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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik Akta Jual Beli Kapal yang dibuat di hadapan Notaris di kota 

Batam untuk jenis kapal second hand, terletak pada spesifikasi isi dari akta 

tersebut yang bersifat detail dan terperinci. Spesifikasi tersebut meliputi 

nama kapal, panjang, lebar, dalam, panjang kapal keseluruhan, tonase 

kotor, tonase bersih, tanda selar, merk dan daya mesin induk, tempat dan 

tahun pembangunan, bahan utama, dan jenis kapal. Dicantumkannya objek 

sedetail mungkin ke dalam akta jual beli dilakukan agar tidak terjadi error 

in object. Akta tersebut digunakan sebagai dasar bagi pemilik kapal baru 

dalam mencatatkan balik nama ke Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik 

Nama Kapal. Pada dasarnya tidak ada draft yang baku dalam pembuatan 

akta jual beli kapal, tidak seperti jual beli tanah, dimana draft akta sudah 

ditentukan dan dibakukan oleh Kantor Pertanahan. Kementerian 

Perhubungan melalui Syahbandar tidak menentukan draft akta jual beli 

kapal yang harus digunakan oleh Notaris. Untuk pembelian jenis kapal 

baru, 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 
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pada spesifikasi objek dan cara pembayaran. Beberapa kontrak untuk jenis 

kapal baru, banyak yang dilakukan secara di bawah tangan, akan tetapi 

banyak juga yang meminta legalisir di hadapan Notaris. 

2. Penerapan asas publisitas peralihan hak milik atas kapal di Kota Batam 

yaitu ditandai dengan adanya pendaftaran kapal. Kegiatan pendaftaran 

kapal dilaksanakan dengan pembuatan akta oleh Pejabat Pendaftar dan 

Pencatat Balik Nama Kapal yang diangkat oleh Kementerian Perhubungan 

dan dicatat di dalam Daftar Kapal Indonesia. Pada prakteknya, sebelum 

dimaksimalnya pelaksanaan 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. Salah satu kasus 

pemalsuan dokumen kapal, yaitu kasus Kapal MV Seniha-S IMO 8701519 

yang turut menyeret mantan kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas 

Pelabuhan (KSOP) Kota Batam sebagai tersangka. Akan tetapi, saat ini 

dengan telah dimaksimalkannya sistem online yang dibuat oleh Direktorat 

Jendral Perhubungan, para pemilik kapal laut telah diberikan kemudahan 

dan keamanan dalam mendaftarkan kapalnya. Melalui sistem online, 

pendaftaran kapal dilakukan secara terbuka. Layanan online tersebut 

diselenggarakan untuk memberikan transparasi dan publikasi kepada 

masyarakat umum dalam mencari informasi terkait pendaftaran kapal.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang penulis dapat sampaikan 

adalah sebagai berikut:  

1. Kepada Notaris, hendaknya Notaris selalu mengikuti perkembangan ilmu 

khususnya ilmu terkait kapal (baik jual beli kapal, hibah kapal ataupun 

Inbreng kapal). Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan 

didukung industri kapal yang maju, menjadi tantangan bagi Notaris untuk 

merumuskan produk hukum yang tepat dan memberikan kepastian hukum 

bagi para pihak. 

2. Kepada Pemerintah, hendaknya ada pejabat khusus dalam pembuatan akta 

kapal, selayaknya pejabat khusus pembuat akta koperasi ataupun pejabat 

pembuat akta tanah. Karena melibatkan kementerian yang berbeda yaitu 

kementerian perhubungan. Pejabat Pendaftar dan Balik Nama Kapal 

(Syahbandar) hanya sebatas meregistrasi tentang terjadinya peralihan hak 

milik atas kapal. 


