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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan sebuah negara yang terkait erat dengan gugusan 

kepulauan yang membentang dari ujung barat, Sabang hingga ujung timur, 

Merauke dengan jumlah mencapai 17.548 pulau-pulau. Gugusan Kepulauan ini 

dihubungkan dengan lautan sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara 

maritim dengan proporsi dua per tiga bagian dari total luas wilayah Indonesia. 

Luas wilayah perairan Indonesia terdiri dari 0,3 juta km2 laut teritorial dan 2,7 juta 

km2 perairan kepulauan.1 

Keadaan geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara 

kepulauan terbesar dengan teritorial laut terluas di dunia yang memiliki 

keseluruhan garis pantai sepanjang 50.494 mil. Keadaan geografis tersebut 

menjadikan Indonesia diakui dalam dunia internasional sebagai negara bagian 

dalam ketentuan United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS 1982) 

1982. Pengakuan ini diperoleh Indonesia setelah perjuangan membentuk 

Deklarasi Juanda yang dimulai sejak 13 Desember 1957.2 

 
1 M. Syamsudin, Urgensi Perlindungan Hukum Pelaut Indonesia Menghadapi Berbagai 

Permasalahan Global, Semarang: Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. II, No. 1, 200, h. 1 
2   Vivian Louis Forber, Indonesia’s Delimited Maritime. Boundaries. Springer: Jerman, 

2014 h. 2 
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Sebagai negara kepulauan, Indonesia terkenal dengan beragam kekayaan 

hayati dan non hayati yang tidak dimiliki oleh banyak negara-negara lainnya. 

Seperti kekayaan alam terkait dengan laut yang merupakan suatu hal penting 

karena selain harus dijaga untuk kelangsungan hidup, kekayaan laut juga penting 

bagi perdagangan baik secara nasional maupun internasional. Laut territorial yang 

dimiliki Indonesia memberikan suatu kedaulatan bagi negara ini tidak hanya 

sekedar menguasai transportasi laut, namun juga menguasai kekayaan alam yang 

ada di dalamnya. Kekayaan alam ini meliputi satwa laut, terumbu karang dan juga 

yang terpenting yakni mineral-mineral laut seperti minyak, yang merupakan suatu 

kekayaan alam yang sangat dibutuhkan secara global.  

Selain peran penting kekayaan alam, pengangkutan laut juga memegang 

peranan penting terhadap kegiatan perdagangan di Indonesia dan dunia. Hal ini 

digunakan untuk mengakomodasi perpindahan barang maupun manusia antar 

pulau maupun antar negara. Sekitar 80% arus barang yang diperdagangkan di 

dunia dikirimkan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal.3 Tentunya 

aktivitas perdagangan tersebut penting terhadap kelangsungan ekonomi negara 

manapun karena mencakup pemasukan atas penjualan dan pembelian barang-

barang yang dikirm dalam muatan atau jumlah yang sangat besar. Hal ini 

menjadikan moda transportasi laut sangat krusial dalam perekonomian Indonesia. 

Transportasi laut merupakan salah satu sarana dalam melakukan hubungan dalam 

lingkup yang lebih besar yaitu tingkat internasional untuk kepentingan ekspor dan 

impor negara Indonesia dengan mengunakan kapal.  

 
3  UNCTAD, Review of Maritime Transport.United Nations Publications: New York, 

2007 
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Kapal yang digunakan dalam aktivitas peragangan regional maupun 

internasional dapat berbentuk kepemilikan perusahaan pelayaran Indonesia dan 

juga kepemilikan sewa dari kapal asing berbendera non Indonesia.4 Sedangkan 

untuk klasifikasi berdasarkan bobot kotor kapal, disebutkan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD), hanya kapal-kapal yang mempunyai bobot 

kotor di atas 300 m³ dan digerakkan dengan mesin yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pengangkutan, baik penumpang ataupun barang. Tentu saja ini 

berhubungan dengan keselamatan dalam kegiatan pengangkutan laut.  

Transportasi laut dipilih karena dapat menjangkau berbagai wilayah di 

penjuru wilayah dengan biaya lebih murah dan muatan dalam jumlah besar dapat 

diangkut jika dibandingkan dengan transportasi udara dan darat.  Pengangkutan 

laut adalah kegiatan mengangkut dan atau memindahkan penumpang dan atau 

barang dengan menggunakan kapal. Pengangkutan laut ini diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia, yaitu Buku II Bab V 

tentang perjanjian Carter Kapal: Bab V A tentang Pengangkutan Barang dan Bab 

V B tentang Pengangkutan Penumpang. Dalam pengangkutan laut terbagi dalam 

dua jenis pengangkutan, yaitu pengangkutan tramps dan pengangkutan liner. Di 

mana pengangkutan liner merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal 

pasti sedangkan pengkutan tramps tidak.5 

Eksistensi pengangkutan laut yang mendominasi di Indonesia tentu 

menjadi perhatian pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan pengangkutan 

laut. Hal ini diimplememtasikan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2008 

 
4 Djoko Triyanto, Bekerja Di Kapal, Bandung, Mandar Maju, h.2 
5 C Ernest Fayle, A Short History of World’s shipping industry. New York, Routledge: 

Chapter X, 2006, h. 253 
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tentang Pelayaran (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayaran) yang 

disebutkan sebagai berikut:  

“Pelayaran sebagai salah satu moda transportasi diselenggarakan dengan 

tujuan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui 

perairan dengan mengutamakan dan melindungi pelataran nasional dalam rangka 

menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan 

nasional, memantapkan perwujudan wawasan nusantara serta memperkukuh 

ketahanan nasional” 

Undang-Undang Pelayaran juga mengklasifikasikan pelayaran di 

Indonesia menjadi tujuh kelompok sebagai berikut: 

1. pelayaran dalam negeri  
2. pelayaran luar negeri  
3. pelayaran rakyat  
4. pelayaran sungai, Danau, dan Penyeberangan  
5. pelayaran untuk angkutan penyandang cacat  
6. pelayaran perintis  
7. pelayaran untuk barang khusus dan berbahaya 
 

Tentu saja dalam penyelenggaraan pengangkutan laut tidak terlepas dari 

sebuah risiko. Risiko tersebut dapat terjadi selama dalam pelayaran di laut, 

pemuatan, pembongkaran dan juga penimbunan.6 Untuk itu pengangkutan 

angkutan laut memerlukan suatu proteksi hukum yang dapat melindungi semua 

pihak baik perusahaan pengangkutan maupun pengguna jasa angkutan. Selain itu 

industri pelayaran juga seharusnya meningkatkan manajemen risiko dalam rangka 

meminimalisasi risiko merugikan yang dapat terjadi.7 

 
6 Svein Kristiansen, Maritime Transportation: Safety Management and Risk Analysis. 

Routledge: New York, 2005, h 313 
7 Aleka Mandaraka Sheppard, Modern Maritime Law (Volume 2):Managing Risks and 

Liabilities. Informa Law: New York, 2013 h. 3 
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Salah satu risiko yang sering terjadi dalam dunia pelayaran yaitu 

kecelakaan laut seperti kasus kecelakaan laut Kapal MV Sould of Luck di wilayah 

perairan Pelabuhan Tanjung Mas, Jawa Tengah. MV Soul of Luck merupakan 

salah satu kapal niaga yang mengangkut muatan petikemas. Kapal ini merupakan 

kapal berbendera Panama yang memiliki nomor registrasi IMO (International 

Maritime Organization) IMO9148647. Pada saat peristiwa tabrakan terjadi, kapal 

ini akan melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, 

Jawa Tengah. Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ini merupakan pintu utama 

dalam kegiatan ekspor dan impor untuk kegiatan perindustrian di wilayah Jawa 

Tengah dan sekitarnya. 

Kejadian ini diawali pada saat MV Soul of Luck yang berasal dari Prolag, 

Malaysia yang akan bersandar di dermaga Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, 

Jawa tengah pada tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 17.10 WIB. MV Soul of 

Luck datang di Pelabuhan Tanjung Mas seusai melakukan proses bongkar muat di 

Port of Kalang, Malaysia. Dalam melakukan proses bersandar di dermaga, MV 

Soul of Luck ini dipandu oleh dua buah kapal tunda yaitu Kapal Tunda 

Jayanegara 304 dan Kapal Tunda Jayanegara 201 yang dipoerasikan oleh PT 

Pelindo Marine Service (PMS) yang merupakan anak usaha PT Pelabuhan 

Indonesia 3 (Pelindo 3). Adapun tugas dari kapal tandu tersebut, yaitu berdasarkan 

Pasal 1 angka 5 peraturan menteri No PM 93 tahun 2014 tentang sarana bantu dan 

Prasarana Pemanduan Kapal (Permen Pemanduan Kapal), menyatakan:  

“Kapal Tunda yang berfungsi sebagai sarana bantu pemandu adalah kapal 

dengan karakteristik tertentu digunakan untuk kegiatan mendorong, menarik, dan 
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menggandeng, mengawal (escort) dan membantu (assist) kapal yang berolah-

gerak di alur pelayaran. Daerah lubuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik 

untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, jetty, trestle, pier, 

pelampung, dolphin, kapal dan fasilitas tambat lainnya.” 

 

Saat proses tunda berlangsung, Kapal MV Soul of Luck yang memiliki 

bobot mati 21.519 ton ini kehilangan kendali. Hal ini diduga karena terjadinya 

kerusakan pada kamar mesin Kapal MV Soul of Luck. Kehilangan kendali ini 

menyebabkan tali yang mengubungkan dengan dua kapal tunda Kapal Tunda 

Jayanegara 304 dan Kapal Tunda Jayanegara 201 terputus. Sehingga posisi kapal 

semakin mendekati dermaga dan seketika menabrak sebuah crane di Pelabuhan 

Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah. Tubrukan oleh Kapal MV Soul of Luck 

yang memiliki panjang 160 meter dan lebar 27 meter menyebabkan crane nomor 

03 di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah. Crane merupakan alat 

yang digunakan untuk proses bongkar maupun muat dari kapal ke darat.  

Robohnya crane ini menyebabkan beberapa dampak beruntun lainnya. 

Pada saat itu, sedang terdapat dua buah truk petikemas yang sedang menerima 

petikemas dari kapal yang melakukan kegiatan bongkar. Crane yang roboh 

menimpa dua buah truk beserta petikemas yang diangkut. Dalam hal ini tentu saja 

truk dan petikemas mengalami kerusakan. Petikemas tersebut juga berisi muatan 

yang memiliki nilai ekonomis. Crane yang roboh ini juga menimpa 1 truk lainnya 

yang sedang beroperasi di area dermaga Pelabuhan Tanjung Mas, Jawa Tengah.  

Tidak hanya itu, tabrakan yang disebabkan oleh Kapal MV Soul of Luck 

ini menyebabkan seorang head of operator Crane mengalami luka. Head of 
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Operator ini berfungsi untuk mengendalikan Crane. Akibat adanya kejadian ini, 

kegiatan bongkar muat di dermaga diberhentikan selama 3 jam untuk penstrerilan 

area. Dengan demikian Pelabuhan Tanjung Mas mengalami kerugian berupa 

pemberhentian kegiatan selama 3 jam. Kejadian ini kemudian diadili melalui 

Putusan Nomor HK.121/18/XII/MP.2019 dimana pihak Terduga adalah nahkoda 

kapal MV Soul of Luck yaitu Aleksander Loginov. Dalam putusan tersebut, 

Aleksander dinyatakan bebas dari dugaan karena dianggap telah memenuhi 

kewajibannya berdasarkan kebiasaan pelaut yang baik (Good Seamenship).8 

Namun, putusan ini tidak menjawab siapa pihak yang harus bertanggung jawab 

atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul akibat dari kecelakaan yang 

terjadi di Pelabuhan Tanjung Mas. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas tersebut, penulis 

tertarik untuk menganalisa kasus tersebut dalam skripsi dengan judul “Analisis 

Tanggung jawab dalam kecelakaan yang terjadi pada kapal Mv Soul of Luck Vs 

Crane di Pelabuhan Tanjung Emas di semarang” 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, rumusan masalah yang akan 

dikaji sebagai berikut: 

“Apakah Para Pihak Yang Dirugikan Dalam Kecelakaan Kapal MV Soul of 

Luck VS Crane di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Dapat Mengajukan 

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Upaya Mendapatkan Ganti 

Rugi?” 

 
8 Putusan Nomor HK.121/18/XII/MP.2019, h.30 
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I.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

A. Tujuan Akademis 

Tujuan akademis dari penelitian ini sebagai salah satu persyarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana dalam program studi Ilmu Hukum Universitas 

Pelita Harapan Surabaya.  

B. Tujuan Praktis 

Tujuan praktis dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab yang terkait dengan 

Perbuatan Melawan Hukum. 

2. Untuk mengetahui dan memahami pihak-pihak yang bertanggung 

jawab, mengingat jika Perbuatan Melawan Hukum melibatkan lebih 

dari satu pihak pihak 

3. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab kapal tunda sebagai 

pemandu kapal yang berbobot 300 m³. 

I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai masukan serta 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam kasus kecelakaan kapal 

MV Soul of Luck VS Crane di pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dalam hal 

meminta pertanggung jawaban.  

 

I.5 Metode Penelitian 
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A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 

tipe penelitian yuridis normatif. “Penelitian hukum normatif dengan nama lainnya 

adalah penelitian hukum doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian 

perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan 

hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain”.9 

B. Pendekatan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah statute 

approach dan conceptual approach. Statute Approach adalah “Pendekatan 

undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.10” Conceptual 

Approach adalah: “beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan 

doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas 

hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam 

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.”11 

C. Bahan Hukum/Bahan Sumber Hukum 

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 
9 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 14. 
 
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93. 
11  Ibid, h.95.  
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- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

- United Nations Convention on the Laws of the Sea (UNCLOS) 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United 

Nations Convention on The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) 

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang 

Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal 

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan 

hukum primer, tidak bersifat mengikat tetapi menjelaskan mengenai 

olahan pendapat atau doktrin para ahli. Bahan hukum sekunder meliputi: 

• Buku/literatur yang terkait permasalahan yang akan diteliti 

• Asas-Asas 

D. Langkah Penelitian: 

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum: 

Penulis memulai mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan cara 

inventarisasi, kualifikasi dan sistematisasi. Inventarisasi adalah pengumpulan 

bahan hukum yang dilakukan melalui studi pustaka yang terkait dengan isu 

hukum yang dikemukakan. Kualifikasi adalah memilah-milah bahan hukum yang 

diperoleh melalui inventarisasi yang disesuaikan dengan bahan hukum untuk 
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menjawabnya. Terakhir, sistematisasi adalah penyusunan bahan hukum menjadi 

sedemikian rupa untuk lebih mudah membaca dan memahaminya. 

b. Langkah Analisis: 

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah 

metode deduksi yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, asas-asas 

internasional, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang 

diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat 

khusus. Untuk lebih memperoleh jawaban yang sahih digunakan penafsiran 

otentik dan sistematis. Penafsiran Otentik adalah penafsiran berdasarkan definisi 

yang sudah ada di Undang-Undang. Penafsiran Sistematis adalah penafsiran 

dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang ada dalam satu Undang-Undang 

sama atau dalam Undang-Undang yang berbeda.  

I.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

Penelitian ini terdiri dari atas 4 (Empat) bab sebagai berikut: 

BAB I ; PENDAHULUAN. 

Bab ini diawali dengan pemaparan latar belakang permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini. Di mana kasus yang dibahas yaitu kecelakaan 

angkutan laut oleh Kapal MV. Soul of Luck Vs Crane di Pelabuhan Tanjung Mas, 

Semarang. Sebagaimana diketahui Kapal MV. Soul of Luck pada saat kapal itu 

memasuki di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, dipandu oleh Kapal Tunda 

Jayanegara 304 dan Kapal Tunda Jayanegara 201, kecelakaan tersebut 
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menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dan bab ini dilanjutkan dengan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian yang digunakan, yakni: 

yuridis normatif. 

BAB II; TANGGUNG GUGAT TRANSPORTASI LAUT YANG DI PANDU 

OLEH KAPAL TUNDA  

Bab ini terbagi dalam 2 sub bahasan. Pertama, pada Sub bab 2.1 yaitu pengertian 

dan hakikat transportasi laut. Sub bab ini mengemukakan transportasi laut dengan 

karakteristik jenis-jenis kapal yang memiliki bobot yang tersendiri. Kapal yang 

berbobot sama dengan 300 m2 ketika memasuki pelabuhan yang akan dipandu 

oleh kapal tandu yang diatur dalam PM 93 tahun 2014 tentang Sarana bantu dan 

Prasarana Pemanduan Kapal. Kedua, sub bab 2.2 yaitu perbuatan melawan hukum 

dan pihak-pihak yang bertanggung gugat. sub bab ini juga mengemukakan 

pengertian, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan 1365 

KUHperdata, berserta akibat hukum bagi pihak-pihak yang memiliki kesalahan 

apabila melibatkan dua pihak atau lebih. Serta ketentuan pasal 1367 dikarenakan 

objeknya adalah benda. 

BAB III; ANALISIS TANGGUNG GUGAT KECELAKAAN YANG 

TERJADI PADA KAPAL MV SOUL OF LUCK VS CRANE DI 

PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG ,  

Bab ini terdiri dari 2 sub bab bahasan. Sub bab 3.1 membahas tentang Kronologis 

kasus atas tabrakan kapal MV Soul of luck. Sedangkan sub bab 3.2. membahas 

tentang analisis tanggung gugat jatuhnya crane di Pelabuhan Tanjung Emas 

Semarang, bab ini mengupas secara hukum kejadian tersebut dari pasal 1365
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KUHPerdata, serta tugas dan kewajiban kapal tunda yang diatur dalam PM 

Nomor 93 tahun  2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal. 

BAB IV ;PENUTUP,  

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil 

jawaban yang ringkas dari rumusan masalah yang dipaparkan dalam 

penelitian ini. Kemudian saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang 

tujuannya adalah untuk perbaikan atas penegakan hukum kedepan 


