk bagi perorangan dan 

anggaran dasar pendirian perusahaan bagi Badan Hukum Indonesia; 

3) Nomor Pokok Wajib Pajak; 

4) Surat ukur atau surat ukur sementara; 

5) Grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal. 

Balik Nama kapal mengikuti pendaftaran kapal saat pertama kali kapal 

didaftarkan. Kapalnya dimana pun tidak masalah, yang penting yaitu ketika 

mengurus balik nama, harus di Syahbandar tempat pertama kali kapal tersebut 

didaftarkan. Kewenangan notaris dalam membuat aktanya ketika objek kapal 

yang didaftarkan tersebut berada dalam wilayah jabatan notarisnya. Oleh 

karena itu, tidak bergantung di tempat pendaftaran kapal tersebut pertama di 

daftarkan
15

. Adapun pelabuhan tempat pendaftaran kapal berdasarkan lampiran 

Permenhub No PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 

adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.1 di bawah ini.  

Tabel 3.1 Pelabuhan Tempat Pendaftaran Kapal 

1. Ambon 18. Jayapura 32. Pantoloan/Donggala  

2. Bagansiapi-api 19. Kendari 33. Pekanbaru 

3. Balikpapan 20. Kupang/ Tenau 34. Batang 

4. Banjarmasin 

5. Banten 

21. Larantuka 35. Pontianak 

6. Batam 22. Lembar  36. Sabang  

7. Belawan 23. Lhoksumawe 37. Samarinda 

8. Bengkulu/ P.Baai 24. Luwuk 38. Sampit 

9. Benoa 

10. Bitung 

25. Makassar 39. Saumlaki 

 26. Manado 40. Sibolga 

11. Cilacap 27. Manokwari 41. Sorong 

12. Cirebon 

13. Dobo 

28.Maumere / 

Laurentius Say 

42.Teluk Bayur 

43.Ternate 

                                                           
15

 Wawancara oleh Muhammad Taufik, Op.Cit. 
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44. Tanjung Emas 

14. Dumai  29. Merauke 45. Tanjung Perak 

46. Tanjung Pinang 

15. Gorontalo  30. Palembang 47. Tanjung Priok 

16. Jambi /T.Dukuh 

17. Bulukumba 

31. Panjang 48. Tanjung Wangi/Meneng 

49. Tual 

  50. Tarakan 

51. Biringkasi 

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 tahun 2017 

tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal dijelaskan bahwa kegiatan 

pendaftaran kapal saat ini dapat dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut atau di 51 (lima puluh satu) Kantor Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Ditjen Perhubungan Laut yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri 

tersebut. 

Akta jual beli kapal dalam formatnya sama seperti akta jual beli yang 

dibuat oleh Notaris pada umumnya sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu setiap akta terdiri atas: 

a. Awal Akta atau Kepala Akta; Awal Akta atau kepala Akta memuat yaitu 

judul Akta, nomor Akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama 

lengkap dan tempat kedudukan Notaris.  

b. Badan Akta; Badan Akta memuat yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal 

lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para 

penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai 

kedudukan bertindak penghadap, isi Akta yang merupakan kehendak dan 

keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan nama lengkap, tempat dan 
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tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari 

tiap-tiap saksi pengenal, dan  

c. Akhir atau Penutup Akta. Akhir atau penutup Akta memuat yaitu uraian 

tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 

huruf m atau Pasal 16 ayat (7), uraian tentang penandatanganan dan tempat 

penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada, nama lengkap, tempat 

dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari 

tiap-tiap saksi Akta, dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi 

dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat 

berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah 

perubahannya.  

Pada dasarnya tidak ada draft yang baku dalam pembuatan akta jual 

beli kapal, hanya saja biasanya setiap syahbandar di setiap wilayah memiliki 

ketentuan yang berbeda-beda. Sehingga Notaris yang harus lebih aktif mencari 

informasi ke Syahbandar di tempat pendaftaran pertama kapal tersebut 

dilakukan
16

. Hanya saja yang membedakan akta jual beli kapal dengan akta 

jual beli lainnya seperti jual beli mobil, jual beli motor dan lain sebagainya 

yaitu terdapat dalam spesifikasi objeknya, di dalam akta jual beli kapal harus 

dicantumkan dengan jelas mengenai spesifikasi kapal laut yang menjadi objek 

jual beli di dalam akta jual beli kapal yang peneliti peroleh dari Notaris di Kota 

Jakarta. Spesifikasi yang harus dijelaskan yaitu terkait: jenis kapal, ukuran 

panjang, lebar, dalam, tonase, tanda selar kapal dan lain sebagainya. 
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 Wawancara oleh Muhammad Taufik, Op.Cit. 
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Dicantumkannya sedetail mungkin tonase kapal, panjang, tinggi, nama dan lain 

sebagainya ke dalam akta jual beli dilakukan agar tidak terjadi error in 

object
17

. 

Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran menyebutkan bahwa: 

1. Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda 

Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Menteri.  

2. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan dalam bentuk :  

a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima 

Gross Tonnage) atau lebih;  

b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai 

dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross 

Tonnage); atau  

c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross 

Tonnage).  

3. Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas 

sungai dan danau.  

Proses baliknama kapal, tidak sama seperti proses baliknama objek 

tanah yaitu dilakukan pencoretan nama pada sertifikat yang lama. Pada 

baliknama kapal laut, akan dikeluarkan grosse akta baliknama kapal yang baru, 
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 Wawancara oleh Syaifudin, Op.Cit. 
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dan yang lama diserahkan kepada pihak Syahbandar
18

. Grosse Akta Baliknama 

Kapal mengikuti pendaftaran kapal saat pertama kali didaftarkan, sesuai 

dengan peraturan pendaftaran kapal. sehingga meskipun kapal berada di 

Batam, namun pendaftaran pertamanya di Tanjung Priok Jakarta, maka 

baliknamanya harus dilakukan ke Tanjung Priok. Kewenangan notarisnya 

tergantung objek kapal tersebut berada dimana dan juga berdasarkan 

persetujuan para pihak
19

. Untuk melakukan proses serah terima Grosse Akta, 

klik Task Manager pada sistem online pendaftaran kapal, pilih nama kapal 

yang akan dilakukan serah terima Grosse Akta (Lihat status pengajuan di 

kolom paling kanan). Proses Pendaftaran Kapal selesai dengan klik tombol 

Proses Pendaftaran Kapal Selesai
20

. 

Hal lainnya yang membedakan antara proses jual beli kapal dengan 

jual beli tanah yaitu pejabat yang berwenang melakukan pendaftaran dan 

pencatatan baliknama, dalam hal baliknama kapal laut yang menjadi 

pejabatnya yaitu Pejabat Pendaftar dan Balik Nama Kapal yang berada di 

bawah kementerian perhubungan, sedangkan dalam hal balik nama tanah yang 

menjadi pejabatnya yaitu Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan. 

Selain itu dalam hal draft akta, antara jual beli kapal laut dan jual beli tanah 

tidak lah sama, dimana dalam hal jual beli tanah, draft akta sudah ditentukan 

dan dibakukan oleh Kantor Pertanahan, sedangkan dalam jual beli kapal laut, 

Syahbandar tidak menentukan atau mengeluarkan draft akta jual beli kapal 
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 Wawancara oleh Muhammad Taufik, Op.Cit. 
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 Wawancara oleh Syaifudin, Op.Cit. 
20

 Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Panduan Aplikasi 

Pendaftaran Kapal, Versi 1.0, (2016), hlm. 25.  



118 
 

 

yang harus digunakan Notaris
21

. Hal-hal tersebut di atas yang merupakan 

karakteristik dari akta jual beli kapal second hand. 

Perbedaan karakter kontrak pada kapal baru terdapat pada jenis 

kontraknya, dimana kontrak yang digunakan adalah kontrak pembangunan 

kapal / perjanjian pembangunan kapal baru. Apabila seseorang ingin memesan 

dan membeli kapal baru dari suatu galangan kapal, maka kontrak yang 

diadakan bukan lah kontrak jual beli di hadapan notaris layaknya kapal second 

hand. Kontrak yang diadakan merupakan kontrak pembangunan kapal antara 

perusahaan galangan kapal dan si pemesan dan dilaksanakan di bawah tangan 

(tidak notariil). Draft dari kontrak tersebut cenderung baku yang isinya telah 

disiapkan oleh perusahaan pembuat kapal, hanya berbeda pada spesifikasi 

objek dan cara pembayaran. Beberapa kontrak pembangunan ada yang 

dilegalisir di hadapan notaris.
22

 

Keautentikan akta notaris bersumber dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu notaris 

adalah pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris tersebut sebagai 

satu-satunya pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat dan 

dihadapan akta autentik. 

Akta autentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta 

yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau 

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat dimana 
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akta itu dibuat. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata ini, maka dapat diketahui 

bahwa bentuk akta ada dua macam, yaitu akta yang dibuat “oleh” notaris atau 

yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (ambtelijke akten) dan akta 

yang dibuat “dihadapan” notaris atau yang dinamakan “akta partij” (partij 

akten)
23

. 

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti 

Verlijkden, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan Verlijkden 

dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang 

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata, akan tetapi juga 

berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu 

adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.  

Akta Notaris dikatakan autentik jika akta tersebut dibuat sesuai atau 

memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 

1868 KUHPerdata. Akan tetapi, apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi, 

maka Akta Notaris tersebut terdegradasi menjadi hanya sebagai akta di bawah 

tangan. 

Notaris tidak bertanggung jawab secara pidana terhadap kebenaran 

materiil atas akta yang dibuat dihadapannya, kecuali dalam hal notaris terbukti 

telah melakukan penipuan. Bahkan Notaris juga tidak bertanggung jawab 

secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam “partij akta” yang dibuat 

dihadapannya, kecuali notaris telah terbukti melakukan pelanggaran. Prinsip 

                                                           
23

 Ibnu Sajadi, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya 

atas Penghadap yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis”, Jurnal Repertorium, Volume II No. 2 

Juli - Desember 2015, (Solo: Universitas Sebelas Maret), hlm. 180. 
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pertanggungjawaban yang dipergunakan adalah pertanggungjawaban 

berdasarkan kesalahan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya 

apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya, perlu diadakannya 

pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, 

yaitu meliputi
24

: 

a) Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap; 

b) Waktu (pukul) menghadap; 

c) Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta. 

 Akta jual beli kapal sebagai produk yang dihasilkan notaris ini merupakan 

obligatoirnya. Pembedaan antara Notaris selaku pejabat umum dan Syahbandar 

sebagai Pejabat Pendaftar dan Balik Nama Kapal yaitu perjanjian obligatoirnya 

ada pada notaris sedangkan levering nya ada pada syahbandar. 

 Kepentingan obligatoir tersebut mengikuti keberadaan objek kapal, tidak 

mengikuti wilayah yang ada di grosse akta pendaftaran kapal tersebut, namun 

levering nya tetap mengikuti tempat pendaftaran pertama nya. 

 

C. Analisis Penerapan Asas Publisitas Peralihan Hak Milik atas Kapal di 

Kota Batam 

Salah satu cara untuk memperoleh hak milik yang paling penting dan 

sering terjadi di dalam masyarakat yaitu dengan cara penyerahan 

(levering/overdracht), yang dimaksud dengan levering adalah penyerahan 

suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang 
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 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2009), hlm. 192. 
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lain memperoleh hak milik atas benda tersebut. Pasal 1457 KUHPerdata 

menjelaskan bahwa jual beli meliputi dua tahapan, yaitu tahap pertama 

perjanjian jual beli hanya bersifat obligatoir yang melahirkan kewajiban saja, 

yaitu kewajiban menyerahkan benda dan kewajiban untuk membayar harga 

benda, pada tahap ini tidak berakibat hak milik berpindah. Hak milik berpindah 

pada tahap kedua, yaitu setelah adanya levering (transfering of ownership)
25

.  

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian jual beli dalam KUH Perdata 

itu hanya bersifat “obligatoir” saja. Artinya “bahwa perjanjian jual beli baru 

meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak 

(penjual dan pembeli)”
26

 yaitu meletakkan kewajiban untuk menyerahkan hak 

milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk 

menuntut pembayaran harga yang telah disetujui dan di sebelah lain 

meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang 

sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang 

yang telah dibelinya. 

Jual beli yang dianut dalam KUH Perdata, jual beli belum 

memindahkan hak milik barang dari penjual ke pembeli, tetapi hanya 

meletakkan kewajiban pada penjual untuk menyerahkan barang yang telah 

dijualnya. Adapun hak milik baru berpindah jika sudah dilakukan penyerahan 

(levering) barang tersebut. 

Levering merupakan cara untuk memperoleh hak milik karena adanya 

pemindahan hak milik dan seseorang yang berhak memindahkannya kepada 
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 Trisadini Prasastinah Usanti, “Lahirnya Hak Kebendaan”, Jurnal Volume XVII No. 1 
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orang lain yang berhak memperoleh hak milik. Cara memperoleh hak milik 

dengan levering merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam 

kehidupan masyarakat sekarang. Sedangkan levering menurut Pasal 1475 KUH 

Perdata yaitu “penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual 

ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli”. 

Macam-macam cara penyerahan dari benda itu dibedakan sesuai 

dengan sifat benda itu, yaitu: 1. Benda bergerak, masih dibedakan: benda 

bergerak yang berwujud dan benda bergerak tidak berwujud; 2. Benda tidak 

bergerak. Penyerahan benda bergerak itu dibedakan atas: benda bergerak yang 

berwujud
27

 dilakukan dengan penyerahan nyata atau penyerahan dari tangan ke 

tangan. Akan tetapi, ada kalanya penyerahan terhadap benda bergerak 

berwujud tidak perlu dilakukan penyerahan dari tangan ke tangan karena benda 

yang akan diserahkan itu berada dalam tangan orang yang hendak 

menerimanya berdasarkan atas hak yang lain (Pasal 612 ayat (2) KUHPerdata). 

Lahirnya hak kebendaan pada hak kebendaan yang bersifat memberikan 

jaminan, yaitu digantungkan pada penerapan dari asas publisitas, dengan 

mendaftarkan ke kantor pendaftaran maka lahirlah hak kebendaan. 

Perkembangan pendaftaran kapal hingga saat ini telah mengalami 

kemajuan yang cukup pesat. Kemajuan teknologi turut memberikan suatu 

terobosan dalam percepatan pengurusan pendaftaran kapal. Sistem Pendaftaran 

Kapal Eletronik (SPKE) merupakan sistem pelayanan jasa teknologi informasi 

pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat 
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Jendral. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran 

Kapal dan Kebangsaan Kapal yang menyebutkan bahwa untuk mendaftarkan 

hak milik atas kapalnya, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada 

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di salah satu tempat 

pendaftaran kapal dengan dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui SPKE”. 

Para pemilik kapal laut telah diberikan kemudahan dalam 

mendaftarkan kapalnya. Saat ini, dengan sistem online, proses pendaftaran 

kapal hanya membutuhkan waktu 1-3 hari. Layanan pendaftaran kapal secara 

online tersebut telah diluncurkan oleh Kementerian Perhubungan pada tanggal 

03 Maret 2016. layanan online tersebut diselenggarakan untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada pengguna jasa 

transportasi laut. Selain itu, layanan pendaftaran kapal online ini bertujuan  

untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat umum dan 

kalangan pemilik kapal tentang kegiatan proses pemberian perizinan 

pendaftaran kapal secara cepat, mudah, akurat, dan transparan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal untuk mendukung kinerja 

proses perizinan pendaftaran kapal
28

. Publisitas yang dilakukan secara online 

merupakan salah satu langkah untuk mencegah adanya pemalsuan terkait 

pendaftaran kapal. Terkait pembayaran, besarannya sudah diatur pada PP No. 

11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak 
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 Departemen Perhubungan, http://dephub.go.id/post/read/dengan-sistem-online,-proses-
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yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan. Pembayaran dilakukan setelah 

semua data lengkap dan dapat dilakukan melalui semua channel di 26 bank. 

Pada prakteknya, sebelum maksimalnya sistem publikasi online yang 

telah dirancang dengan baik oleh Direktorat Jendral Perhubungan untuk 

memenuhi asas publisitas, masih ditemukan ketidakamanan atas pelaksanaan 

pendaftaran kapal, terutama terkait pemalsuan dokumen kapal. Masih 

ditemukannya kasus pemalsuan dokumen tentunya menjadi perhatian khusus, 

salah satunya yaitu pada kasus pemalsuan yang turut menyeret mantan kepala 

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kota Batam, yaitu 

Bambang Gunawan sebagai tersangka sebagaimana yang terjadi dalam kasus 

Kapal MV Seniha-S IMO 8701519
29

. 

Kapal MV Seniha-S IMO tersebut ditukar namanya oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggung jawab. Kapal tersebut sebelumnya dijual oleh PT 

Persada selaku kuasa dari pemilik kapal yaitu Bulk Blacksea Inc kepada 

Sodara Frans sebagai pembeli. Kemudian dalam proses jual beli terdapat 

sebuah kendala yakni penjual tidak dapat memenuhi syarat-syarat dalam 

perjanjian jual beli. Permasalahan hukum ini kemudian diperiksa oleh 

Pengadilan Negeri Batam di bawah No Register: No. 15/Pdt.G/2016/PN.BTM, 

yang juga telah meletakkan sita jaminan terhadap Kapal MV. Seniha-S. Berita 

Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tertanggal 24 Juni 2016 menyatakan 

Juru Sita pada Pengadilan Negeri Batam telah meletakan sita terhadap objek 

berupa Kapal bernama MV. SENIHA-S, dengan pihak dibebankan selaku 
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Penjaga Objek Sita tersebut adalah PT NMS yang ada di kawasan 

Tanjunguncang dan kapal ini diletakan di sana. Pada 2 November 2017 telah 

didapati perbuatan kecurangan, ada pihak yang mencoba mengaburkan 

keberadaan dari Kapal MV. SENIHA-S dengan cara menghapus atau 

mengganti Nama Kapal Menjadi NEHA DJIBOUTI. Perbuatan ini disinyalir 

untuk memuluskan proses pemindahan dari Kapal MV. SENIHA-S menuju 

keluar dari area tempat diletakkannya Sita Jaminan yaitu PT NMS. 

Terdapat perbedaan satuan ukuran kapal laut yang dapat didaftarkan 

antara aturan yang terdapat di dalam KUHD maupun aturan yang terdapat di 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran. Pasal 314 dan Pasal 749 KUH Dagang menjelaskan bahwa hanya 

kapal dengan isi kotor minimal 20 m
3
 saja yang didaftar dalam register kapal. 

Terkait cara peralihan milik dan penyerahan kapal yang dibukukan dalam 

register kapal atau kapal dalam pembuatan dan saham pada kapal atau kapal-

kapal dalam pembuatan akan diatur dalam ordonansi tersendiri. Atas kapal-

kapal tersebut yang dibukukan dalam register kapal dapat diadakan hipotek, 

yaitu hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 KUH Perdata. Sedangkan 

dalam Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2008 tentang Pelayaran dijelaskan bahwa setiap kapal laut wajib diukur untuk 

diterbitkannya surat ukur untuk kapal laut dengan ukuran isi kotor sekurang-

kurangnya 7 GT (Tujuh Grosse Tonnage).  

Mengenai ketentuan pengukuran tersebut, dijelaskan lebih lanjut 

dalam Pasal 158 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
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2008 tentang Pelayaran, bahwa kapal laut yang telah dilakukan pengukuran itu 

dapat didaftarkan di Indonesia pada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama 

Kapal yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Kapal laut yang dapat 

di daftar di Indonesia berdasarkan Pasal 158 Ayat 2 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah: 

a. Kapal dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya GT 7 (Tujuh Grosse 

Tonnage);  

b. Dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan 

berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;  

c. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang 

mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. 

Pendaftaran kapal tersebut dilakukan dengan cara pembuatan akta 

pendaftaran dan juga dicatat dalam daftar kapal Indonesia, dan kemudian 

sebagai bukti kapal telah didaftar, pemilik diberikan grosse akta pendaftaran 

yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik kapal yang didaftar dan pada kapal 

yang telah didaftar wajib dipasang tanda bukti pendaftaran sebagaimana telah 

dijelaskan dalam Pasal 158 Ayat 3,4,5 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 

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

luar negeri dapat didaftarkan sementara di Indonesia dengan dibuatkan akta 

pendaftaran kapal sementara. Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana 

dimaksud dapat dibuatkan apabila pembangunan kapal paling sedikit secara 

fisik telah mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, 
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dan seluruh bangunan atas.
30

 Untuk dapat dibuatkan akta pendaftaran kapal 

sementara, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar 

dan Pencatat Baliknama Kapal melalui SPKE.  

Dengan sistem online, para pemilik kapal dapat mendaftarkan 

kapalnya kapan saja dan pembayaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan 

saja selama 24 jam. Para pemilik kapal juga mendapatkan kemudahan dalam 

pencarian data, monitoring kegiatan pendaftaran kapal di Unit Pelaksanaan 

Teknis (UPT). Selain itu, data kapal yang valid akan tersedia secara real time 

dan dapat menjadi single sumber data kapal Indonesia yang dapat digunakan 

oleh pengguna data kapal di Indonesia seperti kementerian lain, INSW, dan 

badan usaha pelayaran. Berikut contoh halaman pendaftaran kapal online yang 

disajikan dalam Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Halaman Pengajuan Akta Pendaftaran Kapal 
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Dalam Gambar di atas, Pemohon diberikan kemudahan untuk dapat 

mengecek data terkait: monitoring pengajuan akta, pengajuan direvisi, jadwal 

tanda tangan, pengajuan ditolak, berita acara pemasangan, payment inovoice, 

dan lain sebagainya. Pendaftaran kapal bersifat terbuka untuk umum, artinya 

setiap orang yang berkepentingan berhak melihatnya. Keterbukaan ini 

melindungi masyarakat, karena setiap orang yang akan mengadakan transaksi 

kapal dengan pemilik dapat menyaksikan sendiri status kapal tersebut. 

Kegiatan pendaftaran kapal dilaksanakan dengan membuat akta dan 

mencatat di dalam Daftar Kapal Indonesia. Sebagai bukti kepemilikan atas 

kapal yang telah di daftar tersebut, maka kepada pemilik diberikan grosse akta 

pendaftaran. Dalam pelaksanaannya, pendaftaran kapal menganut asas 

publisitas artinya setiap pihak dapat meminta informasi atas kapal yang 

terdaftar baik mengenai data fisik ataupun status hukum kapal. Oleh karena itu 

agar dapat memberikan informasi yang terkini maka pendokumentasian harus 

diselenggarakan dengan baik dan teratur terutama pencatatan dalam daftar 

induk.
31

 

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal bertugas memantau 

dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan baliknama kapal 

ditempat masing-masing yang telah dilaksanakan secara online, sehingga data 

kapal yang masuk dalam data base sesuai dengan daftar induk dan benar-benar 

sesuai dengan data kapal terdaftar. 

                                                           
31

 Anonim, http://maritimindonesia.co.id/2017/10/pejabat-pendaftar-dan-pencatatan-

baliknama-kapal-harus-profesional/, 2017 (Diakses pada tanggal 05 Oktober 2019). 

http://maritimindonesia.co.id/2017/10/pejabat-pendaftar-dan-pencatatan-baliknama-kapal-harus-profesional/
http://maritimindonesia.co.id/2017/10/pejabat-pendaftar-dan-pencatatan-baliknama-kapal-harus-profesional/
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Keberadaan asas publisitas dalam lalu lintas hubungan hukum terhadap 

hak perorangan dan kebendaan, menegaskan bahwa dalam hubungan hukum 

perikatan terdapat unsur obligasi yaitu adanya kewajiban dari suatu perikatan 

tertentu baik mengenai subjeknya maupun objeknya, setelah terjadi suatu 

perikatan, maka perikatan atau benda-benda sebagai obyek perikatan, baik 

perikatannya itu sendiri maupun bendanya tunduk pada asas publisitas. Asas 

ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi keabsahan dari perikatan harus 

dilihat terlebih dahulu yaitu bagaimana perikatan itu dilakukan dan apakah 

obyek perikatan itu.
32

 Pengumuman hak atas benda tidak bergerak (tetap) 

terjadi melalui pendaftaran oleh pejabat pendaftar yang ditunjuk pemerintah, 

sedangkan pengumuman benda bergerak melalui penguasaan nyata benda itu. 

Pendaftaran publik atas kapal mengakibatkan kapal tersebut di bawah 

yurisdiksi negara bendera kapal (flag state) dalam hal pengaturan administratif, 

kemudian negara bendera kapal wajib menaati kewajiban internasional atas 

kapal yang membawa benderanya dan kapal tersebut mendapatkan 

perlindungan dari negara.  

Publikasi atas kapal yang telah didaftarkan saat ini sangat mudah untuk 

dapat diakses melalui halaman website yang telah disediakan oleh Departemen 

Perhubungan Republik Indonesia, dan dapat diakses dengan cara memasukan 

No. Tanda Pendaftaran dan Nama Kapal pada halaman tersebut seperti pada 

Gambar 3.2.  

                                                           
32

 Agus Pandoman (II), Op.Cit, hlm. 33. 
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Gambar 3.2. Halaman Akses Data Kapal Terdaftar 

Hal tersebut merupakan salah satu kemajuan yang diberikan oleh 

Departemen Perhubungan untuk mencegah terjadinya pemalsuan atas kapal, 

maupun penggelapan atau penyalahgunaan atas kapal yang dilakukan oleh 

pihak-pihak tertentu. Dan sistem ini merupakan salah satu bagian dari Sistem 

Pendaftaran Kapal Eletronik (SPKE) yang telah diterapkan oleh Direktorat 

Jendral Perhubungan.  

Registrasi kapal dianggap sebagai bukti kepemilikan untuk pemilik 

kapal. Terkait dengan pendaftaran secara perdata, status hukum kapal akan 

berpengaruh pada penetapan aturan-aturan hukum keperdataan yang menguasai 

kapal tersebut, atau dengan istilah lain, kapal yang menurut sifatnya adalah 

benda bergerak, dengan pembukuannya dalam buku pendaftaran akan 

memperoleh kedudukan sebagai benda tidak bergerak yang dapat dibebankan 

jaminan hipotik. Pendaftaran kapal juga bertujuan agar pemilik kapal 

memperoleh surat kebangsaan, antara lain surat laut, dan pas kapal yang 

dibutuhkan untuk pengangkutan di laut
33

.  

                                                           
33 Isyara Hadza Maulina, Kedudukan Kapal Laut sebagai Jaminan Hipotik dalam 

Perjanjian Kredit, (Malang: Universitas Islam Malang), hlm. 4. 


