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ABSTRAK 

 

Studi dengan judul “Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang 

Penumpang Melalui Kapal Ferry Di PT Pelnas Baruna Jaya” bertujuan untuk 

mengetahui tanggung jawab PT Pelnas baruna jaya terhadap barang penumpang 

serta mengetahui penyelesaian terhadap kerugian barang yang diderita oleh 

penumpang. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian studi hokum empiris. Data 

penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan 

cara hasil wawancara dengan PT Pelnas Baruna Jaya, studi dokumen pengangkutan 

(Karcis Penumpang),bahan hokum, serta studi pustaka. Diolah mengunakan metode 

pendekatan terapan dan di analisis dengan metode analisis kualitatif. Permasalahan 

muncul dimana terdapat klausul pada dokumen pengangkutan (tiket penumpang) 

yang mencantumkan bahwa perusahaan angkutan tidak bertanggung jawab atas 

kehilangan ataupun kerusakan selama dalam perjalanan. Hal ini jelas bertentangan 

dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. 

Permasalahann lainnya terjadi peristiwa, seorang penumpang yang barang yang 

diletakkan di bagasi penumpang tertukar dengan barang bagasi milik penumpang 

lainnya yang disebabkan perusahaan angkutan tidak menyertakan dokumen bagasi 

serta label bagasi kepada barang bagasi penumpang. Penyelesaian terhadap 

kerugian barang penumpang juga hanya sepihak ditentukan oleh perusahaan 

angkutan yang hanya memperhatikan perjanjian awal dengan penumpang tanpa 

melihat mekanisme ganti rugi yang telah di atur dalam undang-undang yang berlaku 

yang dapat merugikan penumpang. 

Kata kunci : Tanggung Jawab, Ganti Rugi, Perusahaan Angkutan, Perjanjian 

Pengangkutan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

       Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah daratan 10.595 km2 (4%) 

dan luas wilayah lautan 241.215 km2 (96%) serta jumlah pulau yang dimiliki 

2.408 pulau. Provinsi ini dengan 96% wilayahnya adalah lautan, mempunyai 

potensi besar dibidang maritim.1 Penduduk 1.816.943 jiwa (2010) pada saat 

ini masih menggantungkan hidup melalui moda transportasi untuk penunjang 

kebutuhan. Salah satu yang sangat sering digunakan saat ini hingga beberapa  

tahun ke depan ialah Transportasi laut. 

       Transportasi laut memegang peranan yang sangat penting untuk 

mendukung kelancaran arus orang, barang, dan jasa di kepulauan Riau. Hal 

tersebut disebabkan kondisi geografis daerah ini yang terdiri dari pulau-pulau 

yang letaknya tersebar dan saling berjauhan. Pelabuhan laut angkutan 

penumpang untuk domestik antar pulau sebanyak 24 unit (Kota 

Tanjungpinang 1 unit, Kabupaten Bintan 5 unit, Kota Batam 2 unit, 

Kabupaten Karimun 3 unit, Kabupaten lingga 6 unit, Kabupaten Natuna 5 

unit, Kabupaten kepulauan Anambas 2 unit).2 

                                                           
1 Markus Gunawan, Provinsi Kepulauan Riau, Edisi Pertama, Titik Cahaya Elka, Batam, 2008, hlm. 1. 
2 Ibid., hlm 29-30 
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       Perusahaan pelayaran yang mengangkut penumpang domestik antar pulau 

salah satunya adalah PT. Pelnas Baruna Jaya. Sejarah Singkat PT. Pelnas 

Baruna Jaya adalah sebuah perusahaan dibidang jasa angkutan laut didirikan 

pada tahun 1996 oleh Bapak Hermanto. Selang waktu 17 (tujuh belas) tahun 

PT. Pelnas Baruna Jaya menjadi perusahaan yang sangat dikenal di kepulauan 

Riau. Adanya jasa angkutan laut yang disediakan PT. Pelnas Baruna Jaya, 

masyarakat sangat terbantu karena mudahnya transportasi laut antar 

kabupaten/Kota di kepulauan Riau. Pada saat ini PT. Pelnas Baruna Jaya 

melayani beberapa jalur pelayaran laut seperti : Tanjungpinang – Batam, 

Tanjungpinang – Dabo singkep, dan Tanjungpinang – Daik (Lingga) serta 

akan terus mengembangkan jalur pelayaran laut hingga mencakup semua 

kabupaten/kota di Kepulauan Riau bahkan nantinya tidak tertutup 

kemungkinan akan menyediakan jalur internasional antar negara-negara 

tetangga.3 

      Penumpang untuk menggunakan jasa angkutan laut yang disediakan oleh 

PT. Pelnas Baruna Jaya harus memiliki tiket. Tiket yang dijual seharga Rp. 

57.500 (Februari 2018) untuk sekali perjalanan, pada tiket ini terdapat salah 

satu klausul yang menyatakan “Pihak kapal/perusahaan pelayaran tidak 

bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan dan kerugian barang-barang 

milik penumpang selama dalam perjalanan”.  Ketentuan yang diatur dalam 

                                                           
3 Johan, “ Analisis Pengaruh Kualitas Pelayaran Terhadap Kepuasan penumpang Kapal Ferry pada PT. 

Baruna Jaya Tanjungpinang, Jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan, 2013, 

hlm 50-51 
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tiket tersebut memperlihatkan klausul dimana pihak kapal lepas tangan 

terhadap barang penumpang. Klausul ini sangat bertentangan dengan apa yang 

berlaku pada pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang 

Pelayaran dengan isi sebagai berikut “Perusahaan angkutan di perairan 

bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau 

barang yang diangkutnya”.  

      Hal tersebut sudah seharusnya menjadi kewajiban pengangkut  sesuai 

dengan persetujuan yaitu menjaga muatan barang, yang harus diangkutnya 

terhadap sesuatu hal yang menimpa barang angkutannya, dikirim, 

dipercayakan diserahkan kepadanya berdasarkan ketentuan pasal 468 ayat (1) 

KUHD menjelaskan “ Bahwa pengangkut diwajibkan menjamin keselamatan 

barang saat diterima hingga saat diserahkan baik sebagian ataupun seluruhnya 

menurut perjanjian,terkecuali ia dapat membuktikan kerugian itu disebabkan 

karena; kejadian yang tidak dapat dicegah maupun dihindarkan secara layak 

diluar kemampuan pengangkut, sifat atau keadaan barang yang diangkut ciri-

ciri yang tidak diberitahukan secara sempurna oleh pengirim barang”.  Sejauh 

ini permasalahan baru satu kasus ditemukan yang dialami oleh Rika Pratiwi 

Ulandari sekitar tahun 2014-2015 saat perjalanan dari Batam ke 

Tanjungpinang, saat itu kotak kardus yang dibawanya diletakkan dalam 

bagasi kapal ketika sampai ditempat tujuan kotak tersebut hilang. Baru 

ditemukan 
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keesokan harinya setelah ada orang lain yang mengembalikan karena salah 

mengambil barang.   

      Kasus kehilangan dan tertukarnya barang ini terjadi akibat dari 

pengangkut yang mengarahkan penumpang untuk meletakan barang 

bawaannya di bagasi tanpa menyertakan dokumen bagasi. Hal ini menjadi 

tanggung jawab pengangkut karena barang bawaan tersebut di luar 

penguasaan penumpang.  

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, dapat 

dirumuskan yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tanggung jawab pengangkut laut dalam pengangkutan  barang 

penumpang di PT Pelnas Baruna Jaya? 

2. Bagaimana Penyelesaian terhadap kerugian barang yang diderita oleh 

penumpang? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengkaji tanggung jawab pengangkut laut dalam pengangkutan 

barang di Kepulauan Riau 

2. Untuk menganalisis penyelesaian terhadap kerugian barang yang 

diderita oleh penumpang 

 

D. Orisinalitas Penelitian 

1. Bahwa rencana penelitan adalah benar-benar orisinil dalam arti belum 

pernah ada yang meneliti: atau 

2. Adanya perbedaan yang jelas pada pokok permasalahan, apabila objek 

yang akan diteliti sudah pernah diteliti sebelumnya. Hal ini penting 

untuk menghindari plagiarism.  

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep Pengangkutan 

       Konsep pengangkutan secara komprehensif, perlu dikaji 

terlebih dahulu aspek-aspek yang tersirat dalam konsep 

pengangkutan. Konsep pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu:4 

a. Pengangkutan sebagai usaha (business); 

b. Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement); dan 

c. Pengangkutan sebagai proses penerapan (applying process) 

                                                           
4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Cetakan Kelima, Pt. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2013, hlm, 1 
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       Ketiga aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan 

yang berakhir dengan pencapaian tujuan pengangkutan. Tujuan 

kegiatan usaha pengangkutan adalah memperoleh keuntungan 

dan/atau laba, tujauan kegiatan perjanjian pengangkutan adalah 

memperoleh hasil realisasi yang diinginkan oleh pihak-pihak, dan 

tujuan kegiatan pelaksanaan pengangkutan adalah memperoleh 

keuntungan dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Ketiga aspek 

pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan pelakunya. Tanpa kegiatan tidak mungkin 

tujuan dapat dicapai.5 

       Ketiga aspek diatas dapat menjelaskan PT. Pelnas Baruna Jaya 

dikategorikan sebagai kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan 

sesuai isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang 

Angkutan Di Perairan pasal 83 ayat (1) yang berbunyi “ Kegiatan 

usaha angkutan perairan pelabuhan yang dimaksud pada ayat (2) 

huruf c merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan 

penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya 

dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan”. Pengangkutan 

sebagai perjanjian pada umumnnya bersifat lisan (tidak tertulis) 

tapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan serta 

pengangkutan sebagai proses penerapan yang menjamin 

penumpang dan/atau barang tiba selamat hingga tujuan.  

                                                           
5 Ibid 
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2. Dokumen Pengangkutan 

       Dokumen pengangkutan yang digunakan ialah dokumen 

pengangkutan penumpang lazim disebut karcis penumpang. Karcis 

penumpang baruna jaya memuat klausa berbunyi “Pihak kapal / 

perusahaan pelayaran tidak bertanggung jawab atas kerusakan, 

kehilangan dan kerugian barang-barang milik penumpang selama 

dalam perjalanan” melanggar pasal 40 ayat (1) Undang-undang no 

17 tahun 2008 tentang pelayaran dengan isi “Perusahaan angkutan 

di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan 

penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”. tentunya bisa 

merugikan penumpang. 

       Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen pun mengatur ketentuan pencantuman klausula baku, 

pelaku usaha dilarang seperti yang tercantum pada pasal 18 ayat 

(1) “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 

perjanjian apabila; (huruf a) menyatakan pengalihan tanggung 

jawab pada pelaku usaha”.  pasal 18 ayat (3) menjelaskan juga 

bahwa “ setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha 

pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal 
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demi hukum” serta ayat (4) “pelaku usaha wajib menyesuaikan 

klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”.6  

3. Pengertian Umum Hukum Pengangkutan 

       Baik di dalam KUH Perdata maupun KUHD (Baik yang sudah 

dikodifikasikan maupun yang belum, yang berdasarkan atas dab 

bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit 

karena keperluan pemindahan barang-barang dan/atau orang-orang 

dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang 

lahir dan perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk di dalamnya 

perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan 

pengangkutan/ekspedisi.7  

4. Tanggung Jawab Pengangkut secara umum 

      Telah dijelaskan juga bahwa dalam perjanjian pengangkutan terkait 

dua pihak yaitu pengangkut dan pengirim barang atau penumpang. Jika 

tercapai kesepakatan diantara para pihak, maka pada saat itu lahir lah 

perjanjian pengangkutan. Apabila pengangkut telah melaksanakan 

kewajibannya menyelenggarkan pengangkutan barang atau 

penumpang, pengangkut telah terikat pada konsekuensi-konsekuensi 

yang harus dipikul oleh pengangkut berupa tanggung jawab terhadap 

penumpang dan muatan yang diangkutnya.8 

                                                           
6 Ahmad Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Sepuluh, Rajawali Pers, 2017, hlm 109-

110 
7 Sution Usman Adji, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Edisi Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 

1990, hlm. 5 
8 Ridwan Khairandy dkk, Pengantar hokum dagang Indonesia I, Gama Media, Yogyakarta, 1999, 

hlm 201 
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      Diatas juga telah dijelaskan pula bahwa kewajiban pengangkut 

adalah menyelenggarakan pengangkut. Kewajiban itu timbul tanggung 

jawab pengangkut, maka segala sesuatu yang menggangu keselamatan 

penumpang atau barang tersebut yang merugikan penumpang atau 

barang menjadi tanggung jawab pengangkut. Pengangkut 

berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh 

penumpang atau barang yang diangkut tersebut. Wajufd tanggung 

jawab tersebut adalah ganti rugi (kompensasi).9 

      Dalam Ilmu hukum, khususnya hukum pengangkutan setidak-

tidaknya dikenal adanya 3 (Tiga) prinsip tanggung jawab, yaitu: 

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (fault 

liability, liability based on fault) 

       Menurut sejarahnya, prinsip tanggung jawab berdasarkan 

kesalahan pada mulanya dikenal dalam kebudayaan Babylonia 

kuno. Dalam bentuknya yang lebih modern, prinsip ini dikenal 

pada tahap awal pertumbuhan hokum romawi termasuk dalam 

doktrin “culpa” dalam lex aquililia menetukan bahwa kerugian 

baik disengaja ataupun tidak disengaja ataupun tidak harus selalu 

diberi santunan.10 

                                                           
9 Ibid 
10 Ridwan Khairandy, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Ketiga revisi kedua, FH 

UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 436-437 
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      Kemudian sesuai dengan asas konkordinasi ketentuan tersebut 

juga berlaku di Indonesia (Saat itu Hindia Belanda), dan 

dituangkan dalam pasal 1365 KUHperdata Indonesia yaitu :11 

“ Tiap Perbuatan melanggar hokum, yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian resebut”. 

      Pasal 1365 di atas sesungguhnya tidak merumuskan arti 

perbuatan melawan hokum (onrectnatigedaad), tetapi hanya 

mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu 

perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan 

hokum berdasar pasal 1365 itu. Unsur-unsur itu adalah sebagai 

berikut:12 

- Adanya perbuaran; 

- Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hokum dari 

tergugat; 

- Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya;  

- Adanya kerugian yang diderita penggugat sebagia akibat 

kesalahan tersebut; 

- Adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan. 

      Pengertian perbuatan dalam perbuatan melawan hukum ini 

tidak hanya perbuatan postif, tetapi juga negatif, yaitu meliputi 

tidak berbuat sesuatu yang seharusnya menurut hokum orang harus 

                                                           
11 Ibid., hlm 437 
12 Ibid., hlm 437-438 
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berbuat. Pengertian kesalahan disini adalah dalam pengertian 

umum, yaitu baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. 

Adapun yang menjadi ukuran atau kriteria perbuatan pelaku adalah 

perbuatan manusia normal yang dapat membedakan kapan dia 

harus melakukan sesuatu dan kapan dia tidak melakukan sesuatu.13 

      Dalam penerapan ketentuan pasal 1365 itu memberikan beban 

kepada penggugat (pihak yang dirugikan) untuk membuktikan, 

bahwa kergian yang dideritanya itu merupakan akibat dari 

perbuatan tergugat.14   

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption of 

liability) 

      Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga 

(presumption of liability), tergugat (pengangkut dianggap 

bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi 

tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya, apabila ia dapat 

membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (absence of fault).15 

      Pada dasarnya prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga 

adalah juga prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan, 

tetapi dengan pembalikan beban pembuktian (omkering vam de 

                                                           
13 Ibid., hlm 438 
14 ibid 
15 Ibid., hlm 439 
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bewjslaast, shifting of the burden of proof) kepada pihak 

tergugat.16 

      Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga ini juga dianut 

dalam pengangkutan laut yang diatur dalam pasal 468 ayat (2) 

KUHD:17 

       “Pengangkut diwajibkan membayar ganti rugi yang 

disebabkan karena tidak diserahkannya barang seluruhnya atau 

sebagian atau karena kerusakan barang, kecuali bilamana ia 

membuktikan, bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan 

itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang sepantasnya tidak dapat 

dicegah atau dihindarinya, akibat sifat keadaan atau cacat benda 

sendiri atau dari kesalahn pengirim”. 

      Sebagai imbalan (quit pro quo) adanya pembalikan beban 

pembuktian tersebut, maka prinsip tanggung jawab berdasrkan 

praduga ini diirngi adanya ketentuan pembatasan tanggung jawab 

(limitation of liability). Tanggung jawab pengangkut untuk 

memberikan santunan dibatasi hingga limit tertentu.18 

 

 

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability, atau absolute 

liability atau Strict liability). 

                                                           
16 Ibid., hlm. 439-440 
17 Ibid., hlm 441 
18 Ibid., hlm 442 
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      Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability atau absolute 

liability) tergugat atau pengangkut selalu bertanggung jawab tanpa 

melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang 

bersala. Dengan kata lain, prinsip tanggung jawab mutlak ini 

memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk 

dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.19 

      Menurut E. Saefullah Wirapdipraja menyimpulkan bahwa tidak 

ada ukuran yang pasti dalam membedakan istilah strict liability 

dengan absolute liability. Ada indikasi yang diterima umum, 

bahwa di dalam strict liability pihak yang bertanggung jawab dapat 

membebaskan diri berdasarkan semua alasan yang sudah umum 

dikenal (conventional defence). Absolute liability alasan-alasan 

umum pembebasan tersebut tidak berlaku, kecuali secara khusus 

dinyatakan dalam instrument tertentu (seperti konvensi dan 

undang-undang) dan tnaggung jawab akan timbul begitu kerugian 

terjadi tanpa mempersoalkan siapa penyebabnya dan bagaimana 

terjadinya.20 

       Berkaitan dengan tanggung jawab kepada penumpang didalam 

hukum pengangkutan udara domestik, prinsip tanggung jawab 

mutlak juga telah dianut UU penerbangan, sehubungan dnegan hal 

ini, pasal 141 ayat (1) UU penerbangan menentukan bahwa 

pengangkut bertanggungjawab atas kerugian penumpang yang 

                                                           
19 Ibid 
20 Ibid., hlm 444 
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meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan 

kejadian angkutan udara di dalam pesawat udara dan/ atau naik 

turun pesawat udara.21 

      Pengangkut dengan adanya aturan dalam Undang-undang no 

17 tahun 2008 tentang pelayaran serta Undang-undang no 8 tahun 

1999 tentang perlindungan konsumen secara tidak langsung 

bertanggung jawab dan memberikan perlindungan terhadap para 

pengguna jasa pengangkutan atau barang muatan hingga selamat 

sampai tujuan. Adanya perjanjian pengangkutan serta pelaksanaan 

pengangkutan tersebut, maka akan berakibat terjadinya hak dan 

kewajiban antara pelaku dan pengguna jasa pengangkutan tersebut. 

F. Metode Penelitian 

      Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara 

keseluruhan dirinci sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

      Pelaksanaan pengangkutan merupakan kesatuan rangkaian 

perbuatan yang pada umumnya terdiri atas perbuatan pihak-pihak 

tentang realisasi ketentuan undang-undang dan/atau perjanjian 

pengangkutan.Hal ini di sebut studi hokum empiris. Studi hokum 

empiris ini tertuju pada bagaimana pt pelna baruna jaya dalam 

menerapkan tanggung jawab terhadap barang penumpang sesuai 

undang-undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran. 

                                                           
21 Ibid., hlm 445 
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2. Pendekatan Masalah 

      Berdasarkan Rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak 

dicapai, dan alur kerangka pikir yang telah dilukiskan, maka metode 

pendekatanyang digunakan adalah metode pendekata terapan, yaitu 

dengan menelusuri rangkaian peristiwa (perbuatan) pengangkutan 

yang didukung oleh dokumen-dokumen pengangkutan (karcis).   

3. Objek penelitian 

       Tanggung jawab dan ganti rugi yang dilaksanakan pt pelnas 

baruna jaya terhadap barang penumpang 

4. Subjek Penelitian 

a. PT. Pelnas Baruna Jaya 

b. Penumpang 

5. Lokasi Penelitian  

       Kepulauan Riau 

6. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer, Hasil wawancara dengan PT. Pelnas Baruna Jaya 

serta Dokumen-dokumen pengangkutan (karcis). Bahan hokum 

yang memiliki kekuatan mengikat. Adapun bahan hokum tersebut 

diantaranya: 

1) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

2) UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran 

3) UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Udara 
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4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan 

Di Perairan 

5) KUH Perdata 

6) KUH Dagang 

b. Data Sekunder, yakni bahan hokum yang mampu memberikan 

penjelasan terhadap data primer, meliputi buku-buku, jurnal, serta 

karya tulis ilmiah hokum pengangkutan atau perlindungan 

konsumen, media massa maupun internet serta bahan lain yang 

relevan dengan permasalahan yang dikaji. 

c. Data tersier, merupakan bahan hukum yang mampu memberikan 

penjelasan mengenai data primer maupun data sekunder, seperti 

kamus Bahasa Indonesia maupun Bahasa asing, kamus hokum 

serta ensiklopedia. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara 

a. Wawancara, yakni dengan menggali informasi terkait bagaimana pt 

pelnas baruna jaya menerapkan tanggung jawab serta mengganti 

rugi terhadap barang penumpang. 

b. Studi dokumen, mengkaji dokumen-dokumen pengangkutan 

(karcis) pt pelnas baruna jaya dengan peraturan yang berhubungan 

dengan tanggung jawab maupun ganti rugi barang penumpang dan 

hukum perlindungan konsumen. 
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c. Studi Pustaka, mengkaji referensi jurnal, hasil penelitian hokum, 

dan litertur yang berhubungan dengan tanggung jawab 

pengangkutan dan ganti rugi serta hokum perlindungan konsumen. 

8. Analisis Data 

      Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif 

yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan cara 

mengelompokan dan memilih data dari hasil penelitian yang relevan 

dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengelompokan dan pemilihan 

tersebut kemudian data dicocokan dengan permasalahan yang diteliti 

menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk 

memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. 

      Berdasarkan analisis tersebut, akan diungkap permasalahan, 

kelebihan, kekurangan, manfaat, dan/atau ketimpangan antara das 

sollen dan  das sein. Permasalahan yang ditemui akan dicari 

alternatifnya solusinya. 

G. Kerangka Skripsi 

      Agar dapat dipahami penulisan skripsi ini, maka kerangka skirpsi ini 

dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub 

bab. Adapun bab-bab tersebut meliputi: 

 

1. Bab 1 Pendahuluan 
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      Bab ini mencoba memaparkan suatu gambaran yang masih bersifat 

umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Bab I meliputi latar 

belakang masalah yang berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. Di 

samping itu dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian tujuan 

penelitian. Setelah itu akan dikemukakan tinjauan pustaka dan metode 

penelitian. Sebagai akhir dari bab ini akan di uraikan mengenai kerangka 

skripsi ini. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

      Pada bagian ini akan dikemukakan kajian teoritik terhadap 

kerangka dasar yang diangkat, yaitu Pengangkutan, Perjanjian 

pengangkutan, penumpang, barang, hak dan kewajiban para pihak, 

ganti rugi dan tanggung jawab pengangkut laut. 

3. Bab III Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian 

      Bab ini menjabarkan dan menjawab rumusan permasalahan 

pertama dan kedua, yakni bagaimana tanggung jawab serta ganti rugi 

Pt. pelnas baruna jaya terhadap barang penumpang dilihat dari 

perspektif hokum pengangkutan dan perlindungan konsumen. 

4. Bab IV Penutup 

      Pada bagian penutup ini akan diuraikan kesimpulan dan saran. 

Penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada 

bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil 

penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PENGANGKUTAN, 

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT LAUT, GANTI KERUGIAN 

 

A. Perjanjian Pengangkutan 

 

1. Perjanjian  

a. Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan 

       Pasal 1233 KUHPerdata mengatakan, bahwa tiap-tiap 

perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena 

undang-undang. Pembuat undang-undang membuat 

pembedaan perikatan berdasarkan asal atau sumbernya. 

Ketentuan tersebut kita tahu, bahwa sumber perikatan adalah 

perjanjian dan undang-undang.22  

       Berdasarkan KUHPerdata pada prinsipnya perjanjian yang 

kita kenal merupakan perjanjian obligatoir, kecuali undang-

undang menentukan lain. Perjanjian bersifat bersifat obligatoir 

berarti bahwa dengan ditutupnya perjanjian itu pada asasnya 

baru melahirkan perikatan-perikatan saja, dalam arti, bahwa 

hak atas objek perjanjian belum beralih, untuk peralihan 

tersebut masih diperlukan adanya levering/penyerahan.23  

       Hal tersebut dapat membuat orang bisa membedakan 

antara saat lahirnya perjanjian obligatoirnya, dengan saat 

                                                           
22 J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya, PT Alumni, cetakan ketiga, Bandung, 

1999, hlm 38 
23 Ibid 
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penyerahan prestasi/haknya, sekalipun pada jual-beli tunai 

yang langsung diikuti dengan penyerahan bendanya, kedua 

momen itu jatuh bersamaan. Dikatakan di depan, bahwa 

perjanjian melahirkan perikatan-perikata, karena memang 

perjanjian seringkali (bahkan kebanyakan) melahirkan 

sekelompok perikatan.24  

b. Hubungan antara ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus 

       Ketentuan umum sesuai dengan judulnya berlaku umum, 

sedang ketentuan khusus hanya berlaku untuk yang diatur 

didalamnya saja. Ketentuan khusus merupakan penjabaran 

lebih lanjut dari ketentuan umum dan karenanya sepanjang 

sesuatu hal tidak diberikan pengaturan secara khusus 

menyimpang dari ketentuan umum. Kita sekarang dapat 

rumuskan sebagai berikut: pada asasnya ketentuan umum 

berlaku untuk semua perjanjian, kecuali ketentuan khusus 

menyimpanginya. Hal tersebut menunjukkan, pada asasnya 

ketentuan khusus didahulukan terhadap ketentuan umum.25 

c. Perikatan untuk melakukan sesuatu 

       Undang-Undang Pasal 1234 KUHPerdata memberikan 

cara pengelompokkan perikatan yang lain, yaitu dengan 

mendasarkan kepada wujud isi/prestasi perikatannya. 

Dibedakan antara perikatan yang berisi kewajiban: untuk 

memberikan sesuatu, untuk melakukan/berbuat sesuatu, untuk 

                                                           
24 Ibid, hlm 38-39 
25 Ibid, hlm 35 
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tidak melakukan sesuatu. Bahwa semua perikatan sebagai yang 

dikenal oleh KUHPerdata dapat kita golongkan ke dalam salah 

satu dari ketiga kelompok perikatan tersebut diatas.26 

       Pembuat Undang-undang lalai untuk memberikan  kepada 

kita suatu patokan untuk membedakan antara perikatan untuk 

memberikan dan untuk melakukan sesuatu, karena “ 

Memberikan sesuatu” sebenarnya juga “melakukan sesuatu”. 

Itulah sebabnya ada yang mengusulkan pembagian antara 

perikatan untuk “memberikan sesuatu “ dan perikatan untuk 

melakukan atau tidak melakukan tindakan yang lain”, yang 

lain daripada memberikan sesuatu.27 

       Orang yang menutup perjanjian pemborongan atau untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, memikul kewajiban 

perikatan untuk melakukan sesuatu, demikian pula kewajiban 

debitur dalam suatu perjanjian pengangkutan.28 

2. Perjanjian Pengangkutan 

a. Perjanjian Pengangkutan 

       Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana 

satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang 

atau barang dari satu kelain tempat, sedangkan pihak yang 

lainnya, menyanggupi akan membayar ongkosnya.29 

                                                           
26 Ibid, hlm 50 
27 Ibid, hlm 51-52 
28 Ibid, hlm 52 
29 R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke sebelas, 2014, hlm 

69 
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       Selanjutnya menurut undang-undang ada perbedaan antara 

seorang pengangkut dan seorang ekspeditur. Ekspeditur hanya 

memberikan jasa-jasanya dalam soal pengirimannya barang 

saja dan pada hakekatnya hanya memberikan perantaraan 

antara pihak yang hendak megirimkan barang dan pihak yang 

mengankut barang itu. 

      Sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian 

lainnya,kedua belah pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya 

untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan 

yang akan diselenggarakan itu. Apabila terjadi kelalaia pada 

salah satu pihak, maka akibat-akibatnya ditetapkan 

sebagaimana berlaku untuk perjanjian-perjanjian pada 

umumnya dalam buku III dari kitab Undang-Undang hokum 

perdata. 

       Perjanjian pengangkutan itu pihak pengangkut dapat 

dikatakan sudah mengakui menerima barang-barang dan 

menyanggupi untuk membawanya ketempat yang telah 

ditunjuk dan menyerahkannya kepada yang di alamatkan. 

Kewajiban yang terakhir ini dapat dipersamakan dengan 

kewajiban seorang yang harus menyerahkan suatu barang 

berdasrkan suatu perikatan sebagaimana dimaksudkan oleh 

pasal 1235 B.W., dalam perikatan mana termasukkewajiban 

untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sebagai 
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“seorang bapak rumah yang baik”. Apabila si pengangkut 

melalaikan kewajibannya, maka itu telah ditetapkan dalam 

buku III dari Kitab Undang-Undang hokum perdata pula, yaitu 

1234 dan selanjutnya.30  

       Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakekatnya 

sudah harus tunduk pada pasal-pasal dari bagian umum dari 

hokum perjanjian B.W., akan tetapi oleh undang-undang telah 

ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bertujuan untuk 

kepentingan umum membatasi kebebasan dalam hal membuat 

perjanjian pengangkutan, yaitu dengan meletakkan berbagai 

kewajiban khusus kepada pihaknya si pengangkut yang tidak 

boleh disingkirkan dalam perjanjian.31 

       Setiap kerugian atau kerusakan pada barang yang 

ditimbulkan dalam pengangkutan, oleh undang-undnag 

dianggap sebagai akibat dari kelalaian pihak pengangkut yang 

memberikan hak kepada pihaknya si penumpang atau pengirim 

barang untuk menuntut penggantian kerugian. Peraturan yang 

demikian itu memang sudah tepat, oleh karena  perjanjian 

pengangkutan itu dapat dianggap selalu dibuat dengan syarat 

atau jaminan bahwa pengangkutan tersebut akan dilakukan 

dengan aman. Peraturan tersebut terutama mempunyai arti 

yang sangat penting dari sudut soal pembuktian, yaitu karena 

                                                           
30 Ibid, hlm 70 
31 Ibid, hlm 71 
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pihak penumpang atau pengirim barang tidak diwajibkan 

membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan karena pihak 

penumpang atau pengirim barang tidak diwajibkan 

membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan karena kesalahan 

pihak pengangkut. Beban pembuktian diletakkan pada 

pundaknya si pengangkut : dialah yang diwajibkan 

membuktikan bahwa kerugian itu tidak disebabkankarena 

kesalahannya atau kesalahan orang-orang yang berkerja 

padanya.32 

       Pasal 470 antara lain melarang seorang pengangkut untuk 

memperjanjikan bahwa ia tidak akan menanggung atau hanya 

akan menanggung sebagian saja kerusakan-kerusakan pada 

barang-barang yang diangkutnya, ditimbulkan oleh kurang 

baiknya alat pengangkutan atau kurang cakapnya pekerja-

pekerja yang dipakainya. Perjanjian yang dibuat dengan 

melanggar larangan tersebut diancam dengan kebatalan juga. 

b. Barang 

       Barang menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud, dapat 

dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat 

untuk diperdagngkan, dipakai, dipergunakan atau 

dimanfaatkan oleh konsumen. 

                                                           
32 Ibid, hlm 72 
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c. Bagasi  

       Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bagasi 

adalah barang muatan (kereta api dan sebagainya).33 

Bagasi merupakan barang bawaan yang dibawa oleh 

penumpang selama perjalanan dan menggunakan jasa 

penerbangan. Biasanya penumpang membawa bagasi yang 

isinya berupa barang berharga  berharga, ataupun barang-

barang keperluan pribadi untuk sehari-harinya. Perusahaan 

memperbolehkan seorang penumpang membawa barang 

baik melalui bagasi maupun yang dibawa ke dalam cabin 

yang sesuai prosedur pihak dari perusahaan.34  

d. Jasa  

       Jasa menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 

8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah 

setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 

konsumen.  

e. Nakhoda 

       Nakhoda pada pasal 1 angka 41 adalah salah seorang 

dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di 

kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

                                                           
33 https://kbbi.web.id/bagasi, diakses terakhir tanggal 29 Agustus 2018 Pukul 14.56 WIB 
34 Nanik Riandatasari, Proses Penanganan Penumpang dengan Kelebihan Bagasi Di Check In 

Counter Maskapai Garuda Indonesia Di PT Gapura Angkasa Bandar Udara Internasional 

Juanda Surabaya, Jurnal.sttkd.ac.id terakhir di akses 16 September 2018  
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tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

f. Penumpang 

       Penumpang dalam Pasal 341 KUHD Indonesia adalah 

semua orang yang ada di kapal, kecuali Nakhoda. Dilihat 

dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, 

penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk 

membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini berhak 

untuk memperoleh jasa pengangkutan. Menurut perjanjian 

pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu 

sebagai subyek karena dia adalah pihak dalam perjanjian 

dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang 

diangkut.35   

g. Dokumen Bagasi 

       Pada dunia pengangkutan laut tidak ada penjelasan 

tentang dokumen bagasi. Dokumen bagasi lebih dijelaskan 

dalam dunia pengangkutan udara, bagasi terdaftar berisi 

barang-barang yang dimasukkan ke dalam bagasi dalam 

pesawat. Bagasi ini tidak dapat diakses oleh penumpang 

selama penerbangan.36       

3. Perjanjian Tambahan 

       Perikatan Pokok merupakan perikatan yang dapat berdiri 

sendiri dan memang biasanya berdiri sendiri, walaupun tidak 

                                                           
35 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., Hlm 64-65 
36 Siti Masrifah, Tanggung Jawab layanan Bagasi pada maskapai penerbangan PT. Garuda 

Indonesia, media.neliti.com di akses terakhir pada tanggal 16 September 2018 
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tertutup kemungkinan adanya perikatan lain yang ditempelkan 

pada perikatan pokok tersebut. Di sinilah letak isi pokok 

perjanjian; dalam jual beli misalnya, di sana diatur hubungan 

hak dan kewajiban utama antara penjual dan pembeli.37 

       Perikatan Accesoir merupakan perikatan yang ditempelkan 

pada suatu perikatan pokok  dan tanpa perikatan pokok tidak 

dapat berdiri sendiri. Timbul dan hapusnya bergantung pada 

adanya dan hapusnya perikatan pokok. Pada perjanjian jual 

beli misalnya kewajiban penjual untuk menjamin atau gadai 

yang dikaitkan dengan hutang piutang dan sebagainya.38    

 

4. Pengertian Pengangkutan 

       Pengangkutan berasal dari kata dasar ‘angkut’ yang berarti 

proses, cara, perbuatan mengangkut, atau usaha membawa, 

mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu 

tempat ke tempat lain.39 Pada kamus hokum tercantum bahwa, 

pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara 

pengangkut dengan pengirim. Pengangkut mengikatkan diri 

untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang 

dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, 

                                                           
37 J. Satrio, Op. Cit., Hlm 79 
38 Ibid 
39 https://kbbi.web.id/angkut, diakses terakhir tanggal 29 Agustus 2018 Pukul 14.56 WIB 

https://kbbi.web.id/angkut


28 
 

 

sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang 

angkutan.40 

       Ada beberapa pendapat terkait pengertian pengangkutan 

dari para sarjana, diantaranya: 

a. Menurut lestari ningrum, pengangkutan adalah rangkaian 

kegiatan (peristiwa) pemindahan penumpang dan/atau 

barang dari satu tempat pemuatan (embargo) ke tempat 

tujuan (disembarkasi) sebagai tempat penurunan 

penumpang atau pembongkaran barang muatan. Rangkaian 

peristiwa pemindahan tersebut meliputi kegiatan:41 

1) Dalam arti luas 

a) Memuat penumpang dan/atau barang ke dalam alat 

pengangkut 

b) Membawa penumpang dan/atau barang ke tempat 

tujuan 

c) Menurunkan penumpang atau membongkar barang 

ditempat tujuan 

2) Dalam arti sempit 

a) Kegiatan membawa penumpang dan/atau barang 

dari stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandara tempat 

pemberangkatan ke stasiun/ terminal/ pelabuhan/ 

bandara tempat tujuan. 

                                                           
40 Setiawan Widagdo, 2012, kamus Hukum, PT Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 413 
41 Lestari Ningrum, Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis, PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2004, hlm 134 
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b. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkutan adalah 

proses kegiatan membawa barang atau penumpang dari 

tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang 

atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang 

ditentukan.42 

5. Asas-asas pengangkutan 

       Setiap undang-undang yang dibuat, biasanya dikenal 

sejumlah asas atau prinsip yang mendasari ditertibkannya 

undang-undang tersebut. Asas-asas hokum merupakan pondasi 

suatu undag-undang dan peraturan pelaksanaannya. 

Mertokusomo menyatakan bahwa asas hokum bukan 

merupakan hokum konkrit, melainkan merupakan pikiran 

dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang 

peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang 

setiap system hokum yang terjelma dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan 

hokum postif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-

sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit 

tersebut.43 

       Asas hokum pengangkutan juga terdapat asas-asas hokum. 

Asas hokum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang 

                                                           
42 Abdulkadir Muhammad. Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, 

hlm 19 
43 Sudikno Mertokusomo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 

34 
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diklasifikasikan menjadi dua, yaitu asas hokum public dan asas 

hokum perdata. 

a. Asas hukum publik 

       Asas-asas hokum publik adalah landasan undang-

undang yang lebih mengutamakan kepentingan umum atau 

kepentingan masyarakat. Asas bersifat public terdiri atas:44 

1) Asas Manfaat 

       Asas ini mengandung makna bahwa setiap 

pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang 

sebesar-sebesarnya bagi kemanusiaan, peningkatan 

kesejahteraan rakyat, dan pengembangan 

perikehidupan yang berkeseimbangan bagi warga 

negara Indonesia. Asas usaha bersaam dan 

kekeluargaan mengandung makna bahwa usaha 

pengangkutan diselenggarakan untuk mewujudkan 

cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia yang dalam 

kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan 

masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. 

2) Asas adil dan merata 

       Asas ini mengandung makna bahwa 

penyelenggaraan pengangkutan harus dapat 

memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada 

segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang 

                                                           
44 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, 2013, hlm 12-14 
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terjangkau oleh masyarakat. Asas keseimbangan 

mengandung makna bahwa penyelenggaraan 

pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi 

antara sarana dan prasarana, antara kepentingan 

individu dan masyarakat, serta antara kepentingan 

nasional dan internasional. 

3) Asas kepentingan umum 

       Asas ini mengandung makna bahwa 

penyelenggaraan pengangkutan harus lebih 

mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi 

masyarakat luas. 

4) Asas keterpaduan 

       Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan 

harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu 

saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra 

maupun antarmoda pengangkutan. 

5) Asas tegaknya hokum 

       Asas ini mengandung makna bahwa pemerintah 

wajib menegakkan dan menjamin kepastian hokum 

serta mewajibkan kepada setap warga negara Indonesia 

agar selalu sadar dan taat pada hokum dalam 

penyelenggaraan pengangkutan. 

6) Asas percaya diri  
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       Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan 

harus berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan 

kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa. 

7) Asas keselamatan penumpang 

       Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan 

penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan 

dan/atau asuransi kerugian lainnya. Asuransi 

kecelakaan termasuk dalam lingkup asuransi social 

yang bersifat wajib. Keselamatan penumpang tidak 

hanya diserahkan pada perlindungan asuransi, tetapi 

juga penyelenggaraan perusahaan pengangkutan harus 

berupaya menyediakan dan memelihara alat 

pengangkut yang memenuhi standar keselamatan 

sesuai dengan ketentuan undang-undang dan konversi 

internasional. 

8) Asas berwawasan lingkungan hidup 

       Asas ini mengandung makna bahwa 

penyelenggaraan pengangkutan harus dilakukan 

berwawasan lingkungan. 

9) Asas kedaulatan negara 

       Asas ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan 

pengangkutan harus dapat menjaga keutuhan wilayah 

negara republik Indonesia. 



33 
 

 

10)  Asas Kebangsaan 

       Asas ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan 

pengangkutan harus dapat mencerminkan sifat dan 

watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebinekaan) 

dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan republik 

Indonesia. 

b. Asas hokum perdata 

       Asas yang bersifat perdata merupakan landasan hokum 

pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua 

pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan 

penumpang atau pengirim barang. Asas bersifat perdata 

terdiri atas:45 

1) Asas perjanjian 

       Asas ini mengandung makna bahwa setiap 

pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak 

perusahaan pengangkutan dan penumpang atau pemilik 

barang. Tiket/karcis penumpang dan dokumen 

pengangkutan merupakan tanda bukti telah terjadi 

perjanjian antara pihak-pihak. Perjanjian pengangkutan 

tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup 

dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi menyatakan 

bahwa perjanjian bahwa perjanjian itu sudah terjadi 

                                                           
45 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, 2013, hlm 14-15 
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dan mengikat harus dibuktikan dengan atau didukung 

oleh dokumen pengangkutan. 

2) Asas koordinatif 

       Asas ini mengandung makna bahwa pihak-pihak 

dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara 

atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau 

membawahi yang lain. Walaupun pengangkut 

menyediakan jasa dan melaksanakan perintah 

penumpang atau pemilik barang, pengangkut bukan 

bawahan penumpang atau pemilik barang. Asas ini 

menunjukkan bahwa pengangkutan adalah perjanjian 

pemberian kuasa. 

3) Asas campuran 

       Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan 

merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu 

pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan 

pekerjaan dari penumpang atau pemilik barang kepada 

pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini 

berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan 

lain dalam perjanjian pengangkutan. 

4) Asas retensi  

       Asas ini mengandung makna bahwa pengangkut 

tidak menggunakan hak retensi (hak menahan barang). 
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Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan 

dan fungsi pengangkutan. Pengangkut hanya 

mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya 

pemiliknya. 

5) Asas pembuktian dengan dokumen 

       Asas ini mengandung makna bahwa setiap 

pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen 

pengangkutan. Tidak ada dokumen pengangkutan 

berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika 

ada kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya, 

pengangkutan dengan pengangkut perkotaan (angkot) 

tanpa tiket/karcis penumpang. 

6. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan 

a. Fungsi Pengangkutan 

       Fungsi Pengangkutan ialah memindahkan barang atau 

orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud 

untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Meningkatkan 

daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan. 

Jika daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik, 

maka pengangkutan tidak perlu diadakan. Sebab 

merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si 

pedagang. Fungsi pengangkutan yang demikian itu tidak 

hanya berlaku bagi di dunia perdagangan saja, tetapi juga 
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berlaku di bidang pemerintahan, politik, social, 

pendidikan, pertahanan, serta kemanan dan lain-lain.46 

       Pengangkutan berfungsi membawa barag-barang yang 

dirasakan kurang sempurna bagi pemenuhan kebutuhan di 

tempat lain dimana barang tersebut menjadi lebih berguna 

dan bermanfaat. Adanya pengangkutan maka orang akan 

berpindahdari satu tempat yang dituju dengan waktu yang 

relatif singkat. 

b. Tujuan Pengangkutan  

       Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk 

membantu memindahkan barang atau manuisa dari satu 

tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan 

efektif karena perpindahan barang ataau orang tersebut 

dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak 

sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan 

pengangkutan perpindahan itu menjadi relative singkat 

atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari 

tempat awal ke tempat tujuan.47 

7. Klasifikasi Pengangkutan laut  

a. Pengangkutan Laut 

       Pengangkutan laut mempunyai norma yang mengatur 

tingkah laku manusia dalam menjalankan tugasnya untuk 

                                                           
46 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003, 

hlm 2 
47 Lois Adi Putra, Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat 

Udara NegaraI, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,2013, hlm 15 
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mempersiapkan, menjalankan dan melancarkan pelayaran 

di laut juga disebut hokum pelayaran. 

        Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 

tahun 2008 tentang Pelayaran, angkutan di perairan terdiri 

atas: angkutan laut, angkutan sungai dan danau, dan 

angkutan penyebrangan, serta Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran membagi lagi 

jenis-jenis angkutan laut yaitu Angkutan laut dalam negeri, 

angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus dan 

angkutan laut pelayaran-rakyat. 

1) Angkutan Laut 

       Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang 

menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. 

2) Angkutan Sungai dan Danau 

       Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tidak 

terdapat pengertian angkutan sungai dan danau, 

pengertian angkutan sungai dan danau terdapat pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010. Menurut 

pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 

2010 yang dimaksud dengan angkutan sungai dan 

danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan 

kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, 

kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/ 
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atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan 

angkutan sungai dan danau.48 

3) Angkutan Penyebrangan 

       Angkutan penyebrangan adalah angkutan yang 

dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang 

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan 

jejaring jalan atau jejaring jalur kereta api yang 

terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut 

penumpang dan kendaraan beserta muatannya. 

4) Angkutan Laut Dalam Negeri 

       Angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh 

perusahaan angkutan laut nasional dengan 

menggunakan kapal berbendera Indonesia serta 

diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraaan 

Indonesia. Penggunaan kapal berbendera Indonesia 

oleh perusahaan angkutan laut nasional tersebut 

dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas cabotage 

untuk melindungi kedaulatan (sovereignity) dan 

mendukung perwujudan wawasan nusantara serta 

memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi 

perusahaan angkutan nasional untuk memperoleh 

pangsa pasar, karena itu kapal asing dilarang 

                                                           
48 H.K. Martono. Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 17 Tahun 2008, 

PT RajaGrafindo Persada, Cetakan pertama, Jakarta, 2011, hlm 67 
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mengangkut penumpang dan/ atau barang antarpulau 

atau antarpelabuhan di wilayah laut territorial beserta 

perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.49 

5) Angkutan Laut Luar Negeri 

       Angkutan laut luar negeri dilakukan oleh 

perusahaan angkutan laut nasional dan perushaan 

angkutan laut asing. Mempergunakan kapal berbendera 

Indonesia atau kapal berbendera asing, dari pelabuhan 

Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar negeri 

ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar 

negeri ke pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk 

perdagangan luar negeri, tidak melakukan kegiatan 

angkatan laut antarpulau.50 

6) Angkutan Laut Khusus 

       Angkutan lau khusus dilakukan oleh badan usaha 

untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan 

sendiri dengan menggunakan kapal berbendera 

Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan dan 

diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan 

Indonesia. Kegiatan angkutan  laut khusus yaitu 

kegiatan yang dilakukan oleh usaha bidang industry, 

pariwisata, pertambangan, pertanian, kehutanan, 

                                                           
49 Ibid, hlm 14 
50 Ibid, hlm 41 
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perikanan, salvage, dan pekerjaan bawah air, 

pergerukan, jasa kontruksi serta kegiatan khusus seperti 

penelitian, pendidikan, pelatihan, dan kegiatan social 

lainnya, serta tidak melayani pihak lain dan tidak 

mengangkut barang-barang umum.51 

 

7) Angkutan Laut Pelayaran Rakyat 

       Angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha 

rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai 

karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan 

di perairan dengan menggunakan kapal layar 

tradisional yang digerakkan sepenuhnya oleh angina, 

kapal layar motor ukuran tertentu dengan tenaga mesin 

dan luas layar sesuai ketentuan, dan atau kapal motor 

ukuran tertentu berbendera Indonesia.52 

8. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan 

       Usaha angkutan perairan pelabuhan merupakan salah satu 

usaha yang tergolong usaha jasa terkait dengan angkutan di 

perairan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008. Kegiatan usaha angkutan perairan 

pelabuhan merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan 

                                                           
51 Ibid, hlm 48-49 
52 Ibid, hlm 55 
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penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau 

sebaliknya dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan. 

       Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan 

perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah, karena itu berdasarkan pasal 

353 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 berlaku Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tersebut kegiatan usaha 

angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh badan usaha 

yang didirikan khusus untuk usaha itu atau perusahaan 

angkutan nasional. Kegiatan usaha angkutan perairan 

pelabuhan yang dilakukan oleh badan usaha yang khusus 

didirikan untuk usaha tersebut wajib memiliki izin usaha.53    

9. Hak dan Kewajiban 

a. Hak dan kewajiban konsumen 

       Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menyatakan hak konsumen 

meliputi dari:54 

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa 

2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau 

jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan 

                                                           
53 Ibid, hlm 137-138 
54 Ahmad Miru, Op.Cit, hlm 38 
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3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas 

barang dan/atau jasa yang digunakan  

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan 

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 

secara patut 

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan 

konsumen 

7) Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif 

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi 

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa 

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya 

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya 

       Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1998 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan 

kewajiban konsumen meliputi:55 

                                                           
55 Ibid, hlm 47 
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1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan 

prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang 

dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan 

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi 

pembelian barang dan/atau jasa 

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang 

disepakati 

4) Mengikuti upaya penyelesaian hokum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut 

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha 

       Pelaku usaha juga memiliki hak yang diatur pada Pasal 

6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang meliputi:56 

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai 

dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai 

tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan 

2) Hak untuk mendapat perlindungan hokum dari 

tindakan konsumen yang beritikad tidak baik 

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya 

didalam penyelesaian hokum sengketa konsumen 

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti 

secara hokum bahwa kerugian konsumen tidak 

                                                           
56 Ibid, hlm 50 
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diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan 

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-perundangan lainnya 

       Kewajiban pelaku usaha juga tercantum didalam Pasal 

7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998 tentang 

Perlindungan Konsumen yang meliputi:57 

1) Beritikad baik dalam melakukan usahanya 

2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 

serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, 

pemeliharaan 

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara 

benar dan jujur serta tidak diskriminatif 

4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang 

diproduksi dan/atau perdagangkan berdasarkan 

ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang 

berlaku 

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk 

menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa 

tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi 

atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan 

                                                           
57 Ibid, hlm 51 
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6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau 

penggantian apabila barang dan/atau jasa yang 

diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai 

dengan perjanjian  

B. Tanggung Jawab Pengangkut 

1. Tanggung Jawab Pengangkut Laut 

        Tanggung Jawab pengangkut dalam pengangkutan barang 

dan penumpang angkutan laut pelayaran niaga dalam praktek/ 

kebiasaan terdapat dua macam:58 

a. From tackle to tackle : artinya tanggung jawab 

pengangkutan berawal semenjak barang 

muatan/penumpang dilepas di lambung kapal pelabuhan 

muat berakhir hingga pelabuhan tujuan. 

b. From warehouse to warehouse : artinya tanggung jawab 

pengangkutan diawali semenjak barang masuk gudang 

shipping company pelabuhan muat berakhir hingga gudang 

shipping company di pelabuhan tujuan hingga barang 

diserahkan pengirim/pemilik. 

       Menjalankan kewajibannya pengangkut bertanggung 

jawab atas sesuatu hal yang menimpa barang muatan, 

apakah barang yang diangkut diperhitungkan menurut 

berat, volume maupun nilai. Oleh karena itu menurut 

                                                           
58 Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Cetakan Pertama, 

Rineka Cipta,Jakarta, 1995, hlm 165-166 



46 
 

 

ketentuan Pasal 469 KUHD yang berbunyi “ Untuk dicuri 

atau hilangnya barang bernilai/valuable goods dan barang 

yang mudah rusak atau mendapatkan kerusakan menjadi 

tanggung jawabnya. Sebab itulah ia menerima jasa 

angkutan sebagai imbalan prestasinya.” Terkecuali 

tidaklah si pengangkut bertanggung jawab sepenuhnya 

melainkan apabila tentang sifat dan barang itu tidak 

diberitahukan pengangkut secara wajar.59 

       Pengecualian pada pasal 468, 469 KUHD tesebut di 

atas dimasukkan dalam ketentuan Pasal 1244 dan 1245 

KUHPerdata yang mengenai persetujuan pada umumnya:60 

a. Jika ada alasan yang sah untuk tidak dapat dihukum 

membayar ganti rugi, karena tidak dipenuhinya suatu 

janji, yang dapat dibuktikan karena suatu hal tidak 

dapat terduga, dimana pengangkut menunjukkan sikap 

itikad baik yang membuktikan pertanggungjawaban 

(Pasal 1244 KUHPerdata) 

b. Tidak dapat diganti segala rugi biaya dan bunga oleh 

sebab overmacht, dengan perhitungan seluruhnya 

karena keadaan memaksa disebabkan kejadian itu yang 

tidak teduga sebelumnya (pasal 1245 KUHPerdata). 

                                                           
59 Ibid, hlm 166 
60 Ibid, hlm 166 
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       Ketentuan lain yang harus benar-benar 

diperhatikan pihak pengangkut ialah penyediaan kapal 

harus layak laut yaitu melengkapi kebutuhan dan 

perlengkapan dan perawatan, perawakan dan 

persediaan tersebut di atas sebagaimana diminta oleh 

pasal 3 ayat 1 the hague rule joncto Pasal 470 ayat 1 

KUHD dan kewajiban lain menurut hokum kebiasaan 

menjaga kebersihan ruangan dan muatan dengan cukup 

ventilasi, cold storage, bebas dari gangguan hama, 

penyusunan dan penyimpanan barang yang diangkut 

diperlukan bagi barang dan muatan.61 

2. Tanggung Jawab Pengangkut Pada Barang Bagasi penumpang  

       Pengangkutan laut hanya mengenal istilah barang 

muatan. Pengaturan tentang tanggung jawab pada barang 

bagasi sendiri bentuknya ialah bagian dari perjanjian 

tambahan. Perjanjian tambahan ini mengacu pada pengaturan 

tanggung jawab pengangkut udara pada barang bagasi.  

       Tanggung jawab maskapai penerbangan dalam bagasi 

yang rusak maupun hilang sudah jelas diatur dalam Pasal 144 

yaitu “pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang 

diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, 

musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan 

udara selama bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang 

                                                           
61 Ibid, hlm 166-167 
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diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi 

tercatat dalam pengawasan pengangkut”.62  

 

3. Tanggung Jawab Pengangkut Laut Menurut Hukum Islam 

a. Kewajiban mematuhi syariat islam 

       Pengertian syariat secara etimologi adalah jalan 

sedangkan secara terminologis adalah semuaa peraturan 

yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah, meliputi 

cara-cara manusia berhubungan dengan Allah (ibadah), 

dan dengan sesame serta lingkungannya (mu’amalah).63 

       Pengertian lain mengatakan, syariat adalah hokum 

atau Undang-undang yang ditentukan Allah SWT untuk 

hambanya, sebagaiman terkandung dalam kitab suci al-

Quran dan diterangkannya oleh Rasul-nya dalam bentuk 

Sunnah beliau.64 Ia mempunyai akibat-akibat hokum bagi 

yang mengingkarinya ataupun yang melaksanakannya. 

b. Kewajiban mematuhi Undang-undang 

       Undang-undang dalam bahasa arab disebut qanun. 

Secara etimologi artinya adalah peraturan. Undang-undang 

pelayaran artinya peraturan-peraturan tentang pelayaran. 

Secara terminologis adalah keputusan atau peraturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah (Badan Eksekutif), Presiden 

                                                           
62 Yulius Addy Agus Wijayanto, Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Bagasi 
Penumpang Yang Hilang Atau Rusak, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 4 
63 Af, Hasanuddin, Fiqh Sunnah, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 

Jakarta, 1998, hlm 727 
64 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy Syamil, Bandung, 2001, hlm 48 
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bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai 

Badan Legislatif dan mempunyai kekuatan yang 

mengikat.65  

       Pengertian di atas ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Undang-undang adalah peraturan-peraturan atau 

keputusan-keputusan yang telah menjadi kesepakatan 

2) Adanya keterlibatan dua lembaga negara dalam proses 

pembentukannya, yaitu Presiden dari Lembaga 

Eksekutif dan DPR dari Lembaga Legislatif. 

3) Undang-undang itu mempunyai kekuatan yang 

mengikat. Di antara undang-undang yang telah dibuat 

bersama antara pemerintah dan DPR adalah Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. 

       Undang-undang yang telah diputuskan oleh 

pemerintah dan DPR, seluruh rakyat Indonesia harus 

mematuhinya. Pada dasarnya Undang-undang itu 

mengikat semua lembaga negara, lembaga masyarakat, 

badan hokum dan setiap warga negara Indonesia. Jika 

ada yang melanggar Undang-undang tersebut, maka 

akan dikenakan sanksi. 

       Negara Indonesia bukan negara yang berlandaskan 

islam, tetapi negara yang berlandaskan Pancasila. 

                                                           
65 Af, Hasanuddin, Op. Cit, hlm 709 
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Hukum mematuhi undang-undang negara menurut 

pandangan islam ada dua hal yaitu yang pertama 

melihat kepada ajaran islam itu sendiri dan kenyataan 

umat islam di Indonesia.66  

      Al-Quran dan as-sunnah yang keduanya merupakan 

sumber ajaran islam. Qs an-nisa ayat 59, Allah SWT 

berfirman : 

ِر ِمنأُكمأ ۖ  َمأ ُسوَل َوأُوِلي اْلأ َ َوأَِطيعُوا الرَّ فَِإنأ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ

ِم  ِ َوالأيَوأ ِمنُوَن بِاَّللَّ ُسوِل إِنأ ُكنأتُمأ تُؤأ ِ َوالرَّ ٍء فَُردُّوهُ ِإلَى َّللاَّ تُمأ فِي َشيأ تَنَاَزعأ

أِويًل  َسُن تَأ ِلَك َخيأٌر َوأَحأ ِخِر ۚ ذََٰ  اْلأ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul(nya) dan ulil amri di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian yang kemudian, yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”, (an-

nisa 59) 

       Ada tiga perintah ketaatan yang ditegaskan Allah 

dalam ayat di atas. Pertama, taat kepada Allah yaitu 

mematuhi dan mengamalkan segala petunjuk dan ajaran 

yang terdapat dalam al-Quran. Kedua, taat kepada Rasul 

                                                           
66 Af, Hasanuddin, Op. Cit, hlm 710 
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yaitu mematuhi dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang 

terdapat dalam sunnah Rasul, ketiga, paling relevan 

dengan uraian ini taat kepada ulil amri. 

       Ulul amri adalah para pejabat pemerintah yang terdiri 

dari unsur-unsur cerdik pandai, ahli fiqh, komandan 

militer, dan para ahli di berbagai kepentingan masyarakat. 

Kedudukan pemerintah atau ulul amri dalam islam sangat 

tinggi. Mentaatinya disejajarkan dengan taat kepada Allah 

SWT dan Rasulnya.67 Adapun taat  kepada Ulul Amri 

adalah mentaati dan mematuhi ketetapan-ketetapan dan 

peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh mereka. 

Ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan tersebut 

adalah undang-undang yang telah dibuat bersama oleh 

ketiga tadi. Konsekuensi logisnya adalahbahwa islam telah 

memberikan syariat dalam hal ketaatan umat islam kepada 

Ulul Amri beserta seluruh peraturannya. 

c. Tanggung Jawab Pengangkut Menurut Hukum Islam 

       Prinsip Hukum Islam di dalam perjanjian 

pengangkutan barang merupakan serangkaian perbuatan 

tentang penawaran dan penerimaan yang dilakukan secara 

timbal balik. Serangkaian perbuatan semacam ini tidak ada 

pengaturannya dalam undang-undang melainkan ada dalam 

kebiasaan yang hidup dalam praktek pengangkutan. Islam 

                                                           
67 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 3 
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adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan 

sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek 

materi maupun spiritual, didampingi oleh ekonomi, social 

dan politik. Ekonomi dalam hal ini bermuamalah yaitu 

adanya perjanjian pengangkutan barang antara pengangkut 

dan pengirim.68 Sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

Qs. At-Taubah ayat (4) berbunyi: 

ُصوُكمْ ي ْنقُ  ل مْ  ثُمَ  اْلُمْشِرِكين   ِمن   ع اه دْتُمْ  الَِذين   َّل  ْيئًا  ل مْ  ش  ل ْيُكم يُظ اِهُروا و  دًا ْْع   أ ح 

وا الل إِنَ  ۚ ُمدَتِِهمْ  إِل ى   ع ْهد ُهمْ  إِل ْيِهمْ  ف أ تِمُّ  ْ  ْ  اْلُمتَِقين   يُِحبُّ  ه  

Artinya: kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah 

mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak 

mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjian dan tidak (pula) 

mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka 

terhadap itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya, 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa 

(Qs. At-Taubah : 4) 

       Perjanjian pengangkutan barang ada di laut ada akibat-

akibat hukumnya berupa adanya timbulnya hak dan 

kewajiban bagi masing-masing pihak. Pihak pertama 

pengangkut dimana pengangkut dalam hal ini perusahaan 

angkutan laut berkewajiban menjaga keselamatan barang 

yang diangkut sejak penerimaanya sampai saat 

                                                           
68 Vini Kriptianti, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Sebagai Pengangkut 

Terhadap Pihak Ketiga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah,2010, hlm 46-47  
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penyerahannya. Pengangkut juga diwajibkan mengganti 

kerugiaan yang disebabkan oleh rusak, hilangnya barang 

baik seluruh atau sebagian, sehingga pengangkut tidak bisa 

meyerahkan barang yang ia angkut. 

       Kewajiban dari pemakai jasa atau pengirim setara 

jujur memberi tahu tentang keadaan barang yang akan 

diangkut kepada pengangkut. Bagi para pihak mempunyai 

hak untuk melakukan penuntutan. Sebagaimana yang 

terdapat dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah 

ayat 282, yang berbunyi : 

ا ي ا نُوا الَِذين   أ يُّه  ى  إِل   بِد ْين   ت د اي ْنتُمْ  إِذ ا آم  ل    ْلي ْكتُبْ  ۚ ف اْكتُبُوهُ  ُمس مًّى أ ج   ك اِتب   ب ْين ُكمْ  و 

ّل   ۚ بِاْلع دْلِ  اتِب   ي أْب   و  ا ي ْكتُب   أ نْ  ك  هُ  ك م  لَم  ْليُْمِللِ  ف ْلي ْكتُبْ  ۚ ّللَاُ  ع  يالَذِ  و  ل ْيهِ   قُّ  ع   اْلح 

ْلي تَقِ  بَهُ  ّللَا   و  ّل   ر  سْ  و  ْيئًا ِمْنهُ  ي ْبخ   ۚ ش 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu’amalah tidak tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Al-Baqarah: 

282) 

       Perjanjian pengangkutan barang dilaut ada tiga prinsip 

tanggung jawab, timbulnya konsep tanggung jawab karena 

pengangkutan memenuhi kewajiban tidak sebagaimana 

mestinya atau tidak baik atau tidak jujur atau tidak 

dipenuhi sama sekali. Islam sangat menjunjung tinggi 

tanggung jawab terlebih dalam berjanji karena Allah 
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menggambarkan orang-orang yang menepati janjinya 

apabila ia berjanji merupakan orang-orang yang benar 

imannya dan mereka termasuk orang-orang yang 

bertaqwa.69 

C. Ganti Kerugian 

       Syarat mutlak tuntutan ganti rugi, ialah bahwa kerugian itu 

disebabkan karena hal-hal yang berhubungan dengan pengangkutan, 

akibat-akibat kelalaian perbuatan wan prestasi baik pengusaha 

angkutan karyawan/buruh yang lalai dalam menjalankan prestasinya 

aksi-aksi atas dasar pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata dalam 

perjanjian pengangkutan dipandang dari sudut tujuan untuk 

mendapatkan ganti rugi, ditinjau dari beban pembuktian pasal 1365 

pada aksi-aksi penuntutan, penumpang harus mengemukakan 

peristiwa-peristiwa menunjukkan kesalahan kelalaian pengangkut, 

pengangkut, pengangkut dapat mengikari dengan menunjukkan bebab 

pembuktian bahwa itu bukan kesalahannya.  

       Pada Pasal 475 KUHD menyatakan bahwa “Bila pengangkut 

bukan pengusaha kapal, kewajiban untuk ganti rugi menurut pasal 468 

yang mengenai pengangkutan melalui laut, terbatas sampai jumlah 

yang dalam urusan kerusakan yang diderita, berdasarkan ketentuan 

pasal yang lalu, dapat ditagih pada pengusaha kapal. Dalam hal 

adanya perselisihan, maka pengangkut harus menunjukkan sampai 

                                                           
69 Ibid, hlm 48-49 
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seberapa batas pertanggungjawabannya. (KUHD 470, 474, 476, 517c, 

526; Rv. 316r.)”  

       Kewajiban ganti rugi menurut Pasal 468 KUHD “Perjanjian 

pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan 

barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat 

penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak 

menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada 

kerusakan, kecuali bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya 

barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah 

akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau 

dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya 

sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab atas 

tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang 

digunakannya dalam pengangkutan itu. (KUHPerd. 1239, 1243 dst., 

1367, 1613, 1706; KUHD 86 dst., 89, 91, 249, 342, 359, 371, 452, 

469 dst., 472 dst., 475,477, 479, 483, 487, 517c, p, x, 518n, 519u, 522 

dst., 533, 707, 741-1 nomor 31, 746.). 

       Pasal 475 KUHD menyatakan bahwa ganti rugi dapat ditagih 

kepada pengusaha kapal yang diatur dalam Pasal 474 yang 

menyatakan “ Bila pengangkut adalah pengusaha kapal, maka 

tanggung jawab atas kerusakan yang diderita barang yang diangkut 

dengan kapal, terbatas sampai jumlah f. 50,- setiap meter kubik isi 

bersih kapalnya, sepanjang mengenai kapal yang digerakkan secara 
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mekanis, ditambah dengan apa yang untuk menentukan isinya 

dikurangkan dari isi kotor untuk ruangan yang ditempati oleh tenaga 

penggerak. (KUHD 320 dst., 468, 470, 475 dst., 517c, 525, 541; Rv. 

316a-r.) Pasal 476 KUHD memperjelas “Dengan menyimpang dari 

ketentuan pasal-pasal 472-475, maka dapat dituntut ganti rugi penuh, 

bila kerusakan itu disebabkan oleh kesengajaan atau kesalahan besar 

pengangkut sendiri. Persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan 

ini adalah batal. (AB. 23; KURD 470, 517c, 524, 527, 541.)”. 
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BAB III 

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN 

BARANG PENUMPANG MELALUI KAPAL FERRY DI PT PELNAS 

BARUNA JAYA KEPULAUAN RIAU 

A. Tanggung jawab pengangkut laut dalam pengangkutan barang 

penumpang di PT Pelnas Baruna Jaya  

       Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu 

memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain 

secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan 

barang ataau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam 

jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karena dengan 

menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relative singkat 

atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke 

tempat tujuan.70 

       Barang hilang atau tidak ada bisa disebabkan karena terbakar, 

dicuri orang, tertukar dengan milik orang lain, dibuang dan lain-lain. 

Barang rusak sebagian atau seluruhnya atau disebabkan barangnya 

ada, tetapi tidak dapat dipergunakan semestinya. Dimaksudkan 

dengan barang muatan tidak ada atau ada tetapi rusak menjadi 

tanggung jawab pengangkut adalah bahwa pengangkut harus 

membayar ganti kerugian terhadap barang yang musnah atau rusak, 

kecuali kerugian itu disebabkan oleh keadaan memaksa (overmacht), 

cacat pada barang itu sendiri, kesalahan atau kelalaian si pengirim 

atau ekspeditur (Pasal 91 KUHD), keterlambatan datangnya di tempat 

                                                           
70 Lois Adi Putra, Loc.Cit 
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tujuan yang disebabkan keadaan memaksa, tetapi barang tidak rusak 

dan musnah (Pasal 92 KUHD). PT Pelnas Baruna Jaya sebagai 

perusahaan pengangkut laut, maka ia juga harus menanggung 

kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-

barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau 

keteledorannya (Pasal 88 KUHD). 

       Berdasarkan hasil penelitian di PT Pelnas Baruna Jaya, pihak 

perusahaan angkutan tersebut mengatakan bahwa untuk barang 

penumpang yang hilang ataupun rusak belum pernah terjadi tetapi 

untuk barang yang hilang tidak ada ditempat pernah terjadi setelah 

diselidiki oleh kru/awak kapal ternyata barang tersebut tertukar 

dengan barang penumpang lainnya yang berbentuk koper, bentuk 

kopernya sama.71  

       Perjanjian pengangkutan yang dikurangi oleh PT Pelnas Baruna 

jaya terdapat di tiket/karcis penumpang pada salah satu klausul yang 

menyatakan “ Pihak kapal/perusahaan pelayaran tidak bertanggung 

jawab atas kerusakan, kehilangan dan kerugian barang-barang milik 

penumpang selama dalam perjalanan” hal ini dapat merugikan 

penumpang yang ingin menuntut tanggung jawab serta ganti rugi. Hal 

tersebut sebenarnya sudah dijamin Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran “ Perusahaan angkutan di 

                                                           
71 Wawancara dengan Askari Ali Makkasah, Direktur Pelaksana PT. Pelnas Baruna Jaya, 1 

September 2018 
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perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan 

penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”.  

       Kewajiban pengangkut juga diperjelas dalam Pasal 468 ayat (1) 

KUHD yang isinya sebagai berikut “ Bahwa pengangkut diwajibkan 

menjamin keselamatan barang saat diterima hingga saat diserahkan 

baik sebagian ataupun seluruhnya menurut perjanjian, terkecuali ia 

dapat membuktikan kerugian ini disebabkan karena; kejadian yang 

tidak dapat dicegah maupun dihindarkan secara layak diluar 

kemampuan pengangkut, sifat atau keadaan barang yang diangkut ciri-

ciri yang tidak beritahukan secara sempurna oleh pengirim barang”. 

       Klausul pada tiket PT Pelnas Baruna Jaya tersebut juga tidak 

sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yang isinya menyatakan “ Pelaku 

usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula 

baku pada setiap dokumen dan/atau mencantumkan klausula baku 

pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila; (huruf a) 

menyatakan pengalihan tanggung jawab pada pelaku usaha”. Pasal 18 

ayat (3) mempertegas juga bahwa “ menjelaskan juga bahwa “setiap 

klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau 

perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hokum” serta ayat (4) 
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“pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan 

dengan undang-undang ini”. 

       Meninjau klausul tersebut  dari sisi teori dan undang-undang yang 

berlaku, perusahaan angkutan yakni PT Pelnas Baruna jaya melanggar 

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen karena pada praktinya PT Pelnas Baruna 

Jaya melanggar ketentuan Pasal 18 tersebut karena menyertakan 

klausl baku yang isinya menyatakan melepaskan tanggung jawab 

perusahaan angkutan terhadap barang penumpang. Di sisi lain 

Perusahaan angkutan tidak memenuhi kewajibannya yaitu sesuia Pasal 

7 UU Perlindungan Konsumen huruf b memberikan informasi yang 

benar terkait jasanya serta Pasal 7  huruf d UU huruf Perlindungan 

Konsumen menjamin mutu jasa yang dilakukan. padahal perusahaan 

angkutan selaku pelaku usaha sudah memdapatkan haknya yaitu 

pembayaran untuk dokumen pengangkutan (Karcis Penumpang) dari 

penumpang. 

       Berdasarkan hasil penelitian di PT Pelnas Baruna Jaya 

mengatakan dalam hal klausul tersebut pihak perusahaan angkutan 

tidak bertanggung jawab yang pertama dalam hal ini ada perjanjian 

antara perusahaan angkutan dan nahkoda bahwa tanggung jawab 

diberikan penuh kepada nahkoda beserta awak kapal lainnya.72 

Keberadaan Nakhoda secara umum lahir dari adanya perjanjian 

                                                           
72 Ibid 
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dengan Pemilik Kapal yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang dikenal dengan Perjanjian Perburuhan Laut. Sejalan pula 

dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (40) dan (41) UU No. 17 Tahun 2008. 

Kedua pengaturan tersebut di atas terdapat asumsi, bahwa dalam hal 

menjalankan kapal melalui laut , tidaklah perlu kapal itu dipimpin 

oleh pengusaha kapal, yang tidak ahli dalam menjalankan kapal, tetapi 

tugas itu dapat diserahkan kepada Nahkoda dengan segala tanggung 

jawabnya yang melekat padanya.73  

       Berkaitan dengan hal ini sebagai pembanding, perlu juga 

dikemukakan bahwa seorang Pengusaha Kapal, yang menjalankan 

sendiri kapalnya, karena dia ahli dalam menjalankannya kapal dan 

mempunyai ijazah untuk tugas itu, maka dia berfungsi sebagai 

Nakhoda Kapal. Berdasarkan kedudukan ini maka Pasal 341 KUHD 

menetapkan bahwa nakhodalah yang memimpin kapal dan bukan 

Pengusaha Kapal.74 Ketentuan Pasal 343 KUHD menyebutkan, 

bahwa: ”Dalam hal navigasi, yakni keahlian mengenai segala sesuatu 

yang menyangkut pelayaran dan teknik menjalankan kapal di laut, 

maka nakhodalah yang berwenang dan bukan Pengusaha Kapal. Hal 

ini dikarenakan dalam hal memimpin kapal dan dalam hal navigasi 

sepenuhnya menjadi kewenangan Nakhoda, maka Nakhoda dibebani 

tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 342 alinea kedua 

                                                           
73 Nober Marthen, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Nakhoda dalam pengangkutan Barang di 

Laut, terdapat dalam jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5937 terakhir diakses 

tanggal 7 September 2018 
74 Ibid, hlm 6 
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KUHD yang menyatakan bahwa : ” Ia bertanggung jawab untuk 

kerugian yang disebabkan olehnya pada orang lain karena 

kesengajaannya atau kesalahan yang besar ”.  

       Ketentuan ini dalam hal pembebanan tanggung jawab di atas 

dibatasi pula dalam Pasal 373 KUHD itu sendiri, sebagaimana 

disebutkan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 342 

alinea kedua KUHD, Nakhoda hanya terikat, bila ia mempunyai batas 

kewenangannya atau dengan tegas menerima suatu kewajiban pribadi.  

Pembebanan tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Pasal 342 

alinea kedua tersebut, dalam hal terjadinya kerugian dalam konteks 

Pasal 1 KUHD terhadap keberlakuan KUHPerdata, maka penuntutan 

kerugian yang tercipta disandarkan pada ketentuan Pasal 1365 

KUHPerdata, menyatakan bahwa : ” Tiap perbuatan melanggar 

hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan 

orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut ”. Atau secara yuridis lazimnya disebut dengan perbuatan 

melanggar hukum (onrechmatige daad).  

       Pembebanan tanggung jawab ini, jika dikaitkan dengan 

keberadaan pengertian awak kapal yang terdiri dari beberapa subyek 

hukum di dalamnya, sebagaimana disebutkan di awal terdapat 

Pimpinan Kapal, Nakhoda dan Anak Buah Kapal, dimana selanjutnya 

Nakhoda disebut pula sebagai Pemimpin Kapal, maka dengan 

bertumpu pada ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, disebutkan pula 
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bahwa: ”Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau 

disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah 

pengawasannya”. Hal ini mengisyaratkan bahwa Nahkoda/Pemimpin 

Kapal bertanggung jawab pula terhadap perbuatan dan/atau tindakan 

yang dilakukan oleh anak buah kapal atau lebih luas lagi orang lain 

yang berada di atas kapal baik karena kesalahan maupun kelalaian 

yang menyebabkan kerusakan,musnah, dan cacatnya barang tertentu 

baik keseluruhan maupun sebahagian, yang menimbulkan kerugian di 

pihak lain.75  

       Hal ini sebenarnya tidak bisa membenarkan perusahaan angkutan 

dapat melepaskan tanggung jawab karena Pasal 399 KUHD mengatur 

“bahwa Nakhoda merupakan buruh utama pengusaha kapal, maka 

segala perbuatannya menjadi tanggung jawab pengusaha kapal, asal 

perbuatan itu dilakukan berkenaan dengan jabatannya atau dalam 

waktu mereka menjalankan pekerjaannya itu”. Jikalau Nakhoda 

berbuat di luar wewenangnya, maka menurut Pasal 373 KUHD 

Nakhoda sendirilah yang bertanggung jawab”  serta pada Pasal 321 

alinea pertama KUHD yang menyatakan “Pengusaha kapal terikat 

oleh perbuatan hukum, yang dilakukan oleh mereka yang bekerja 

                                                           
75 Ibid, hlm 7 
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tetap atau sementara pada kapal itu, dalam jabatan mereka, dalam 

lingkungan wewenang mereka.”  

       Kedua, PT Pelnas Baruna Jaya mengatakan bahwa terkait barang 

bagasi tanggung jawab tersebut dipikul oleh porter pelabuhan yang 

membawa serta menurunkan barang sesuai dengan perjanjian antara 

porter dan penumpang, pada praktiknya juga kru/awak kapal PT 

Pelnas Baruna Jaya mengatur barang penumpang agar lalu lalang 

penumpang lancar serta untuk bagasi lebih dari 10kg di sediakan 

ruang khusus lainnya yang masih dapat dijangkau secara visual oleh 

kru/awak kapal.76 

       Hal ini tidak serta merta bisa melepaskan tanggung jawab 

perusaahan pengangkut tanpa pembuktian terlebih dahulu. Meninjau 

dari Teori dan aturan yang berlaku yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

bahwasannya perusahaan angkutan tidak bisa melepas tanggung jawab 

sepenuhnya kepada Nakhoda dikarenakan perjanjian pengangkutan 

terjadi antara penumpang dengan perusaahan pengangkut. Perusahaan 

pengangkut juga bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh 

nakhoda ataupun awak lainnya yang menyebabkan kehilangan 

ataupun kerusakan barang penumpang selama masih dibatas 

kewenangan atas jabatan tersebut. 

       Setelah melihat isi klausul pada tiket/karcis penumpang terlihat 

bahwa perusahaan pengangkut melepaskan tanggung jawabnya 

                                                           
76 Wawancara dengan Askari Ali Makkasah, Direktur Pelaksana PT. Pelnas Baruna Jaya, 1 

September 2018 
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terhadap barang penumpang. Tanggung jawab adalah kondisi yang 

mewajibkan seseorang harus menanggung sesuatu, jika terjadi hal 

yang tidak dikehendaki, orang tersebut boleh disalahkan, 

diperkarakam, dituntut dan sebagainya.77 Tanggung jawab dalam 

pengangkutan terbagi dalam 2 (dua) dalam pengangkutan terbagi 

dalam 2 (dua) macam yaitu : 

1. Liability 

       Tanggung jawab yang didasarkan pada keharusan seseorang 

yang menimbulkan untuk membayar ganti rugi atas kesalahan 

yang ia ditimbulkan.  

2. Responbility 

       Tanggung jawab yang didasarkan pada hati nurani seseorang 

yang menerbitkan kesalahan atau dengan kata lain adalah jenis 

tanggung jawab moril. 

       Pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008 tentang Pelayaran telah diatur tanggung jawab perusahaan 

angkutan sebagai berikut “ Tanggung jawab sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal  40 dapat ditimbulkan sebagai akibat 

pengoperasian kapal, berupa; kematian atau lukanya penumpang 

yang diangkut, musnah, hilang, atau rusaknya barang yang 

diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang 

yang diangkut; atau kerugian pihak ketiga. 

                                                           
77 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English 

Press, Edisi 1, Jakarta, hlm 567 
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       Tanggung jawab itu pun bisa dihilangkan jika pengangkut 

bisa membuktikan seperti yang telah diatur pada Pasal 41 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 “Jika dapat membuktikan 

bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, 

perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau 

seluruh tanggung jawabnya”. 

       Penyelenggaraan suatu pengangkutan, jika pengangkutan 

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya ia harus 

bertanggung jawab dalam arti bahwa ia harus memikul semua 

akibat yang ditimbulkannya baik karena kesengajaan ataupun 

karena kelalaian pengangkut itu sendiri.  

       Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga 

(presumption of liability), tergugat (pengangkut) dianggap 

bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat 

dapat membebaskan tanggung jawabnya, apabila ia dapat 

membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (absence of fault). Pada 

dasarnya prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga adalah juga 

prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan, tetapi dengan 

pembalikan beban pembuktian (omkering vam de bewjslaast, shifting 

of the burden of proof) kepada pihak tergugat.78 

                                                           
78 Ridwan Khairandy dkk, Loc. Cit 
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      Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga ini juga dianut dalam 

pengangkutan laut yang diatur dalam pasal 468 ayat (2) KUHD:79 

“Pengangkut diwajibkan membayar ganti rugi yang disebabkan karena 

tidak diserahkannya barang seluruhnya atau sebagian atau karena 

kerusakan barang, kecuali bilamana ia membuktikan, bahwa tidak 

diserahkannya barang atau kerusakan itu adalah akibat dari suatu 

peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, 

akibat sifat keadaan atau cacat benda sendiri atau dari kesalahn 

pengirim”. 

      Sebagai imbalan (quit pro quo) adanya pembalikan beban 

pembuktian tersebut, maka prinsip tanggung jawab berdasrkan 

praduga ini diirngi adanya ketentuan pembatasan tanggung jawab 

(limitation of liability). Tanggung jawab pengangkut untuk 

memberikan santunan dibatasi hingga limit tertentu.80 Tanggung 

jawab perusahaan transportasi terbatas sejumlah ganti kerugian 

yang ditetapkan dalam konvensi internasional atau peraturan 

perundang-undangan nasional yang berlaku terhadap kerugian 

yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim baran, namun 

demikian penumpang dan/atau pengirim barang masih terbuka 

untuk memperoleh ganti kerugian yang lebih besar apabila 

penumpang dan/atau pengirim dapat membuktikan bahwa 

                                                           
79 Ridwan Khairandy dkk, Loc. Cit 
80 Ridwan Khairandy dkk, Loc.Cit. 
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perusahaan transportasi termasuk karyawan, pegawai, agen, atau 

perwakilannya melakukan kesalahan yang di sengaja.81  

       Apabila penumpang dan/atau pengirim barang dapat 

membuktikan perusahaan transportasi termasuk pegawai, 

karyawannya, agen atau perwakilannya melakukan kesalahan yang 

disengaja, maka tanggung jawab perusahaan transportasi tidak 

terbatas dalam arti berapapun kerugian yang diderita penumpang 

dan/atau pengirim barang harus diganti seluruhnya.82 

       Pasal 40 ayat (2) Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran 

menyatakan “ Perusahaan angkutan di perairan bertanggung 

jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang 

dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau 

kontrak pengangkutan yang telah disepakati.” Pada praktiknya PT 

Pelnas Baruna Jaya tidak menyediakan dokumen bagasi serta 

tidak memberi label kepada barang bagasi biasa ataupun untuk 

barang yang muatannya lebih dari 10kg contohnya barang 

dagangan pedagang seperti sayuran. PT Pelnas Baruna Jaya juga 

menjelaskan yang terjadi di lapangan selama ini perjanjian antara 

perusahaan angkutan yang diwakilkan oleh Nahkoda beserta awak 

kapal lainnya, perjanjian antara perusahaan angkutan dengan 

penumpang hanya melalui lisan83.  

                                                           
81 H.K. Martono, Op.Cit, hlm 174 
82 Ibid 
83 Wawancara dengan Askari Ali Makkasah, Direktur Pelaksana PT. Pelnas Baruna Jaya, 1 

September 2018 
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       Akibat yang ditimbulkan ialah barang bagasi penumpang 

tertukar antara penumpang A dan B karena tidak adanya dokumen 

muatan serta label pada barang bagasi. Perusahaan angkutan 

bertanggung jawab dan harus membayar ganti rugi yang 

disebabkan oleh tindakkannya tidak menyediakan dokumen 

bagasi serta label pada barang bagasi.  Meskipun bagasi ialah 

perjanjian tambahan dari perjanjian pengangkutan akan tetapi itu 

sangat penting untuk pembuktian jika terjadi barang bagasi rusak 

ataupun hilang. kekuatan pembuktian terhadap perjanjian lisan 

sangatlah lemah dimata hokum dibandingkan dengan perjanjian 

tertulis.  

 

B. Penyelesaian terhadap kerugian barang yang diderita oleh 

penumpang 

       Penyelesaian terhadap kerugian barang yang diderita oleh penumpang 

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam jasa yang 

disediakan oleh PT.Pelnas Baruna Jaya dapat dilakukan melalui jalur 

litigasi dan non ligitasi. PT Pelnas Baruna Jaya menyatakan di dalam 

aturan perusahaan memang tidak diatur secara tertulis akan tetapi dalam 

hal ini jika terjadi kejadian barang penumpang hilang ataupun rusak pihak 

perusahaan akan melakukan musyawarah dan sebagai mediator antara 
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nahkoda kapal dengan penumpang yang mengalami kerugian akibat 

barang yang hilang ataupun rusak.84 

       Syarat mutlak tuntutan ganti rugi, ialah bahwa kerugian itu 

disebabkan karena hal-hal yang berhubungan dengan pengangkutan, 

akibat-akibat kelalaian perbuatan wan prestasi baik pengusaha angkutan 

karyawan/buruh yang lalai dalam menjalankan prestasinya aksi-aksi atas 

dasar pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata dalam perjanjian pengangkutan 

dipandang dari sudut tujuan untuk mendapatkan ganti rugi, ditinjau dari 

beban pembuktian pasal 1365 pada aksi-aksi penuntutan, penumpang 

harus mengemukakan peristiwa-peristiwa menunjukkan kesalahan 

kelalaian pengangkut, pengangkut, pengangkut dapat mengikari dengan 

menunjukkan bebab pembuktian bahwa itu bukan kesalahannya.85 

       Pada Pasal 475 KUHD menyatakan bahwa “Bila pengangkut bukan 

pengusaha kapal, kewajiban untuk ganti rugi menurut pasal 468 yang 

mengenai pengangkutan melalui laut, terbatas sampai jumlah yang dalam 

urusan kerusakan yang diderita, berdasarkan ketentuan pasal yang lalu, 

dapat ditagih pada pengusaha kapal. Dalam hal adanya perselisihan, 

maka pengangkut harus menunjukkan sampai seberapa batas 

pertanggungjawabannya. (KUHD 470, 474, 476, 517c, 526; Rv. 316r.)”  

       Kewajiban ganti rugi menurut Pasal 468 KUHD “Perjanjian 

pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan 

barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat 

                                                           
84 Ibid 
85 Soegijatna Tjakranegara, Op.Cit, Hlm 83 
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penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak 

menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada 

kerusakan, kecuali bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya 

barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat 

suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, 

akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau 

akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab atas tindakan orang 

yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam 

pengangkutan itu. (KUHPerd. 1239, 1243 dst., 1367, 1613, 1706; KUHD 

86 dst., 89, 91, 249, 342, 359, 371, 452, 469 dst., 472 dst., 475,477, 479, 

483, 487, 517c, p, x, 518n, 519u, 522 dst., 533, 707, 741-1 nomor 31, 

746.). 

       Pasal 475 KUHD menyatakan bahwa ganti rugi dapat ditagih kepada 

pengusaha kapal yang diatur dalam Pasal 474 yang menyatakan “ Bila 

pengangkut adalah pengusaha kapal, maka tanggung jawab atas 

kerusakan yang diderita barang yang diangkut dengan kapal, terbatas 

sampai jumlah f. 50,- setiap meter kubik isi bersih kapalnya, sepanjang 

mengenai kapal yang digerakkan secara mekanis, ditambah dengan apa 

yang untuk menentukan isinya dikurangkan dari isi kotor untuk ruangan 

yang ditempati oleh tenaga penggerak. (KUHD 320 dst., 468, 470, 475 

dst., 517c, 525, 541; Rv. 316a-r.) Pasal 476 KUHD memperjelas 

“Dengan menyimpang dari ketentuan pasal-pasal 472-475, maka dapat 

dituntut ganti rugi penuh, bila kerusakan itu disebabkan oleh kesengajaan 
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atau kesalahan besar pengangkut sendiri. Persyaratan perjanjian yang 

bertentangan dengan ini adalah batal. (AB. 23; KURD 470, 517c, 524, 

527, 541.)”. 

       PT. Pelnas Baruna Jaya memberikan solusi kepada nahkoda kapal 

untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang sebesar 50% 

dari nilai barang. Materi untuk mengganti kerugian tersebut dipakai 

dengan menggunakan hasil dari biaya tambahan kelebihan barang bagasi. 

Barang bagasi yang bermuatan lebih dari 10kg dikenakan biaya 

tambahan Rp.3.000 per/Kg (sesuai dengan yang tercantum pada 

dokumen angkutan). Hal ini tetapi dilaksanakan juga harus 

mempertimbangkan dengan melihat perjanjian awal yang dibuat oleh 

nahkoda kapal dengan penumpang.86  Meninjau dari teori serta undang-

undang yang berlaku dengan praktiknya di lapangan, perusahaan 

angkutan memang ada pembatasan ganti kerugian akan tetapi tidak serta 

merta perusahaan angkutan dapat menentukan biaya ganti rugi adalah 

50% dari nilai barang. Perusahaan angkutan juga harus memperhatikan 

sebelum memberikan ganti rugi apakah kerugian disebabkan kesengajaan 

karena tidak menyertakan dokumen bagasi dan label bagasi atau tidak, 

serta mekanisme yang sudah ada di aturan yang berlaku selain melihat 

perjanjian awal dengan penumpang agar tidak menimbulkan kerugian 

kepada penumpang.   

        

                                                           
86 Ibid 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Tanggung jawab pengangkut laut dalam pengangkutan 

barang penumpang di PT Pelnas Baruna Jaya 

       Tanggung jawab pengangkut laut dalam pengangkutan 

barang penumpang di PT Pelnas Baruna jaya Kepulauan Riau. 

Pada praktiknya  perusahaan angkutan melepas tanggung 

jawab kepada nakhoda yang seharusnya tetap menjadi 

tanggung jawab perusahaan angkutan karena perjanjian 

pengangkutan tersebut dibuat antara perusahaan angkutan 

dengan penumpang. Perusahaan angkutan bertanggung jawab 

terhadap barang bagasi penumpang yang hilang ataupun rusak 

karena tindakaannya yang tidak menyertakan dokumen muatan 

serta label pada bagasi yang menyebabkan tertukarnya barang 

antara penumpang.  

B. Penyelesaian terhadap kerugian barang yang diderita oleh 

penumpang  

       Penyelesaian terhadap kerugian barang yang diderita oleh 

penumpang di PT Pelnas Baruna Jaya Kepulauan Riau dalam 

pengangkutan barang penumpang melalui kapal ferry, pada 

praktiknya menggunakan musyawarah. Perusahaan angkutan 

seharusnya memberi ganti rugi seharga nilai barang namun PT 

Pelnas Baruna Jaya untuk ganti ruginya memberikan solusi 
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50% dari nilai barang yang hanya memperhatikan perjanjian 

awal dengan penumpang tanpa melihat mekanisme yang sudah 

di atur dalam undang-undang. Hal ini bisa menimbulkan 

kerugian kepada penumpang yang barangnya hilang ataupun 

rusak.  

C. Saran 

1.       Perusahaan angkutan sebaiknya bertanggung jawab 

karena sudah jelas perjanjian pengangkutan dibuat antara 

perusahaan angkutan dengan penumpang. Perusahaan 

angkutan juga harus mencatatkan dokumen bagasi dan 

memberikan label bagasi ke barang bagasi penumpang agar 

tidak tertukar serta memudahkan untuk pembuktian. 

Perusahaan angkutan juga harus  memperhatikan undang-

undang yang berlaku kedepannya dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya agar dapat memajukan transportasi laut 

dan tetap menjadi transportasi pilihan penumpang. 

2.        Perusahaan angkutan kedepannya seharusnya  membuat 

ketentuan ganti rugi melihat perjanjian awal antara 

perusahaan angkutan dengan penumpang serta 

memperhatikan mekanisme ganti rugi yang sudah diatur di 

undang-undang agar tidak menimbulkan kerugian kepada 

penumpang.  
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Lampiran 1 

Transkrip Wawancara 

P : Penulis 

J : Jawaban Pihak PT Pelnas Baruna Jaya 

P: Terkait poin nomor 4 di tiket bisa dijelaskan pak bagaimana maksudnya dan 

apa pernah kejadian sebelumnya? 

J: selama ini kita memang belum pernah ada kejadian, baik barang hilang ataupun 

rusak, dan di undang-undang 17 itu memang diatur seperti itu. cuman untuk 

prakteknya  di lapangan itu menggunakan aturan perusahaan masing-masing. 

Seperti kami dan perusahaan sebelah bisa berbeda aturannya sama dengan pelni 

ada over bagasi, kalau pelni 50kg, kami 10kg karena melihat situasi kapalnya, 

Kapalnya kecil, kapalnya besar. Over bagasinya ini jauh memang beban yang 

diterima, karena kalau kapal penumpang, seperti kita itu memang tujuannya untuk 

penumpang bukan barang, itu pun paling barang tentengan.  

Barang tentengan ini tidak menyeluruh tanggungjawab perusahaan itu tanggung 

jawab sendiri penumpang yang membawanya. Jadi untuk hal-hal misalnya ada 

hilang atau apa-apa itu memang kita tidak langsung perusahaan yang 

bertanggungjawab, karena barang tentengan ini bisa dibawa oleh penumpang 

sendiri ataupun ditempat bagasi yang telah disediakan dan untuk yang 

mengangkut ataupun yang membawa/mengangkat barang-barang penumpang ini 

itu ada yang namanya porter.  

Porter ini bisa-bisa dia ngangkat barang penumpang ini, ada lecet ataupun rusak 

tanggungjawabnya porter karena dia yang ngangkut, dia yang minta biaya 

angkatnya ke penumpang, jadi bukan ke perusahaan. Perusahaan dalam hal ini 

tanggung jawabnya tidak ada sama sekali hanya menyediakan tempat yang di 

butuhkan oleh penumpang untuk meletakkan bagasi bawaannya.  

P: Berarti yang ketika kita masuk baruna di tengah kapal itu bagasi, pak? 

J: Itu sebenarnya bukan bagasi itu hanya untuk sementara, bagasi tuh modelnya 

permanen bisa di depan kapal ataupun di ruang yang telah di siapkan, karena 

barang yang disimpan di tengah kapal untuk lalu lalang penumpang., Naik turun 

penumpang. 

P: Terus karena dari kecil saya sudah sering naik baruna kan, nah itu beberapa kali 

saya perhatikan betul yang kayak bapak bilang tadi  kalau memang bagian barang 

untuk penyimpanan barang itu porter, tapi beberapa kali saya lihat itu ada yang 

pihak kapal untuk ngangkut barang itu 

J: Ya memang untuk memudahkan lalu lintas penumpang didalam kapal, memang 

kita memberikan sesuatu tempat yang bisa untuk menaruh barang koper, 

sebenarnya sih itu kalau didalam aturan tidak bisa lebih dari 10kg di bawa oleh 

penumpang, kapal ini didesain bukan untuk barang tapi didesain untuk 
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penumpang (manusia/orang) tapi yang namanya juga alat angkut dimana-dimana 

itu pasti suatu saat akan membawa barang yang lebih dari seharusnya diatur. 

Disitulah peranan kapal, memberikan sedikit ruang atau fasilitas untuk mengatur 

barang yang dibawa oleh penumpang. Jadi tanggungjawabnya ataupun 

pekerjaannya kru/abk ini yaitu mengatur barang-barang penumpang yang dibawa 

lebih dari yang diatur. Disusunlah biar tidak menganggu arus penumpang baik 

menaiki kapal atau turun dari kapal. Sampai disitu aja tapi kalau untuk dia ada 

rusak jarang sih yang ada ataupun hilang karena barang itu bisa dilihat didepan 

mata sendiri secara visual missalnya kita naik dibantu abk, abk meletakkan di 

tempat yang telah disiapkan. Pas mau turun bisa diambil ataupun penumpangnya 

menunggu dibawah untuk diturunkan oleh kru. Jadi aturannya memang barang 

tidak boleh turun duluan tapi harus penumpang dulu yang turun dari kapalnya 

setelahnya ada barang bawaanya yang lebih diturunkan, jadi bisa ditunggu. Jadi 

kemungkinan kecil untuk rusak, hilang dan Sesuatu hal lain itu jarang terjadi.   

P: Nah itu kan realitanya karena bapak sudah bertahun-tahun diperusahaan juga 

memang belum ada kejadiannya, berarti kalau kan tadi bapak bilang diawal tadi 

untuk barang tentengan kecil tadi masih menjadi tanggungannya penumpang 

sendiri kan terus kalau saya menafsirkan pak, barang yang lebih dari 10kg itu kan 

tadi secara visual kan dari kru sendirikan udah bisa melihat itu barangnya rusak 

atau enggak jadi kru itu sendiri lah yang melihat kemungkinan barang itu gak 

akan hilang ataupun rusak begitukan pak? Nah berarti kan itu menjadi 

tanggungjawab perusahaan enggak? 

J: Enggak, jadi perusahaan dalam hal ini memberikan kebebasan kepada kru untuk 

mengatur sendiri barang bawaan ataupun lebih yang dibawa oleh penumpang, 

disitulah mungkin sebagai uang tambahan untuk kru dapat dari barang berlebih 

dari bawaan penumpang kalau perusahaan tidak bertanggung jawab langsung 

karena kita memberikan kebebasan ataupun tanggungjawab sendiri ke kapal 

tersebut. 

P: Nah kan kalau di aturannya juga dari pihak kapal,yang nahkoda ataupun 

abknya kan bebas untuk menolak barang yang mau diangkut, itu sendiri yang 

barang 10kg nih, ada gak sih kayak kalau semisal kita dipesawatkan dibagasinya 

kan ada menyediakan kayak data barangnya itu. Kalau dari baruna ada gak barang 

yang dicatat yang lebih dari 10kg yang tadi dibawa penumpang? 

J: kalau data seperti itu tidak ada ya selama perusahaan ini berdiri. Data-data yang 

dicatat untuk barang bawaan isinya apa tidak pernah, karena yang kita alami 

selama ini barang-barang penumpang yang dibawa lebih dari 10kg itu barang 

pindahan didalam satu kotak,beberapa kardus dan ada juga sekali-sekali barang 

dagangan penumpang. Barang dagangan penumpang ini berbentuk seperti dulu 

ada sayur mayur ataupun seperti sembako dan itu untuk data-data seperti itu tidak 

kita buat, secara lisan langsung misalnya pak ini barang saya seperti ini nanti 

disimpan saja diatas kapal, ada ruang tersendiri lah untuk disimpan. jadi data-data 

yang di atur seperti yang adek bilang tidak pernah kita buat. Hanya secara lisan 

bahwa barang saya seperti ini  tolong diatur dan dijaga supaya tidak rusak. Karena 
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pelayaran kita dalam hal ini cuman satu jam jadi  kemungkinan untuk membuat 

hal tersebut repot ataupun terlalu ribet untuk dibuatkan aturan-aturan yang harus 

dicatat diform ataupun buku. Waktunya tidak sempat karena seperti diawal tujuan 

kapal kita ini bukan barang tapi membawa manusia. 

P: kalau dikapalnya sendiri itu krunya ada berapa pak? 

J: rata-rata ada 7 atau 8 per kapalnya, sudah termasuk nahkoda 

P: berarti selama bapak di lapangan tidak pernah dapat laporan kejadian dari 

penumpang atau dari kru? 

J: pernah ada, itu barang bawaan penumpang itu hilang tidak ada ditempat, 

ternyata setelah diselidiki ditanyakan ke kapal/kru. Kru tidak mengetahui ternyata 

barang tersebut tertukar dengan penumpang yang lain. Penumpang yang lain 

Dikirain barangnya, kopernya bentuknya sama jadi mereka kembalikan kembali 

ke counter tiket tidak hilang langsung kecuali, hp yang tertinggal di tempat duduk 

sampai ada juga hilang, penumpang tidak dapat menuntut karena kelalaian mereka 

sendiri. Kalau dokumen yang dititp itu langsung ke kru/kapten itu selama ini 

berjalan aman karena dari personal ke personal dan distu juga terdata karena ada 

penerimanya  

P berarti kru untuk menurunkan barang penumpang itu bukan mereka ya pak? 

J: disetiap pelabuhan itu mepunyai namanya porter tujuan dari adanya porter itu 

memang membantu kru ataupun penumpang untuk barangnya diangkat lah, disitu 

lah terjadi negosiasi antara porter dan penumpang. Negosiasi ini diluar 

tanggungjawab kru ataupun perusahaan. 

P: kalau di perusahaan sendiri ada enggak aturan mekanisme terkait penerapan 

tanggung jawab  ganti rugi kalau semisal adanya kejadian? 

J: Mekanismenya memang itu seperti yang saya bilang tadi memberikan 

tanggungjawab penuh ke kapal mengganti ataupun memberikan ganti kerugian 

misalnya kalau ada barang-barang penumpang yang hilang ataupun rusak. Karena 

kita sudah memberikan tanggung jawab langsung masalah biaya oleh kru untuk 

biaya tambahan  kelebihan bagasi. Jadi perusahaan hanya mediasi saja untuk 

antara penumpang dengan kru nya nanti jalan keluarnya apa. Jadi kita serahkan 

tanggungjawab ke nahkoda dan krunya. 

P: kalau ganti ruginya ada gak dari perusahaan, untuk membantu kapal terkait 

misalnya ada batasan nominal setiap barang yang hilang atau rusak. Kan 

kalaukayak sekarangkan aturan, saya kasih contoh kayak di gojekkan, misalnya 

mereka ada ngirim barang, terus barang tersebut maksimal masih di angka 10 juta  

ditanggung oleh gojeknya sendiri, tapi kalau diluar 10juta itu mereka tidak 

bertanggung jawab lagi. Kalau dibaruna sendiri ada enggak peraturan seprti itu? 

J: Sebenarnya tidak ada aturan seperti itu tapi dalam hal itu kita mungkin bisa 

bermusywarah bermufakat batas-batas penggantian itu misalnya nilai barang itu 
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berapa 50% kita ganti. Karena sebenarnya itupun jarang karena sebelum-

seblumnya juga seharusnya ada juga perjanjian antara alat angkut dengan 

penumpang, karena penumpang membawa lebih dari ketentuan seharusnya ada 

perjanjian terlebih dahulu secara lisan atau tertulis tapi itu kita tidak pernah buat 

tapi dalam hal ini seandainya penumpang ini mengangkut barang lebih harus ada 

perjanjian atau kesepakatan dari awal kalau misal barang saya ini hilang berapa 

yang harus diganti. Setau saya setengah dari harga barang tersebutlah. 
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Lampiran 2 

 

 


