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BAB II 

TANGGUNG GUGAT TRANSPORTASI LAUT YANG DI 

PANDU OLEH KAPAL TUNDA 

 

II.1 PENGERTIAN DAN HAKIKAT TRANPORTASI LAUT 

Dalam hukum internasional peraturan tentang hukum laut diatur dalam 

United Nations Convention on The Laws of The Sea atau UNCLOS 1982. Fungsi 

dari UNCLOS 1982 adalah “lays down a comprehensive regime of law and order 

in the world’s oceans and seas establishing rules governing all uses of the oceans 

and their resources. It enshrines the notion that all problems of ocean space are 

closely interrelated and need to be addressed as a whole.”1 (diterjemahkan bebas: 

yang menetapkan rezim hukum dan ketertiban yang komprehensif di lautan dunia 

dan menetapkan aturan yang mengatur semua penggunaan lautan dan sumber 

daya mereka. UNCLOS 1982 ini mengabadikan gagasan bahwa semua masalah 

ruang laut saling terkait erat dan perlu ditangani secara keseluruhan.) Pada 

dasarnya, hukum laut tersebut ada karena kebutuhan masyarakat internasional 

untuk memiliki suatu kodifikasi hukum yang dapat mengikat negara-negara untuk 

mematuhi satu hukum dibandingkan memiliki hukum nasional sendiri-sendiri. Hal 

ini dikarenakan laut merupakan sumber daya alam yang dinikmati oleh sebagian 

 
1https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.

htm, diakses pada tanggal 1 Mei 2020  
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besar negara dunia yang memiliki wilayah hukum yang juga mencakup wilayah 

kelautan. Namun faktanya, lautan yang merupakan 71% dari wilayah bumi tidak 

mungkin dikuasai oleh beberapa negara saja. Sebelum adanya hukum laut, tiap-

tiap negara memberlakukan peraturan mereka sendiri-sendiri mengenai laut. 

Yakni siapa yang berlayar di sana, dia berhak mengambil hasil kekayaan laut 

didalamnya.  

Dengan berkembangnya interaksi antar negara, juga perkembangan 

teknologi dan ditunjang oleh kebutuhan yang lebih tinggi, banyak negara yang 

memberlakukan kedaulatan terhadap laut secara semena-mena. Terutama 

mencakup menguasai kekayaan alam yang ada di dalam maupun di dasar laut. 

Tentunya hal ini merupakan suatu masalah karena apa yang dinilai sebagai adil 

bagi satu negara belum tentu dinilai demikian oleh negara-negara lain sehingga 

tentunya akan timbul sengketa-sengketa mengenai wilayah laut.  

Sebelum adanya hukum laut yakni UNCLOS 1982 yang berlaku, dunia 

internasional secara umum mengakui pemikiran yaitu “freedom-of-the-seas” atau 

disebut kebebasan di laut. Doktrin atau pengajaran ini dimulai pada abad ke 17, 

yang menyatakan bahwa tidak ada batasanan apapun yang ditentukan dalam 

perdagangan laut dan aktivitas komersial. Di akhir abad ke 18, negara-negara 

memiliki kesepahaman bahwa mereka memiliki kedaulatan atas laut teritorialnya 

masing-masing dan lebar laut territorial tersebut diketahui sepanjang 3 mil yaitu 

jauhnya tembakan meriam yang ditembakkan dari pantai. Area 3 mil tersebut 

adalah laut territorial sebuah negara dan negara itu berdaulat atas area 

tersebut. Namun, seiring berkembangnya manusia dan juga teknologi, muncul 
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pula kebutuhan yang lebih tinggi sehingga dari kebutuhan-kebutuhan yang harus 

dipenuhi tersebut muncul berbagai masalah. Pada abad ke 20 terjadi eksploitasi 

berlebih terhadap sumber daya alam laut dan banyak negara mulai merasakan 

kebutuhan untuk melindungi kekayaan lautnya agar tidak dieksploitasi.2 

Untuk itu hukum laut dibuat karena seringnya terjadi sengketa antara 

negara-negara mengenai masalah perbatasan wilayah yang dikarenakan oleh 

keinginan untuk memperluas wilayah negara guna menguasai sumber daya alam 

lautnya. Dimulai oleh Amerika Serikat pada tahun 1945, banyak negara-negara 

dunia melindungi kekayaan alam lautnya dengan memberi batasan-batasan pada 

rak benua yang ada di lautan sekitar mereka. Beberapa negara yang menggunakan 

cara demikian adalah Argentina, Canada, Indonesia, Chile, Peru, Ecuador dan 

bahkan Saudi Arabia, Egypt, Ethiopia and Venezuela. Setelah Perang Dunia II, 

komunitas internasional meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya 

disebut PBB) untuk mengkodifikasi hukum-hukum yang telah ada mengenai 

lautan, lalu dimulailah ide untuk membuat konvensi khusus untuk mengatur 

mengenai hukum laut pada tahun 1949 yang membuahkan 4 rancangan konvensi.3  

The First United Nation Conference on the Law of the Sea (UNCLOS I) 

terjadi pada tanggal 23 Februari hingga 29 April 1958 yang membuahkan 4 

konvensi yang selanjutnya dikenal secara umum sebagai the 1958 Geneva

 
2 https://www.marineinsight.com/maritime-law/nautical-law-what-is-unclos/, diakses 

pada tanggal 23 Mei 2020 
 
 3 http://www.continentalshelf.org/about/1143.aspx, diakses pada tanggal 1 Mei 2020 
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 Conventions, namun konfrensi ini tidak membuahkan peraturan mengenai 

lebarnya laut territorial. Konvensi-konvensi tersebut meliputi: 

1. “The Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone; 
(Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Bersebelahan)” 

2. “The Convention on the High Seas; (Konvensi tentang Laut 
Tinggi)” 

3. “The Convention on Fishing and Conservation of the Living 
Resources of the High Seas; and (Konvensi tentang Penangkapan 
Ikan dan Konservasi Sumber Daya Alay Hayati)” 

4. “The Convention on the Continental Shelf (Konvensi tentang 
Landasan Kontinental)” 

Konvensi yang pertama yakni Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona 

Bersebelahan membahas mengenai kedaulatan sebuah negara terhadap suatu area 

laut. Namun dalam konvensi ini tidak memberi batasan-batasan terhadap area 

kedaulatan atau laut territorial tersebut sehingga dalam konvensi ini hanya 

mengakui keberadaan suatu laut territorial dari sebuah negara dan tidak secara 

spesifik membahas mengenai batasan-batasn laut territorial tersebut. Dikarenakan 

masih dibutuhkannya pengaturan yang lebih spesifik mengenai hukum laut, maka 

dilanjutkanlah diskusi tersebut dengan diadakan konferensi yang kedua mengenai 

hukum laut yakni UNCLOS II. UNCLOS II terjadi pada 17 Maret hinggal 26 

April 1960 yang tidak membuahkan perjanjian internasional apapun, dan 

konferensi ini tidak membuat peraturan mengenai luasnya laut territorial maupun 

menyebutkan mengenai hak kedaulatan untuk menangkap ikan.  

Dengan demikian, pembahasan mengenai luas laut territorial dan hak 

kedaulatan masih terus berlanjut dengan adanya konferensi mengenai hukum laut 

ketiga yakni UNCLOS III. UNCLOS III ini dimulai dari tahun 1973 hingga tahun 

1982 di mana konferensi-konferensi tersebut ditujukan untuk membahas isu-isu 
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yang tidak terselesaikan dalam 2 konferensi sebelumnya mengenai 

kodifikasi hukum laut internasional. Ada lebih dari 160 negara yang ikut 

berpartisipasi dalam konvensi 9 tahun ini dan akhirnya membuahkan peraturan-

peraturan UNCLOS yang dipakai hingga saat ini. Konferensi ini berhasil 

mengkodifikasi peraturan hukum laut, memberikan batasan-batasan pada laut 

territorial, serta membahas mengenai hak kedaulatan untuk kekayaan alam. 

 UNCLOS 1982 disahkan pada tanggal 10 Desember 1982 pada konvensi 

di Montego Bay, Jamaica untuk mengumpulkan persetujuan ratifikasi dari negara-

negara dunia. Konvensi UNCLOS 1982 ini mulai mengikat pada tanggal 16 

November 1994 yakni 12 bulan setelah tanggal deposit dari ratifikasi yang ke 60. 

Isi dari konvensi ini adalah 320 Pasal-Pasal dan 9 lampiran yang mengatur 

mengenai segala aspek dari ruang laut, seperti pembatasan, pengendalian 

lingkungan, penelitian ilmuah kelatuan, kegiatan ekonomi dan komersial, ahli 

teknologi dan penyelesaian perselisihan yang terkait dengan masalah laut.  

Status Hukum kedaulatan laut dari sebuah negara diatur dalam Pasal 2 

UNCLOS 1982 yang menyatakan: 

1. “The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and 
internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic 
waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea.”  

2. “This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well 
as to its bed and subsoil.”  

3. “The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this 
Convention and to other rules of international law.” 4 

(diterjemahkan bebas:  

1. “kedaulatan negara pantai meluas, melebihi wilayah daratan dan 
perairan internalnya dan, dalam kasus negara kepulauan, perairan 

 
4 United Nations Convention on the Law of The Sea Article 2 
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2. kepulauannya, hingga sabuk laut yang berdekatan, digambarkan 
sebagai laut territorial.”  

3. “Kedaulatan ini meluas ke ruang udara diatas laut territorial dan 
juga tanah dibawahnya.”  

4. “Kedaulatan atas laut territorial dilaksanakan dengan tunduk pada 
konvensi ini dan terhadap peraturan hukum internasional lainnya.”) 

Dalam pasal ini diatur mengenai pengakuan luasnya kedaulatan negara 

yakni yang melebihi wilayah daratannya, dan juga tidak hanya meliputi laut 

tersebut namun juga tanah di bawah laut. Dengan demikian pasal ini menjadi 

suatu tatanan penting bagi pengakuan adanya laut territorial sebuah negara. 

Selanjutnya, Pasal 3 UNCLOS 1982 menyatakan mengenai batas dari laut 

territorial yang dinyatakan sebagai berikut, “Every State has the right to establish 

the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, 

measured from baselines determined in accordance with this Convention.” 

(diterjemahkan bebas: setiap negara memiliki hak untuk menetapkan luas dari laut 

teritorialnya hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis dasar 

yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini). Tujuan dari pemberian batas 

sepanjang 12 mil laut ini adalah agar tiap-tiap negara tidak secara semena-mena 

menentukan batas laut territorial mereka. Hal ini merupakan suatu peraturan 

prefentif agar negara-negara tidak menguasai laut lebih dan akhirnya 

menimbulkan sengketa. 

 Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS 1982 di tahun 1985 dengan 

keluarnya Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United 

Nations Convention on The Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Tentang Hukum Laut). Dalam konsideransnya dinyatakan: 
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1. “bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) telah diterima baik oleh 
Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di 
New York pada tanggal 30 April 1982 dan telah ditandatangani oleh 
Negara Republik Indonesia bersama-sama seratus delapan belas 
penandatangan lain di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 
1982;”  

2. “bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas mengatur rezim-rezim hukum laut, 
termasuk rezim hukum Negara Kepulauan secara menyeluruh dan dalam 
satu paket;”  

3. “bahwa rejim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan 
penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara 
Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara sesuai amanat 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;”  

4. “bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk 
mengesahkan United Nations Convention on the Law of the Sea tersebut 
dengan Undang-undang;” 

Pentingnya pengesahan UNCLOS 1982 di Indonesia menurut bagian 

konsiderans di atas adalah fakta bahwa Indonesia merupakan Negara Kepulauan. 

Oleh sebab itu, Indonesia yang keberadaan geografisnya dikelilingi oleh perairan, 

lebih spesifiknya 2 samudra yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Fakta 

tersebut berarti daerah hukum Indonesia meliputi luas laut yang juga besar, maka 

dari itu dibutuhkan suatu hukum atau peraturan internasional mengenai batas-

batas negara yang diatur dalam ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Selain itu, 

ketentuan mengenai batas-batas laut kedaulatan negara berkaitan erat dengan 

adanya perdagangan dan juga transportasi laut.  

Adanya ratifikasi UNCLOS 1982 oleh Indonesia berarti peraturan-

peraturan tersebut berlaku sebagai hukum nasional dan memberi dampak pada 

sektor-sektor yang terkait dengan laut seperti pelayaran, transportasi laut, dan juga 

pengangkapan ikan. Dalam hal ini, di sektor pelayaran diatur secara khusus 

melalui Undang-Undang Pelayaran. Dalam konsiderans butir c dan d dinyatakan
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1. “bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, 
keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan 
maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus 
dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem 
transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola 
distribusi nasional yang mantap dan dinamis;”  

2. “bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional 
menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, 
otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap 
mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan 
nasional;”  

Konsiderans tersebut menyatakan bahwa pelayaran meliputi angkutan di 

perairan, kepelabuhan, dan juga mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran 

begitu pula dengan perlindungan lingkungan maritime. Pelayaran menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia5 adalah “perjalanan melalui laut; segala sesuatu yg 

menyangkut perihal berlayar”. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelayaran 

adalah seluruh kegiatan perdagangan maupun angkutan yang menggunakan mode 

transportasi laut. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pelayaran dinyatakan 

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pelayaran adalah satu 

kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, 

keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.”  

Tujuan dari Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 3 yang 

menyatakan: 

Pelayaran diselenggarakan dengan tujuan:  

 
5 https://typoonline.com/kbbi/pelayaran, diakses pada tanggal 1 Mei 2020 
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1. “memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan 
dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka 
memperlancar kegiatan perekonomian nasional;”  

2. “membina jiwa kebaharian;”  
3. “menjunjung kedaulatan negara;”  
4. “menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan 

perairan nasional;”  
5. “menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan 

pembangunan nasional;”  
6. “memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan 

Wawasan Nusantara; dan”  
7. “meningkatkan ketahanan nasional.”  

Dapat dilihat bahwa tujuan dari undang-undang tersebut pada intinya adalah 

untuk melindungi dan juga memperlancar kegiatan-kegiatan pelayaran di 

Indonesia. Pada dasarnya keberadaan undang-undang ini adalah sebagai payung 

hukum yang selalu sifatnya prefentif yakni mencegah terjadinya perbuatan-

perbuatan curang ataupun perbuatan lainnya yang dapat membawa kerugian baik 

bagi negara maupun bagi masyarakat.  

Sedangkan ruang lingkup dari Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 4 

yang menyatakan: 

Undang-Undang ini berlaku untuk:  
1. “Semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan 

keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan 
Indonesia;”  

2. “Semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan”  
3. “Semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan 

Indonesia.”  

Ruang lingkup ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap 

keberlakuan undang-undang pelayaran ini yakni kepada siapa atau apa saja 

peraturan-peraturan tersebut berlaku. Dengan demikian, dapat ditentukan suatu
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batasan bagi keberlakuan Undang-Undang Pelayaran, yakni subjek hukumnnya 

apa atau siapa saja.  

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pelayaran angkutan adalah: 

“Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan 

penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal”. Angkutan Laut Khusus 

menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pelayaran adalah, “Angkutan Laut 

Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri 

dalam menunjang usaha pokoknya”.  Perbedaan di antara angkutan biasa dan 

angkutan laut khusus terdapat dalam faktor kepentingan usaha sendiri. Angkutan 

di perairan secara umum mencakup segala kegiatan pengakutan baik itu barang 

maupun penumpang menggunakan kapal. Sedangkan angkutan laut khusus di sini 

mengacu kepada kegiatan usaha perorangan yang juga menyangkut angkutan 

orang maupun barang menggunakan kapal.   

Kegiatan pelayaran di Indonesia dibina oleh pemerintah, tujuannya adalah 

agar ada ketertiban dalam menjalankan kegiatan pelayaran di Indonesia yang 

merupakan negara kepulauan. Hal ini berarti kegiatan pelayaran di Indonesia 

sangat penting karena disetiap pulau pasti membutuhkan pelabuhan-pelabuhan 

untuk melakukan kegiatan pelayaran dan tentunya semua kegiatan usaha terkait 

pelayaran butuh diatur oleh pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan 

wewenang dan ketidak adilan. Ketentuan mengenai pembinaan pemerintah ini 

diatur menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 5 Undang-Undang Pelayaran yang 

menyatakan:  
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1. “Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh 
Pemerintah.”  

2. “Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. pengaturan; 
b. pengendalian; dan  
c. pengawasan.”  

3. “Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 
penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, 
standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk 
persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan”.  

4. “Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi 
pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta 
bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.”  

5. “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi 
kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan 
peraturan perundang- undangan termasuk melakukan tindakan korektif 
dan penegakan hukum.”  

6. “Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan 
diarahkan untuk”:  

1. “memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara 
masal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib 
dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang 
terjangkau oleh daya beli masyarakat;”  

2. “meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, 
kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan 
lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda 
transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi”;  

3. “mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang 
tangguh di perairan serta didukung industri perkapalan yang andal 
sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam 
negeri maupun dari dan ke luar negeri”;  

4. “mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan nasional yang 
andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh 
pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri perkapalan yang 
tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing”;  

5. “meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta 
keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menjamin 
tersedianya alur- pelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu 
Navigasi-Pelayaran yang memadai dalam rangka menunjang 
angkutan di perairan”;  

6. “mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa”  
7. “bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan 

kebutuhan penyelenggaraan pelayaran; dan memenuhi 
perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan 
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penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan 
angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan 
keamanan”.  

7. “Pemerintah daerah melakukan pembinaan pelayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kewenangannya”. 

Pasal di atas bertujuan untuk membahas mengenai pembinaan yang 

dilakukan oleh pemerintah terkait kegiatan pelayaran. Pembinaan di sini bertujuan 

untuk mentertibkan kegiatan pelayaran dengan cara pengawasan, pengaturan dan 

juga pengendalian. Dengan demikian kegiatan pelayaran di Indonesia dapat 

dilakukan lebih tertib dan efisien.  

Secara umum, undang-undang pelayaran juga mengklasifikasikan kegiatan 

pelayaran di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan jenis angkutan di perairan 

yang telah dicantumkan di dalam pasal 6 Undang-undang Pelayaran yaitu: 

1. “Angkutan laut” 
2. “Angkutan sungai dan danau, dan”  
3. “Angkutan penyeberangan” 

Undang-Undang Pelayaran juga mengklasifikasikan pelayaran di 

Indonesia menjadi empat kelompok  angkutan laut yang dicantumkan dalam Pasal 

7 Undang-Undang Pelayaran : 

1. “Angkutan laut dalam negeri”  
2. “Angkutan laut luar negeri”  
3. “Angkutan laut khusus; dan” 
4. “Angkutan laut Pelayaran-rakyat” 

Klasifikasi ini dapat dilihat juga dari berbagai pasal yang ada dalam 

Undang-Undang Pelayaran seperti Pasal 1 angka 17 mengenai Pelabuhan Utama 

yang menyatakan: 
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“Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani 
kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan 
laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat 
asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan 
dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi”. 

Dari Pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa adanya kegiatan angkutan 

laut internasional dan juga dalam negeri yang dilayani oleh Pelabuhan Utama 

ketika akan berhenti di Indonesia untuk melakukan kegiatan angkutannya.  

Untuk menindaklanjuti perkara-perkara yang terkait dengan kecelakaan 

pelayaran, dibentuklah suatu Mahkamah Pelayaran, yang dalam Pasal 1 angka 58 

adalah “panel ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 

yang bertugas untuk melaukan pemeriksaan lanjutan pada kecelakaan kapal”. Jika 

terjadi suatu kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pelayaran, maka kejadian 

tersebut akan diperiksa oleh seorang Syahbandar, yang dalam Pasal 1 angka 56 

adalah “pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan 

memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan 

terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangngan untuk 

menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran”.  

Mengenai Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal diatur dalam bagian 

ketujuh dari UU Pelayaran yakni dari Pasal 220 jo. Pasal 221. Dalam kedua pasal 

tersebut diatur mengenai pemeriksaan terhadap kecelakaan kapal untuk mencari 

alasan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut yang dilakukan oleh seorang 

Syahbandar dan kemudian diteruskan kepada Mahkamah Pelayaran untuk 

pemeriksaan lanjutan. Fungsi dan wewenang Mahkamah Pelayaran diatur dalam 
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Pasal 250 hingga Pasal 257 UU Pelayaran. Dalam Pasal 251 dinyatakan 

“Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 memiliki fungsi 

untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan 

kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau perwira kapal setelah 

dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar”. Dan wewenang 

Mahkamah Pelayaran diatur dalam Pasal 252 yang menyatakan “Mahkamah 

Pelayaran berwenang memeriksa tubrukan yang terjadi antara kapal niaga dengan 

kapal niaga, kapal niaga dengan kapal negara, dan kapal niaga dengan kapal 

perang”. Dapat disimpulkan bahwa fungsi dan wewenang dari Mahkamah 

Pelayaran adalah untuk mengadili perkara-perkara terkait kecelakaan kapal, baik 

itu antara kapal-kapal berdasarkan kode etik profesi dan kompetensi Makhoda 

dan/atau perwira kapal. Jadi, perkara-perkara yang diadili dalam Mahkamah 

Pelayaran hanyalah mengadili tanggung jawab dari Nakhoda dan atau perwira 

kapal yang terkait dengan kecelakaan yang terjadi untuk melihat apakah mereka 

telah menegakkan kode etik profesi sebagai pelaut.  

Pengangkutan laut diatur pula dalam KUHD atau sering disebut pula 

Wetboek van Koophandel voor Indonesie. Dalam KUHD, pengangkutan diatur 

dalam Buku II Bab V tentang perjanjian Carter Kapal. Di mana Bab V A 

mengatur tentang “Pengangkutan Barang dan Bab V B tentang Pengangkutan 

Penumpang”. Dalam Pasal 309 dinyatakan: 

“Kapal adalah semua alat berlayar, bagaimanapun namanya dan apa pun 
sifatnya. Kecuali bila ditentukan lain, atau diadakan perjanjian lain, 
dianggap bahwa kapal itu meliputi perlengkapan kapalnya. Dengan 
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perlengkapan kapal diartikan segala barang yang tidak merupakan bagian 
kapal itu, tetapi diperuntukkan tetap digunakan dengan kapal itu.” 

Dan dalam Pasal 310 dinyatakan bahwa “Kapal laut adalah semua kapal 

yang dipergunakan untuk pelayaran di laut atau diperuntukkan bagi itu. Dalam 

Bab I sampai dengan Bab IV buku ini yang dimaksud dengan kapa semata-mata 

hanya kapal laut.” Dari kedua pasal tersebut dapat diatrik kesimpulan bahwa 

ketentuan KUHD ini hanya berlaku bagi kapal laut. KUHD sendiri sebenarnya 

tidak diperuntukkan bagi mengatur pelayaran. Namun karena kegiatan pelayaran 

sangat menyangkut kegiatan perdagangan baik secara nasional maupun 

internasional, maka ada sebagian peraturan mengenai pelayaran yang diatur 

melalui KUHD.  

Ketentuan mengenai bobot kotor kapal diatur dalam Pasal 341b KUHD 

yang menyatakan: “Ketentuan-ketentuan dari bab ini tidak berlaku kapal yang 

besarnya kurang dari 100 m2 (Berat kotor), apabila kapal itu digerakkan dengan 

mesin, dan kurang dari 300 m2 (Berat kotor) apabila kapal itu tidak digerakkan 

oleh mesin.”  

Pengangkutan kapal diatur dalam Pasal 466 yang menyatakan: 

“Pengangkutan dalam pengertian bab ini ialah orang yang mengikat diri, baik 

dengan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, maupun dengan 

suatu perjanjian lain, untuk menyelenggarakan pengangkutan barang seluruhnya 

atau sebagian melalui laut”. Pasal 468 hingga Pasal 504 KUHD mengatur 

mengenai pertanggung jawaban dan juga ganti rugi terkait dengan pengangkutan, 

dimana Pasal 468 menyatakan: 
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“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 atu sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian 
yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, 
keadannya 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.”  

Berikutnya, Pasal 470 KUHD mengatur mengenai tanggung jawab atas 

kerugian yang menyatakan: 

“Pengangkut tidak bebas untuk mempersyaratkan, bahwa ia tidak 
bertanggung jawab atau bertanggung jawab tidak lebih daripada sampai 
jumlah yang terbatas untuk kerugian yang disebabkan karena kurang 
cakupnya usaha untuk pemeliharaan, perlengkapan atau pemberian awak 
untuk alat pengangkutnya, atau untuk kecocokannya bagi pengangkutan 
yang diperjanjikan, maupun karena perlakuan yang keliru atau penjagaan 
yang kurang cukup terhadap barang itu. Persyaratan yang bermaksud 
demikian adalah batal. Namun pengangkut berwenang untuk 
mempersyaratkan, bahwa ia tidak akan bertanggung jawab untuk tidak lebih 
dari suatu jumlah tertentu atas tiap-tiap barang yang diangkut, kecuali bila 
kepadanya diberitahukan tentang sifat dan nilai barangnya sebelum atau 
pada waktu penerimaan. Jumlah ini tidak boleh ditetapkan lebih rendah dari 
f. 600,-. Pengangkut di samping itu dapat mempersyaratkan, bahwa ia tidak 
wajib mengganti kerugian, bila kepadanya diberitahukan sifat dan nilai 
barangnya dengan sengaja secara keliru.”  

Pasal 470 ini menyatakan bahwa pengangkut tidak bisa menyatakan bahwa 

dia hanya bisa membayar ganti rugi sebatas jumlah tertentu dari apa yang 

harusnya menjadi jumlah kerugian. Tetapi pasal ini menyebutkan pula bahwa 

pengangkut tersebut boleh memberi syarat bahwa ia hanya akan bertanggung 

jawab atas jumlah tertentu yang dihitung per tiap barang yang diangkut. 

Pasal 470a mengatur mengenai persyaratan bagi pembatasan tanggung jawab 
yang menyatakan: 
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“Persyaratan untuk membatasi tanggung jawab pengangkut dalam hal apa 
pun tidak membebaskannya untuk membuktikan, bahwa untuk 
pemeliharaan, perlengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutan 
yang diperjanjikan telah cukup diusahakan, bila ternyata, bahwa kerugian 
itu adalah akibat dari cacat alat pengangkutannya atau tatanannya. Dari hal 
ini tidak dapat diadakan penyimpangan dengan perjanjian.” 

Ganti rugi terkait dengan pengangkutan diatur dalam Pasal 472 yang menyatakan:  

“Ganti rugi yang harus dibayar oleh pengangkut karena tidak menyerahkan 
seluruhnya atau sebagian dari barang-barang, dihitung menurut nilai barang 
yang macam dan sifatnya sama di tempat tujuan, pada waktu barang itu 
seharusnya diserahkan, dikurangi dengan apa yang dihemat untuk bea, biaya 
dan biaya angkutan karena tidak adanya penyerahan. Bila muatan 
selebihnya dengan ketentuan tujuan yang sama, sebagai akibat suatu sebab 
untuk hal mana pengangkut tidak bertanggung jawab, tidak mencapai 
tujuannya, maka ganti ruginya dihitung menurut nilai barang yang macam 
dan sifatnya sama di tempat dan pada waktu barang itu didatangkan.” 

Lalu ganti rugi mengenai kerusakan diatur melalui Pasal 473 yang 

menyatakan “Dalam hal adanya kerusakan, maka harus diganti jumlah uang yang 

diperoleh dengan mengurangi nilai yang dimaksud dalam pasal 472 dengan nilai 

barang yang rusak, dan selisih yang dikurangi dengan apa yang dihemat untuk 

bea, biaya dan biaya angkutan karena adanya kerusakan.” Pasal 472 dan 473 

mengatur mengenai ganti rugi kerusakan terkait dengan perdagangan yang 

dilakukann dengan pelayaran. Ganti rugi disini mengacu kepada biaya kerugian 

yang harus dibayar oleh pihak pengangkut secara spesifik.  

Pasal 474 hingga Pasal 476 KUHD mengatur mengenai tanggung jawab 

pengusaha kapal yang menentukan: 

Pasal 474 KUHD: 

“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 
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yang untuk menentukan isinya dikurangkan dari isi kotor untuk ruangan 
yang ditempati oleh tenaga penggerak.” 

Pasal 475 KUHD: 

“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. “  

Pasal 476 KUHD: 

“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.” 

 

Pasal 474 hingga 476 KUHD mengatur mengenai subyek yang bertanggung 

jawab atas kerusakan. Dalam hal ini pasal-pasal tersebut menyatakan ada 

beberapa subyek yakni pengusahan kapal, bukan pengusaha kapan dan juga 

apabila kerusakan tersebut merupakan kesalahan besar ataupun kesengajaan. 

Tentunya pasal-pasal tersebut diperuntukan guna memberikan kejelasan terhadap 

siapa pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan dan dibebankan ganti 

rugi.  

Peraturan lebih lanjut mengenai perkapalan diatur pula melalui Permen 

Pemanduan Kapal, dimana dalam Pasal 1 angka 5 dinyatakan:  

“Kapal Tunda yang berfungsi sebagai sarana bantu pemandu adalah kapal 
dengan karakteristik tertentu digunakan untuk kegiatan mendorong, 
menarik, dan 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.” 
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Pengaturan yang ada dalam Pasal 1 angka 5 menjabarkan definisi kapal 

tunda yang merupakan salah satu subyek hukum dari Permen Pemanduan Kapal. 

Definisi ini menjabarkan karakteristik tertentu yang menggambarkan Kapal 

Tunda yakni sebuah kapal yang berfungsi untuk menarik atau mendorong kapal 

lain di pelabuhan. Lalu dalam Pasal 3 Permen Pemanduan Kapal dinyatakan: 

“Penggunaan Kapal Tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf a, digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran pelayanan 
pemanduan kapal di pelabuhan, perairan dan alur pelayaran, dengan 
ketentuan sebagai berikut: dan perlindungan lingkungan maritim dalam 
Pelayanan pemandu kapal di pelabuhan, perairan dan alur pelayaran, dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
a. Panjang kapal 70 (tujuh puluh) meter sampai dengan 150 (seratus lima 
puluh) meter menggunakan paling sedikit 1 (satu) unit kapal tunda dengan 
jumlah daya paling rendah 2000 (dua ribu) DK dan jumpah gaya tarik 
paling rendah 24-ton bollard pull; 
b. panjang kapal di atas 150 (seratus lima puluh) meter sampai dengan 250 
(dua ratus lima puluh) meter menggunakan paling sedikit 2 (dua) unit kapal 
tunda dengan jumlah daya paling rendah 6.000 (enam ribu) DK dan jumlah 
gaya tarik paling rendah 65-ton bollard pull; atau 
c. panjang kapal 250 (dua ratus lima puluh) meter ke atas paling sedikit 3 
(tiga) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 11.000 (sebelah 
ribu) DK dan jumlah gaya tarik paling rendah 125-ton bollard pull, atau.”  

 
 Pengaturan dalam Permen Pemanduan kapal ini ditujukan sebagai aturan 

yang lebih spesifik mengenai pemanduan kapal di Indonesia. Seperti yang ada 

dalam Pasal 3, diatur mengenai ketentuan Panjang kapal tunda yang gunanya 

adalah untuk menjamin keamanan dalam kegiatan pengangkutan.  

Pasal 100 UU Pelayaran menyatakan bahwa: 

(1) “Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha 
yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan bertanggung jawab untuk 
mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau 
fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya.”  

(2) “Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab untuk mengganti 
kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas 
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pelabuhan yang diakibatkan oleh kapal.”  
(3) “Untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab atas ganti kerugian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau operator kapal 
yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan wajib memberikan jaminan.”  

Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa apabila ada kerusakan pada 

bangunan atau fasilitas pelabuhan akibat kegiatannya, maka yang bertanggung 

jawab adalah badan usaha ataupun orang perseorangan dan juga pemilik dan 

atau operator kapal. Dengan demikian, sudah jelas diatur dalam pasal UU 

Pelayaran mengenai tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi dikarenakan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang, badan hukum, maupun pemilik atau 

operator kapal.  

Berikutnya dalam Pasal 181 UU Pelayaran, dinyatakan: 

(1) “Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada setiap 
kerusakan Telekomunikasi-Pelayaran dan hambata di laut, sungai dan 
danau yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.”  

(2) “Tanggung jawab pemilik dan/atau operator kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk segera memperbaiki 
atau mengganti sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali 
seperti semula.”  

(3) “Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak 
kerusakan terjadi.” 

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa apabila terjadi kerusakan pada 

telekomunikasi-pelayaran dan hambatan yang disebabkan oleh operasi kapal, 

maka pihak yang bertanggung jawab adalah pemilik dan atau operator kapal. 

Selain itu, UU Pelayaran memberi jangka waktu untuk perbaikan dan 

penggantian yakni 60 hari sejak kerusakan tersebut terjadi.  
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II.2 PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PIHAK-PIHAK YANG 
BERTANGGUNG GUGAT 

Dalam bahasa Belanda, Perbuatan melawan hukum disebut dengan istilah 

onrechmatige daad, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah untuk Perbuatan 

Melawan Hukum adalah tort.  Arti kata “tort” sendiri adalah “salah” (wrong). 

Namun di bidang hukum, kata “tort” telah berkembang dan memiliki arti 

kesalahan perdata yang bukan berasal dari kewajiban atau prestasi yang timbul 

dari perjanjian atau kontrak.  Kata “tort” diambil dari bahasa Latin “torquere” 

dan juga kata “tortus” dalam bahasa Perancis. Sama halnya, kata “wrong” juga 

berasal dari dari kata Perancis  yaitu “wrung” yang berarti kesalahan atau 

kerugian (injury).  Sehingga pada prinsipnya, kemudian terbentuklah suatu system 

hukum yang dikenal dengan Perbuatan Melawan Hukum. 

Secara historis, unsur dan definisi Perbuatan Melawan Hukum terus 

berkembang sedemikian rupa dengan adanya perkembangan sifat dan juga 

perbuatan manusia yang semakin kompleks. Rachmat Setiawan dalam bukunya 

“Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum” menyatakan bahwa , 

“perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2 interpretasi,” yaitu 

interpretasi sempit atau lebih dikenal dengan ajaran legisme dan interpretasi luas.6 

Ajaran Legitis yang berasal dari abad ke-19 menyatakan bahwa, “suatu 

perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang 

bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang 

 
6 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 

1982, h. 15 
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lain.”7 Oleh sebab itu, menurut ajaran tersebut syarat dari suatu perbuatan 

melanggar hukum adalah harus memenuhi salah satu dari kedua unsur yakni: 

melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat 

yang telah diatur dalam undang-undang. 

Sebaliknya, dalam ajaran Legisme dititikberatkan pada fakta bahwa tidak 

semua perbuatan yang menimbulkan kerugian dapat diminta ganti rugi. Namun, 

tuntutan ganti rugi hanya didasarkan terhadap perbuatan melawan hukum. Ajaran 

Legisme ini akhirnya dikenal sebagai pandangan Perbuatan Melawan Hukum 

dalam arti sempit. Terhadap pandangan tersebut, beberapa sarjana mengutarakan 

pendapat yang sebaliknya, dimana salah satunya adalah Molengraaf yang 

berpendapat bahwa, “yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak 

hanya terpaku pada melanggar undang-undang semata, tetapi juga jika perbuatan 

tersebut melanggar kaedah-kaedah atau norma-norma kesusilaan dan kepatutan 

yang hidup dalam masyarakat.”8 

Pada tahun 1919, Hoge Raad, yakni pengadilan tertinggi di Belanda 

memberi rumusan yang sekarang dikenal sebagai pandangan luas mengenai 

perbuatan melawan hukum. Pada putusannya, Hoge Raad menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berbeda dengan suatu 

perbuatan yang melanggar atau melawan undang-undang, tetapi perbuatan 

melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang 

“memperkosa” hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si 

 
7 Ibid. 
8 Ibid, h.16-17 
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pembuat atau bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam 

masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain. 

Rumusan yang dikeluarkan oleh Hoge Raad tersebut dituangkan 

dalam “Standart Arrest” 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen dan Lindenbaum. 

Dalam putusan perkara tersebut dinyatakan bahwa erbuatan melawan hukum 

(onrechmatige daad) diartikan sebagai “suatu perbuatan atau kelalaian, yang atau 

bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum 

si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup 

terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai 

akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, 

berkewajiban membayar ganti kerugian.”9 

Sejak tahun 1919, Perbuatan Melawan Hukum mulai ditafsirkan dalam arti 

luas sejak adanya perkara Lindenbaum v. Cohen dengan menggunakan pandangan 

bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak 

berbuat yang bertentangan dengan: 

1. “Hak Subyektif orang lain.” 
2. “Kewajiban hukum pelaku.” 
3. “Kaedah kesusilaan.” 
4. “Kepatutan dalam masyarakat” 

 
Perbuatan Melawan Hukum diatur melalui Pasal 1356 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) sampai dengan Pasal 

1380 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai 

Onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum), yang menetapkan: 

 
9 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, Jakarta, Pradnya 

Paramita, 1982, h. 25-26 
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Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-
undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan 
hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menetukan satu pasal 
umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan 
hukum. 

Pasal tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdata 

yang menyatakan: “Penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota 

badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban 

untuk, selain mengganti biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang 

disebabkan oleh luka cacat tersebut.” Dalam rumusan Perbuatan Melawan Hukum 

yang terdapat di dalam KUHPerdata disebutkan bahwa sifatnya tidak seperti 

perbuatan pidana yang terbatas, namun juga harus dilihat akibat-akibat hukum 

dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, maka disimpulkan Perbuatan Melawan 

Hukum bukanlah perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis, namun 

menitikberatkan kepada perbuatan yang menimbulkan akibat atau kerugian bagi 

korban.  

Menurut Munir Faudy, “perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu 

kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau 

mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian 

yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap 

korban dengan suatu gugatan yang tepat.”10 Perbuatan melawan hukum menurut 

R. Wirjono Projodikoro akibat umum dari perbuatan melawan hukum diartikan 

sebagai sebuah “perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca 

 
10 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, h.3 
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keseimbangan dari masyarakat.”11 Sedangkan istilah “onrechtmatige daad” 

ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi pula suatu hubungan yang bertentangan 

dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup 

masyarakat. 

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan 

hukum adalah sebagai berikut:12 

1. “Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari 
kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi kontraktual yang menerbitkan 
hak untuk meminta ganti rugi;”  

2. “Suatu perbuatan atau tidak berbuat yang mengakibatkan timbulnya 
kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di 
mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut baik merupakan suatau 
perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan”;  

3. “Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, 
kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan 
dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu 
ganti rugi”;  

4. “Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian 
dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau 
wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap 
kewajiban equity lainnya”;  

5. “Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap konrak, 
atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak 
orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan 
kontraktual”;  

6. “Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan 
dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan 
karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan”; 

7. “Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak”.  

Dari definisi-definisi tersebut bisa dilihat bahwa perbuatan melawan hukum 

bukan hanya bertentangan atau melanggar undang-undang, tetapi juga suatu 

 
11 R. Wirjono Projodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung, Sumur, 1994, h.13 
12 W. Page Keeton , et. al., Prosser and Keeton on Torts., St. Paul Minnesota, USA, West 

Publishing Co., 1984, h. 1-2. 
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perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain yang bertentangan 

denagn kesusilaan, sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan yang ada dalam 

masyarakat. Pada intinya, perbuatan melawan hukum dapat pula dilihat sebagai 

suatu prinsip hukum tujuannya adalah untuk mengendalikan atau untuk mengatur 

perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian dan 

menyediakan ganti rugi terhadap orang yang dirugikan. 

Dalam peraturan Pasal 1365 dan Pasal 1370 KUHPerdata dapat dilihat 

bahwa untuk suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum harus 

memenuhi beberapa unsur yaitu: 

1. “adanya suatu perbuatan, yaitu unsur yang dimulai dengan adanya 
perbuatan si pelaku baik itu perbuatan positif maupun negative”; 

2. “perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang 
melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan 
kewajiban hukum dari si pelaku yang telah diatur dalam undang-
undang”; 

3. “adanya kerugian, dalam hal ini menyangkut kerugian materiil dan 
juga imateriil yang dirasakan”; 

4. “ada hubungan causal, atau sebab akibat, antara perbuatan 
melawan hukum itu dengan kerugian yang ditimbulkan”; 

5. “unsur adanya kesalahan, dalam dunia hukum mengenal 2 teori 
mengenai kesalahan yakni kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan 
disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran 
oleh pelaku yang mana ia tahu konsekuensi atau akibat dari 
perbuatannya itu. Sedangkan kealpaan di sini berbicara mengenai 
suatu kelalaian atau suatu perbuatan yang tidak berhati-hati 
sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain”.  

Menurut Fuady, penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan 

melawab hukum adalah sebagai berikut:13 

 
13 Munir Fuady, op.cit, h. 10-14 
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1. “Adanya Suatu Perbuatan”.  

“Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si 

pelakunya. Pada umumnya perbuatan disini dapa diartikan sebagai 

berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Oleh 

karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur 

“persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang 

diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak yang 

menyebabkan timbulnya suatu prestasi tertentu”. 

2. “Perbuatan tersebut melawan hukum” 

“Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, 

sedangkan melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-

luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut”:  

a. “perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku”;  
b. “yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum 

si pelaku”;  
c. “perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si 

pelaku”;  
d. “perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode 

zeden)”;  
e. “perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik 

dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan 
orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het 
maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzein van ander 
person of goed)”  

3. “Adanya kesalahan dari pihak pelaku” 

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata yakni Perbuatan 

Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar 

pada perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan. Adanya syarat 

kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, pelaku hanya bertanggung 

jawab apabila perbuatannya dapat dipersalahkan padanya, atau dapat 

dikatakan apabila ditemukan unsur kesalahan dalam perbuatannya. 

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan 
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sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:  

a. “ada unsur kesengajaan”;  
b. “ada unsur kelalaian (negligence, culpa)”;  
c.”tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf  
(rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overrmacht, membela 
diri, tidak waras, dan lain-lain” 
 

Dalam persyaratan unsur “kesalahan” ada 3 yang membahas selain 
unsur “melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan hukum, 
yaitu:14  

a. “Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum 
saja; Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum 
terutama dalam artinya yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan 
di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan 
terhadap suatu perbuatan melawan hukum.”  
b. “Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja; 
Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah 
mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, 
sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap 
suatu perbuatan melawan hukum.” 
c. “Aliran yang menyatakan diperlukan baik unsur melawan 
hukum maupun unsur kesalahan. Aliran ini mengajarkan bahwa 
suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur 
melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam 
unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur 
kesalahan.”  

4. “Adanya kerugian bagi korban” 

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan 

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Berbeda dengan kerugian yang 

timbul karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, 

kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian 

materil, juga diakui konsep kerugian immaterial yang dinilai pula 

dengan uang. Kerugian immaterial atau imateriil ini merupakan dampak 

 
14 Ibid 
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dari perbuatan melawan hukum tersebut yang menyebabkan adanya 

kerugian yang sebenarnya tidak berupa uang, namun sangat dirasakan 

sehingga disebut kerugian imateriil.  

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian 

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian 

yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan 

hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori menurut 

Munir Fuady, yaitu (a) teori hubungan faktual dan (b) teori penyebab 

kira-kira.  

a. “Teori Hubungan Faktual Hubungan sebab akibat secara factual 
(causation in fact) yakni “fakta” atau apa yang secara terjadi secara 
aslinya. Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian 
dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian 
(hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam 
hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini 
sering disebut dengan hukum mengenai “sine qua non”.” 15 
b. “Teori Penyebab Kira-Kira Teori ini bertujuan agar lebih praktis 
dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang 
lebih adil, maka diciptakanlah konsep proximate cause atau sebab 
kira-kira. Dalam teori ini mengkaji kejadian atau perbuatan yang 
kira-kira menyebabkan terjadinya kerugian. Kadang-Kadang untuk 
penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah legal cause atau 
dengan berbagai penyebutan lainnya.”16   

Pada dasarnya unsur kesalahan dalam ilmu hukum dianggap terpenuhi bila 

ada 3 syarat yakni: 

1. “Adanya unsur kesengajaan” 
2. “Adanya unsur kelalaian” 
3. “Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf.”  

 
15 Ibid 
16 Ibid 
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Dalam perbuatan melawan hukum, tiap-tiap unsurnya bersifat kumulatif, 

sehingga harus terpenuhi semuanya baru suatu perbuatan dapat dikatakan telah 

melawan hukum. Menurut Fuady, unsur kesengajaan dalam suatu tindakan harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:17 

1. “Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan”; 
2. “Adanya konsekuensi dari perbuatan”.  
3. “Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan 

konsekuensi, melaikan juga adanya kepercayaan bahwa dengan 
tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi 
tersebut”.  

Dalam perbuatan melawan hukum, faktor kesalahan ini sangat penting, 

karena menyangkut fakta kepentingan si pelaku dalam ganti rugi dan juga 

pembuktian kesalahan. Jika si pelaku melakukan suatu perbuatan melawan hukum 

namun tidak sengaja atau merupakan suatu kealpaan maka tentunya akan 

berdampak berbeda dengan apabila perbuatan itu dilakukan dengan sebuah niat 

atau kesengajaan. “Dengan demikian, dalam perbuatan melawan hukum dengan 

unsur kesengajaan, niat atau sikap mental menjadi faktor dominan, tetapi pada 

kelalaian, yang dipentingkan ialah sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan 

tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada dalam pikirannya.”18  

Dalam bahasa Inggris, kata liability memiliki arti “legal responsibility for 

one’s acts or omissions”19. (kewajiban hukum untuk ketika seseorang berbuat 

atau tidak berbuat). Sedangkan kata accountability memiliki arti “the state of 

being responsible for something, for example, being held accountable or 

 
17 Munir Fuady, Op.cit, h.47 
18 Munir Fuady, Op.cit, h. 73  
19 https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1151, diakses pada tanggal 11 Juli 

2020 
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responsible for one’s own actions”. (keadaan dimana seseorang bertanggung 

jawab atas sesuatu, misalnya, dimintai pertanggungjawaban atau bertanggung 

jawab atas tindakan sendiri). Kedua kata-kata tersebut terkait dengan tanggung 

jawab, namun sebenarnya kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. 

Liability berarti tanggung jawab atau dapat diminta tanggung jawab, sedangkan 

kata accountability dapat diartikan sebagai bertanggung gugat. Pengertian 

tanggung gugat sendiri menurut pendapat para ahli adalah suatu bentuk yang lebih 

spesifik dari sebuah tanggung jawab. “Tanggung gugat merujuk kepada posisi 

seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk 

kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa atau tindakan hukum.”20  

Pada intinya, liability atau tanggung gugat memiliki dua fungsi, yakni 

yang pertama sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengurangi resiko adanya 

kerugian karena ganti rugi akan dibayar oleh pelaku atas kerugian yang 

disebabkan olehnya dan yang kedua adalah sebagai sarana untuk memberikan 

ganti rugi terhadap korban.21 Namun, perbedaannya dengan tanggung jawab 

sebenarnya hanya dalam terminologi saja, karena pada dasarnya tanggung gugat 

adalah bentuk yang lebih spesifik dari sebuah tanggung jawab. Selain itu, ketika 

membahas mengenai tanggung gugat, yang dilihat adalah subyek yang harus 

memberikan ganti rugi terhadap korban atas perbuatan atau peristiwa hukum yang 

telah terjadi.  
 

20 https://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-
gugat/#:~:text=Menurutnya%2C%20pengertian%20tanggung%20gugat%20merujuk,peristiwa%20
hukum%20atau%20tindakan%20hukum.&text=Perbuatan%20melanggar%20norma%20tersebut%
20dapat,%2C%20atau%20(2)%20wanpretasi., diakses pada tanggal 11 Juli 2020 

21 http://www.gresnews.com/berita/opini/102498-tanggung-jawab-dan-tanggung-gugat-
apa-bedanya/, diakses pada tanggal 11 Juli 2020 
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Dalam ranah hukum perdata terminologi yang tepat untuk digunakan 

adalah tanggung gugat, atau liability. Hal ini dikarenakan secara umum, tanggung 

jawab dapat digunakan untuk membahas tanggung jawab pidana dan perdata, 

namun terminologi tanggung gugat hanya dapat digunakan untuk membahas 

dalam perdata. Jadi dalam penulisan skripsi ini, terminologi yang digunakan 

adalah tanggung gugat perdata karena membahas mengenai ganti rugi perdata 

yang harus ditanggung karena adanya perbuatan melawan hukum.  

Ketika membahas mengenai Perbuatan Melawan Hukum, tentunya sebuah 

perbuatan harus dilakukan oleh seseorang atau ‘sesuatu’, yakni subyek hukum 

dalam suatu perkara atau perbuatan. Ketika membahas subyek hukum secara 

perdata dikenal ada 2 macam subyek hukum yang dapat memiliki hak dan 

kewajiban hukum. Subyek hukum tersebut adalah manusia atau disebut pula 

naturlijke person dan juga badan hukum atau dikenal sebagi rechts person.22  

Manusia sendiri disebut sebagai pembawa hak sejak ia dilahirkan dan 

berakhir saat dia meninggal dunia, namun dalam hal Hukum Perdata, ada 

keadaan-keadaan tertentu dimana manusia memiliki hak dan kewajiban hukum 

bahkan sejak dalam kandungan dan juga setelah meninggal. Keadaan tertentu ini 

terkait dengan warisan, yang bisa diberikan kepada manusia yang masih dalam 

kandungan, dan pemberinya tentu saja manusia yang sudah meninggal. Manusia 

sebagai subyek hukum pun harus memenuhi syarat yaitu kecakapan yang diatur 

melalui Pasal 330 bagian a KUHPerdata yang menyatakan: 

 
22 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, h.19-21 
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Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua 
puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan 
sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak 
kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di 
bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan 
dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.  

Disebutkan dalam Pasal 330 bahwa cakap hukum adalah mereka yang 

berumur 21 tahun. Kecakapan disini berarti bahwa seseorang sudah dianggap sah 

untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat diminta pertanggung jawaban 

sepenuhnya atas perbuatan tersebut. “Sebaliknya, subyek hukum yang kedua 

yakni badan hukum yang dinamakan demikian karena pada prinsipnya disamping 

manusia nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau 

perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan 

perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia.”23 Contoh-contoh badan 

hukum yang diakui dalam perundang-undangan Indonesia adalah: 

1. Perseroan Terbatas 
2. Yayasan 
3. Koperasi 
4. Perkumpulan (CV) 
5. Dll. 

Badan hukum ini dijadikan sebagai subyek hukum karena walaupun 

sebetulnya sifatnya adalah benda mati, namun dibalik perbuatan yang dilakukan 

olehnya ada manusia yang menggerakkan. Oleh sebab itu, perbuatan badan 

hukum juga diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia karena 

memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung jawaban penuh atas 

perbuatan hukumnya.  

 
 

23 Subekti, Op.cit, h.21 
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Ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum pada umumnya meliputi dua hal 

yakni ganti rugi materiil dan juga ganti rugi imateriil. Dalam KUHPerdata sendiri 

tidak ada pasal yang menyatakan secara eksplisit mengenai pengaturan ganti rugi 

atas Perbuatan Melawan Hukum seperti halnya Pasal 1246 yang mengatur 

mengenai ganti rugi atas perbuatan wanprestasi. Namun secara umum, ganti rugi 

mengenai Perbuatan Melawan Hukum dapat dilihat melalui Pasal 1372 

KUHPerdata yang menyatakan “Dalam menilai satu sama lain, hakim harus 

memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan 

dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.” Pasal tersebut mencakup ganti 

rugi materiil yang harus dibayar jika terjadi Perbuatan Melawan Hukum, namun 

seperti yang telah dikemukanakan, ganti rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum 

juga mencakup kerugian imateriil. Secara praktek, kerugian imateriil biasanya 

diajukan oleh para penggugat dan diserahkan kepada hakim dengan prinsip “ex 

aquo et bono”24 yang berarti “menurut keadilan”. Prinsip tersebut memiliki arti 

bahwa keputusan mengenai hal tersebut diserahkan kepada pendapat Hakim untuk 

memberi putusan yang seadil-adilnya.  

 Karena tidak adanya peraturan hukum mengenai ganti rugi imateriil, maka 

Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 

650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang menyatakan “Berdasarkan Pasal 

1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian imaterial hanya dapat diberikan 

dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.” 

Dengan demikian adanya ganti kerugian imateriil hanya dapat diberikan sesuai 
 

24 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d904eea83da8/bahasa-hukum-iex-aequo-
et-bonoi/, diakses pada tanggal 10 Juni 2020 
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dengan keadaan-keadaan yang telah ditentukan oleh Putusan Mahkamah Agung 

tersebut, namun dalam prakteknya orang-orang masih sering kali meminta dua 

bentuk ganti rugi yakni ganti kerugian materiil dan juga ganti kerugian imateriil.  

Dalam Pasal 1602w KUHPerdata dinyatakan mengenai kewajiban seorang 

majikan terhadap pekerjanya yakni: 

Majikan wajib mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, alat-alat dan 
perkakas yang dipakai untuk melakukan pekerjaan, dan pula wajib 
mengenal cara melakukan pekerjaan, mengadakan aturan-aturan serta 
memberi petunjuk-petunjuk sedemikian rupa sehingga buruh terlindung dari 
bahaya yang mengancam badan, kehormatan dan harta bendanya 
sebagaimana dapat dituntut mengenai sifat pekerjaan. Jika kewajiban-
kewajiban itu tidak dipenuhi, maka majikan wajib mengganti kerugian yang 
karenanya menimpa buruh dalam menjalankan pekerjaannya, kecuali jika ia 
dapat membuktikannya bahwa tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban itu 
disebabkan oleh keadaan memaksa, atau bahwa kerugian tersebut sebagian 
besar disebabkan oleh kesalahan buruh sendiri. Jika kewajiban-kewajiban 
itu tidak dipenuhi oleh majikan dan karenanya buruh mendapat luka dalam 
melakukan pekerjaannya sehingga meninggal dunia, maka majikan wajib 
memberi ganti rugi kepada suami atau istri buruh, anak-anaknya atau orang 
tuanya yang biasanya memperoleh nafkahnya dan pekerjaan buruh itu, 
kecuali jika majikan itu dapat membuktikan, bahwa tidak dipenuhinya 
kewajiban-kewajiban itu disebabkan oleh keadaan memaksa atau bahwa 
meninggalnya buruh itu sebagian besar disebabkan oleh kesalahan dan 
buruh itu sendiri. Tiap perjanjian yang dapat menghapuskan atau membatasi 
kewajiban-kewajiban majikan ini, adalah batal dengan undang-undang dapat 
diadakan aturan-aturan yang menetapkan bahwa kewajiban mengganti 
kerugian termaksud pada alinea kedua dan ketiga, dapat dilimpahkan oleh 
majikan kepada orang-orang lain.  

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang majikan wajib bertanggung 

gugat atas mengatur dan memelihara alat-alat dan perkakas yang digunakan untuk 

melakukan pekerjaan. Apabila terjadi kecelakaan maupun keadaan bahaya maka 

kerugian wajib ditanggung oleh majikan sebagai pemberi kerja, kecuali apabila 

majikan dapat membuktikan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban tersebut adalah 

karena keadaan memaksa atau karena peristiwa tersebut terjadi karena kesalahan 

pekerja.  
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Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan pula mengenai tanggung jawab 

seorang pemberi kerja atau seorang majikan yakni: 

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang 
disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang 
disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau 
disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. 
Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan 
oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan 
terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. 
Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili 
urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang 
disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan 
pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau 
kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh 
murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu 
berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di 
atas berakhir, jika orang tua, wali, guru sekolah atau kepala tukang itu, 
membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah 
perbuatan atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab. 

Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa apabila terjadi kerugian, yang 

bertanggung jawab bukan hanya orang itu saja, namun juga orang tua dan 

wali, begitu pula dengan majikan dan orang yang mengangkat orang lain 

untuk mewakili urusan-urusan mereka 


