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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum dalam 

perjanjian pengangkutan melalui laut antara pengangkut terhadap penumpang atas 

keterlambatan jadwal kebernagkatan kapal dan bentuk penyelesaian sengketa 

antara pengangkut dengan penumpang sebagai akibat keterlambatan kapal. 

Penelitian ini bersifat normatif yaitu dengan teknik pengumpulan datadilakukan 

melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topic penelitian. 

Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskripstif kualiatif. Perjanjian 

pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu didukung 

oleh doumen pengangkutan. 

 

Kata kunci :  Tanggung Jawab Pengangkut, Perjanjian 

 

 

LIABILITY PARTIES OF THE PASSENGGER ON THE DELAY OF 

SCHEDULE OF DEPARTURE OF THE VESSEL 

 

SAPRIL ZAINUDIN 

D1A 114 232 

 

ABSTRACT 

 

TRANSPORT ACCOUNTABILITY TO PASSENGER FOR DELIVERY OF 

SHIP DEPARTMENT SCHEDULE 

This research aims to know the legal relations in agreements among ocean freight 

carrier with the passengers for the delay in the schedule departure of the vessel 

and the type of dispute resolution between the carrier with a passenger as the 

result of the delay of the ship. The type of material used is the law the legal 

materials of primary, secondary, and tertiary. Legal materials collection 

technique used is a study of the documents and the study of librarianship. The 

agreement of carriage are generally spoken (unwritten), but always supported by 

the document of carriage. As for the form of dispute resolution that can be 

reached in case of any dispute between the parties in the agreement of carriage is 

through the litigation and non-litigation. 

Keywords : Transport Accountability, Agreement 



I. PENDAHULUAN 

Pengangkutan memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan, 

Oleh karena itu peran pengangkutan diharapkan dapat memberikan jasa sebaik 

mungkin sesuai dengan fungsinya,
1
 hal yang sangat mendasar dalam 

pengangkutan adalah adanya pengangkut dan penumpang atau pengguna jasa 

angkutan. Antara pengangkut dan penumpang terdapat hak dan kewajiban yang 

dituangkan dalam bentuk perjanjian. Sebelum menyelenggarakan pengangkutan, 

terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan 

penumpang/pemilik barang. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana 

pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang 

dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan 

penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya 

pengangkutan. Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan, tetapi 

didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan 

mengikat.
2
 

Perusahaan pengangkutan di perairan wajib mengangkut penumpang 

dan/atau barang terutama pengangkutan pos yang disepakatidalam perjanjian 

pengangkutan. Perjanjian pengangkutan yang dimaksud dibuktikan dengan karcis 

penumpang dan dokumen muatan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008). Perusahaan pengangkutan diperairan bertanggung jawab terhadap 

keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. 

                                                             
1
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Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas dapat ditimbulkan sebagai akibat 

pengoperasian kapal berupa: 1. Kemataian atau lukanya penumpang yang 

diangkut; 2. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;                         

3. Keterlambatan pengangkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau  

4. Kerugian pihak ketiga. 

Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada 

angka 2), 3), dan 4) bukan oleh kesalahannya, perusahaan pengangkutan di 

perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya (Pasal 41 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008).
3
 Dalam perjanjian pengangkutan 

dikenal adanya prinsip konsensual, dimana prinsip ini tidak mensyaratkan bentuk 

perjanjian pengangkutan secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan 

kehendak antara pihak-pihak. Dalam hukum pengangkutan ada dokumen yang 

disebut surat muatan atau vrachtbrief dan juga tiket untuk penumpang. Tanpa 

dokumen-dokumen tersebut perjanjian pengangkutan juga ada, artinya bahwa 

tidak adanya dokumen-dokumen tersebut tidak membatalkan perjanjian 

pengangkutan yang telah ada. Dengan demikian, dokumen-dokumen tersebut 

tidak merupakan unsur dari perjanjian pengangkutan, tetapi hanya merupakan alat 

bukti tentang adanya perjanjian pengangkutan.
4
  

Dalam hal Bagian Kesembilan tentang kewajiban dan tanggung jawab 

pengangkut inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni dalam 

penyelenggara angkutan laut wajib mengumumkan keterlambatan dan alasan 

keterlambatan kepada calon penumpang paling lambat 12 jam sebelum jadwal 

                                                             
3
 Ibid, hlm. 45-46 

  
4
 Martono dan Eka Budi Tjahjono, Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 13-14  



keberangkatan atau sejak pertama kali diketahui adanya keterlambatan. Dalam 

aturan itu, bila keterlambatan berkisar antara delapan jam sampai 24 jam, maka 

penumpang berhak diberikan kompensasi berupa makanan berat dan minuman. 

Namun, apabila keterlambatan lebih dari 24 jam, perusahaan kapal laut wajib 

mengembalikan tiket 100 persen, khusus terhadap penumpang yang membatalkan 

perjalanan serta biaya ketika melakukan penginapan. 

Tidak disiplin waktu merupakan hambatan bagi pengangkutan perairan. 

Waktu keberangkatan yang telah dijadwalkan sering tidak dipatuhi oleh 

pengangkut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa 

pemberitahuan lebih dulu. Tidak disiplin waktu ini jelas merugikan semua pihak, 

pengangkut dibebani biaya pelayaran karena waktu berlayar makin lama, 

penumpang dan/atau pengirim barang banyak kehilangan waktu karena terlambat 

tiba di pelabuhan tujuan yang juga bermuara pada biaya makin meningkat. Tidak 

disiplin muatan juga merupakan hambatan bagi pengangkut perairan.  Setiap kapal 

telah ditetapkan kapasitas maksimumnya sesuai dengan hasil uji keselamatan 

(layak laut). Ketentuan ini sering dilanggar oleh pengangkut yang tidak disiplin.
5
 

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) 

Bagaimana hubungan hukum dalam perjanjian pengangkutan melalui laut antara 

pengangkut terhadap penumpang atas keterlambatan jadwal keberangkatan kapal? 

2) Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa antara pengangkut dengan 

penumpang sebagai akibat keterlambatan kapal?. 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk 

Mengetahui hubungan hukum dalam perjanjian pengangkutan melalui laut antara 

pengangkut terhadap penumpang atas keterlambatan jadwal keberangkatan kapal. 

2) Untuk Mengetahui bentuk penyelesaian sengketa antara pengangkut dengan 

penumpang sebagai akibat keterlambatan kapal. 

Adapun manfaat penelitian, 1) Manfaat teoritis yaitu ikut serta 

mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut tanggung gugat pihak 

pengangkut terhadap keterlambatan jadwal keberangkatan kapal. 2) Manfaat 

Akademis yaitu, untuk memperoleh data bahan penyusunan skripsi sebagai salah 

satu persyaratan mencapai Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 

Mataram. 3) Manfaat Praktis yaitu dengan adannya hasil penelitian ini diharapkan 

berguna bagi masyarakat untuk dapat memahami arti pentingnya pengangkutan.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. 

Metode pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan, dan 

pendekatan konseptual. Jenis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data 

dengan melakukan studi dokumen dan studi kepustakaan. 

 

 

 

 

 



II. PEMBAHASAN 

Hubungan Hukum dalam Perjanjian Pengangkutan Melalui Laut Antara 

Pengangkut Terhadap Penumpang Atas Keterlambatan Jadwal 

Keberangkatan Kapal 

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum dilakukan 

oleh subjek hukum yang dapat melahirkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban 

bagi para subjek hukum.
6
 Dalam hal pengangkutan baik barang dan atau orang 

hubungan hukum terjadi antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan. 

Hubungan hukum antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan ini telah 

diatur dan dijamin kepastian hukumnya di dalam peraturan perundang-undangan 

dan pelaksanaanya dilakukan melalui perjanjian. 

Menurut sistem hukum Indonesia, perjanjian pengangkutan tidak 

disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak 

(konsensus). Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa untuk adanya suatu 

perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) diantara 

para pihak, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 90 

KUHD yang menyatakan: Surat angkutan merupakan persetujuan antara si 

pengirim atau ekspeditur pada pihak satu dan pengangkut atau juragan perahu 

pada pihak lain dan surat itu memuat selain apa yang kiranya telah disetujui oleh 

kedua belah pihak, seperti misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkutan 

telah harus selesai dikerjakannya dan mengenai penggantian rugi dalam hal 

kelambatan. Mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan terdapat beberapa 

pendapat, yaitu : 
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a. Pelayanan berkala artinya hubungan kerja antara pengirm dan 

pengangkut tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila pengirim 

membutuhkan pengangkutan (tidak terus menerus), berdasarkan atas 

ketentuan pasal 1601 KUH Perdata. 

b. Pemborongan sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan pelayanan 

berkala tetapi pemborongan sebagaimana dimaksud pasal 1601 b 

KUHPerdata. Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 KUH 

Perdata ( Pasal penutup dari bab VII A tentang pekerjaan 

pemborongan). 

Campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran 

yakni perjanjian melakukan pekerjaan ( pelayanan berkala ) dan perjanjian 

penyimpanan (bewaargeving). Unsur pelayanan berkala ( Pasal 1601 b KUH 

Perdata ) dan unsur penyimpanan ( Pasal 468 ( 1 ) KUHD ). 

Secara garis besarnya, pihak pengangkut mempunyai kewajiban menjaga 

keselamatan barang yang diangkutnya sejak dimuat sampai dengan 

penyerahannya di pelabuhan, sedangkan pemilik barang/penerima barang 

berkewajiban untuk membayar ongkos-ongkos pengangkutan (freight) atas 

pengangkutan barang yang diperintahkannya untuk diangkut tersebut. Mengenai 

kewajiban pengangkut diatur dalam Pasal 468, Pasal 521, dan Pasal 522 KUHD. 

Pasal 468 KUHD menyatakan bahwa “Dalam persetujuan pengangkutan, 

mewajibkan pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus 

diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut”. 

Kemudian, Pasal 521 KUHD menjelaskan bahwa “Pengangkutan dalam arti ini 



adalah barang siapa yang baik dengan suatu carter menurut waktu atau carter 

menurut perjalanan baik dengan sesuatu persetujuan lain, mengikatkan dirinya 

untuk menyelenggarakan pengangkutan barang, seluruhnya atau sebagian melalui 

lautan”. Selanjutnya, Pasal 522 KUHD juga menjelaskan bahwa “Persetujuan 

pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang, sejak 

dimuat hingga menyerahkannya kepada penerima di pelabuhan tiba”. Selain hal 

tersebut di atas, pengangkut juga harus bertanggung jawab, dalam arti harus 

mengganti segala yang disebabkan kerugian karena kerusakan pada barang atau 

kehilangan barang karena pengangkutan. Kecuali, apabila dapat dibuktikan bahwa 

rusaknya barang disebabkan oleh kejadian yang selayaknya tak dapat dicegah 

maupun dihindarkan, ataupun karena kesalahan pengirim sendiri. Hak pengangkut 

ialah menerima ongkos pengangkutan sesuai apa yang diperjanjikan di dalam 

B/L.
7
  

Pengirim/penerima barang yang akan menggunakan jasa pengangkutan 

laut, tinggal membayar ongkos barang yang akan diangkut sesuai ketentuan yang 

disebutkan dalam surat muatan, yang disebut dengan pembayaran ongkos/biaya 

angkut (freight). Di sisi yang lain, dia juga memiliki hak untuk menerima barang 

yang dikirimkannya/akan diterimanya dengan keadaan selamat atau tidak 

mengalami kerusakan apapun.
8
 

Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik. Perjanjian 

timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para 

pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, yang dalam hal ini ialah pengangkut 

                                                             
 

7
 H. Djafar Al Bram, Pegantar Hukum Pengangkutan Laut, Cetaan ke-II, Fakultas 

Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, 2011, hlm.43-44 
8
 Ibid, hlm. 44 



xi 
 

dan pengirim barang. Di satu pihak, pengangkut ingin memikul tanggung jawab 

yang sekecil-kecilnya, sedangkan di lain pihak, pengirim barang mengharapkan 

pertanggungjawaban yang besar-besarnya dari pengangkut.  

Bentuk Penyelesaian Sengketa Antara Pengangkut dengan Penumpang 

Sebagai Akibat Keterlambatan Kapal 

 

Penyelesaian sengketa dalam pengangkutan laut dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 

bersengketa. Apabila telah dipilih melalui penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 

tersebut dinyatakan tidak berhasi, yang terdapat dalam Pasal 45 UUPK. Setiap 

sengketa dalam hubungan hukum pada umumnya dapat diselesaikan melalui dua 

cara penyelesaian, yaitu : a. Penyelesaian secara damai (non litigasi),                    

b. Penyelesaian melalui lembaga atau institusi yang berwenang (litigasi).
9
 

Kedua jenis penyelesaian sengketa di atas juga dapat diterapkan dalam 

pengangkutan laut. Namun, kedua jenis penyelesaian sengketa tersebut memiliki 

kelebihan dan kelemahan masing-masing. Penyelesaian sengketa secara damai, 

membutuhkan kemauan dan kemampuan berunding untuk mencapai penyelesaian 

sengketa secara damai. Penggunaan model penyelesaian sengketa non litigasi 

lebih mengutamakan pendekatan “konsensus” dan berusaha mempertemukan 

kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil 

penyelesaian sengketa ke arah win-win solution.  

                                                             
9
 Az. Nasution, 1999, Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit Daya Widya, 

Jakarta, hlm. 232. 



Sedangkan penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang 

membutuhkan pengetahuan tentang tata cara dan/atau aturan yang berlaku bagi 

penyelesaian sengketa tersebut yaitu berupa aturan-aturan hukum yang bersifat 

prosedural. Selain itu dalam pengangkutan laut juga dapat diterapkan 

perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 

Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK 

menyatakan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Rumusan di 

atas merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk membentengi atau untuk 

melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang para pelaku usaha. 

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting 

dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak 

konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung 

jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak 

terkait.
10

 

Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan 

dan perjanjian standar di lapangan hukum perdata kerap memberikan pembatasan-

pembatasan tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen. Secara 

umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai 

berikut: 1. Kesalahan (liability based of fault); 2. Praduga selalu bertanggung 

jawab (presumption of liability); 3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab 

                                                             
10

 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm. 59 
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(presumption of non liability); 4. Tanggung jawab mutlak (strict liability);            

5. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).
11

 

Tanggung jawab pengangkut angkutan di perairan diatur di dalam Pasal 40 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Menurut Pasal 40 -Undang Nomor 17 

Tahun 2008 perusahaan angkutan di perairan, bertanggung jawab terhadap 

keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Di 

samping itu, perusahaan angkutan di perairan juga wajib bertanggung jawab 

terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam 

dokumen muatan dan/atau perjanjian/kontrak pengangkutan yang telah disepakati. 

Tanggung jawab yang dimaksud di sini dalam pengertian liability, dan bukan 

dalam arti responsibility atau accountability. Tanggung jawab di perairan meliputi 

tanggung jawab untuk angkutan laut nasional, angkutan laut pelayaran rakyat, 

angkutan penyebrangan, dan angkutan sungai dan danau. 

Tanggung jawab di perairan tersebut terhadap kematian, lukanya 

penumpang di dalam kapal atau sedang naik atau turun dari kapal yang terjadi 

akibat kecelakaan, musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut sesuai 

dengan perjanjian pengangkutan atau peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, keterlambatan angkutan penumpang antara lain memberikan pelayanan 

kepada penumpang dalam batas kelayakan selama menunggu keberangkatan kapal 

bilamana terjadi kelambatan angkutan di perairan dan/atau barang yang diangkut 

atau kerugian pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal, 

tetapi meninggal dunia atau luka atau menderita sebagai akibat pengoperasian 

                                                             
11

 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, 2011, hlm. 

92 



kapal, namun demikian bilamana perusahaan angkutan di perairan tersebut dapat 

membuktikan bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, 

keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut, kerugian 

terhadap pihak ketiga bukan kesalahan perusahaan angkutan di perairan, maka 

perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya.  

Dengan adanya peristiwa yang menimbulkan suatu kerugian kepada salah 

satu pihak, sehingga mengakibatkan timbulnya konflik diantara para pihak, maka 

terhadap pihak pengangkut dan pengguna jasa angkutan dapat menyelesaikan 

permasalahan tersebut secara kekeluargaan, yakni dengan alternatif penyelesaian 

sengketa atau yang dikenal dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non-

litigasi, hingga permasalahan tersebut mendapat solusi tanpa harus menyelesaikan 

permasalahannya melalui pengadilan (jalur litigasi). 

Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang No. 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan 

bahwa alternatif penyelesaian sengketa yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian 

dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari penjelasan yang telah penyusun berikan tentang pembahasan skripsi 

ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) hubungan hukum para pihak dalam 

perjanjian pengangkutan, terdapat asas perjanjian pengangkutan yakni “Asas 

Koordinasi”, yang menjelaskan bahwa kedudukan yang sejajar, sama tinggi atau 

koordinasi (geeoordineerd) antara para pihak dalam perjanjian pengangkutan, 

walaupun perjanjian pengangkutan merupakan “pelayanan jasa”. Setelah 

terjadinya suatu kesepakan antara pengangkut dengan pemilik barang angkutan, 

maka lahirlah suatu perjanjian pengangkutan yang menimbulkan adanya suatu 

hubungan hukum antara kedua belah pihak. 2) Bentuk penyelesaian sengketa yang 

dapat ditempuh jika terjadi perselisihan antara para pihak dalam perjanjian 

pengangkutan yaitu dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui jalur 

litigasi dan non-litigasi. Pada tahap pertama pihak pengangkut dan pengguna jasa 

angkutan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, yakni 

dengan alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi) yang meliputi konsultasi, 

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, sehingga permasalahan tersebut 

mendapat solusi tanpa harus menyelesaikan permasalahannya melalui pengadilan 

(jalur litigasi). Apabila alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 

masih belum bisa menyelesaikan suatu perselisihan para pihak dalam perjanjian 

pengangkutan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh para pihak 

yaitu dengan melakukan suatu gugatan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan 



(litigasi) guna untuk memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum 

tetap (inkracht). 

 

 

 


