
 

 

BAB III 

ANALISIS TANGGUNG GUGAT KECELAKAAN YANG TERJADI 
PADA KAPAL MV SOUL OF LUCK VS CRANE DI PELABUHAN 

TANJUNG EMAS SEMARANG 

III.1 Kronologis Kasus Atas Tabrakan Kapal MV Soul of luck 

MV Soul of Luck memiliki panjang 160 meter dan lebar 27 meter 

merupakan salah satu kapal niaga yang mengangkut muatan peti kemas. Kapal 

dengan bobot mati 21.519 ton ini berbendera Panama dan memiliki nomor 

registrasi IMO 9148647. Pada saat peristiwa terjadi, kapal ini akan melakukan 

kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah. 

Pelabuhan Tanjung Mas Semarang 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 dijadwalkan 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 Klang, Malaysia. Dalam proses bersandar di dermaga, MV Soul of 

Luck dipandu oleh dua buah kapal tunda yaitu Kapal Tunda Jayanegara 304 dan 

Kapal Tunda Jayanegara 201 yang dioperasikan oleh PT Pelindo Marine Service 

(PMS) yang merupakan anak usaha PT Pelabuhan Indonesia 3 (Pelindo 3). 

Saat proses tunda berlangsung, Nahkoda MV Soul of Luck kehilangan 

kendali, diduga karena terjadinya kerusakan pada kamar mesin MV Soul of Luck.  
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Kehilangan kendali ini menyebabkan tali yang mengubungkan dengan dua kapal 

tunda Kapal Tunda Jayanegara 304 dan Kapal Tunda Jayanegara 201 terputus, 

sehingga kapal melaju tidak terkontrol menuju dermaga dan menabrak 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 satu truk lainnya yang sedang 

beroperasi di area dermaga Pelabuhan Tanjung Mas, Jawa Tengah.  

Tabrakan yang disebabkan oleh MV Soul of Luck juga menyebabkan 

seorang head of operator crane mengalami luka ringan. Head of operator bertugas 

untuk mengendalikan crane. Akibat kejadian ini, kegiatan bongkar muat di 

dermaga harus dihentikan selama tiga jam untuk evakuasi. Pelabuhan Tanjung Mas 

mengalami kerugian berupa penghentian operasional selama tiga jam. Setelah 

kecelakaan tersebut, kapal MV Soul of Luck yang menabrak crane langsung 

berangkat ke Surabaya tanpa adanya proses hukum sama sekali, padahal kejadian 

tersebut menyebabkan kerugian yang besar. Kerugian harta benda yang timbul 

adalah robohnya gantry crane 03 di Dermaga TPKS, serta kerusakan pagar 
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(railing) KM. Ceria-8 sepanjang empat meter dan semua tali tambat putus. MV 

Soul Of Luck tidak mengalami kerusakan.1  

Pada saat itu, PT. Pelindo 3 sebagai induk usaha jasa pelayanan kapal yang 

mengoperasikan kapal tunda memberikan pernyataan bahwa semua aset telah 

diasuransikan dan sedang dalam proses klaim. Dengan demikian, kerugian akan 

dibayarkan oleh pihak asuransi yang juga mencakup kerugian yang dialami oleh 

pihak ketiga dalam insiden. MV Soul of Luck yang merupakan pihak yang 

menyebabkan kerugian tidak bertanggung gugat atas perbuatannya tersebut dan 

bahkan pergi untuk melanjutkan perjalanannya ke pelabuhan Surabaya. MV Soul 

of Luck diketahui memiliki agen yaitu PT. Layar Sentosa, namun tidak ada kabar 

mengenai respon dari perusahaan tersebut terkait kejadian ini. Setelah itu, tidak ada 

berita lanjutan mengenai penyelesaian kasus tabrakan kapal MV Soul of Luck ini. 

Dalam Putusan Nomor HK.212/18/XII/MP.2019 yang dibacakan pada 

Selasa, 10 Desember 2019 dalam sidang pembacaan putusan kasus kecelakaan 

menyatakan bahwa nahkoda kapal MV Soul of Luck, Aleksander Loginov, 

dibebaskan dari tanggung gugat dalam hal penyebab terjadinya tabrakan.2 Dalam 

putusan ini dinyatakan bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh Tim Panel Ahli, 

dinilai bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kapal MV Soul of Luck dikarenakan 

oleh kerusakan dalam mesin induk yang tidak dapat dihidupkan, sehingga baling-

baling kapal tidak dapat bergerak dan menyebabkan laju kapan 

 
1 Putusan Nomor HK.212/18/XII/MP.2019, h.1 
2 http://mahpel.dephub.go.id/news/get_detail_news/276, diakses pada tanggal 15 Juni 

2020 
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tidak terkendali. Nahkoda kapal MV Soul of Luck Aleksander Loginov dalam 

perkara ini memiliki status terduga, sehingga ialah yang diadili oleh Mahkamah 

Pelayaran mengenai tanggung gugat atas kejadi ini. Tetapi, menurut Tim Panel 

Ahli, tindakan Aleksander Loginov pada saat menghindari terjadinya tabrakan telah 

sesuai dengan protokol pelaut yang baik atau etika good seamenship sehingga 

mereka menilai nahkoda telah memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, nahkoda 

dibebaskan dari tanggung gugat dalam hal penyebab terjadinya tubrukan.  

Meskipun Mahkamah Pelayaran telah melepaskan nahkoda kapal MV Soul 

of Luck dari tanggung gugat atas terjadinya kecelakaan, harus ada pihak yang 

bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian ini. Kenyataanya, 

tanggung jawab atas kejadian tersebut dipenuhi oleh PT. Pelindo 3 dengan cara 

mengklaim kerusakan-kerusakan dan kerugian yang terjadi terhadap asuransi yang 

juga memberikan imbalan kepada pihak ketiga.  

Tetapi, yang menjadi permasalahan adalah apakah para pihak yang 

dirugikan, yaitu Pelabuhan Tanjung Mas, PT. Pelindo 3 serta head of operator 

crane, dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Layar 

Sentosa sebagai pihak yang bertanggung gugat karena merupakan agen dari kapal 

MV Soul of Luck. 

III.2 Analisis Tanggung Gugat Jatuhnya Crane di Pelabuhan Tanjung Emas 

Semarang 

Untuk menentukan apakah bisa dilakukan gugatan perbuatan melawan 

hukum, perlu dilakukan kajian mengenai pihak-pihak yang dapat digugat dalam 

kasus ini (subyek hukum). Dalam hukum perdata dikenal dua macam subyek 
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hukum yakni natuurlijke persoon dan rechts persoon. Natuurlijke persoon adalah 

orang dalam bentuk manusia, jika diterjemahkan langsung memiliki arti “manusia 

alamiah”. Manusia sendiri disebut sebagai pembawa hak sejak ia dilahirkan dan 

berakhir saat dia meninggal dunia, maupun dalam keadaan-keadaan tertentu, 

manusia dapat memiliki hak sejak masih dalam janin serta setelah ia meninggal. 

Manusia sebagai subyek hukum pun harus memenuhi syarat yaitu kecakapan yang 

diatur oleh Pasal 330 bagian a KUH Perdata. Dalam pasal tersebut, dinyatakan 

bahwa cakap hukum adalah mereka yang berumur 21 tahun. Kecakapan disini 

berarti bahwa seseorang sudah dianggap sah untuk melakukan perbuatan hukum 

dan dapat diminta bertanggung gugat sepenuhnya atas perbuatan tersebut.  

Subyek hukum yang kedua yaitu Rechts persoon jika diterjemahkan langsung 

memiliki arti “manusia hukum” yang disebut demikian karena pada dasarnya 

“manusia hukum” ini berbeda hakikat dengan manusia atau orang. Secara umum, 

istilah “manusia hukum” dikenal lebih luas dengan istilah Badan Hukum. Badan 

hukum sendiri diberi nama 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. Contoh-contoh badan hukum yang 

diakui dalam perundang-undangan Indonesia adalah: 

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



 

55 
 

Sebagai subyek hukum, rechts persoon memiliki hak dan kewajiban karena 

walaupun pada dasarnya bentuknya adalah benda mati, namun di balik 

perbuatannya ada manusia yang memiliki kekuasaan. Dengan demikian, karena ada 

manusia dibalik badan hukum yang membuat keputusan, maka badan hukum dinilai 

memiliki hak dan kewajiban serta dapat sepenuhnya bertanggung gugat atas 

perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan.  

Dikatakan dalam Pasal 1365 bahwa menurut sifatnya, perbuatan melawan 

hukum tidak terbatas karena yang dilihat adalah akibat-akibat hukum dari sebuah 

perbuatan. Dengan demikian, dapat dibilang bahwa perbuatan melawan hukum 

menitikberatkan kepada perbuatan yang menimbulkan akibat atau kerugian bagi 

korban. Berbeda dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum tidak 

memerlukan adanya ikatan yang timbul dari perjanjian terlebih dahulu. Perbuatan 

melawan hukum dapat terjadi tanpa adanya ikatan perjanjian, namun dilihat 

berdasarkan korelasi dalam hubungan dari perbuatan yang dilakukan dan akibat 

yang terjadi dalam suatu kejadian.  

Pada dasarnya kasus ini telah diadili oleh Mahkamah Pelayaran, dengan 

subyek hukumnya yakni nakhoda Aleksander Loginov yang telah dinyatakan bebas 

dari segala tanggung gugat. Tetapi, kasus ini masih bisa ditinjau dari subyek hukum 

lain yang belum diadili oleh pengadilan manapun yakni PT. Layar Sentosa sebagai 

agen dari kapal MV Soul of Luck yang memiliki tanggung gugat atas keberadaan 

dan perbuatan dari kapal tersebut. Selain itu, karena bentuk dari subyek hukum 

dalam kasus ini adalah Perseroan Terbatas, maka PT. Layar Sentosa masuk dalam 

kategori badan hukum yang dapat diminta tanggung gugat 
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penuh terhadap perbuatan-perbuatannya. Merujuk pada Pasal 1602 KUH Perdata, 

PT. Layar Sentosa disini berstatus hukum sebagai majikan yang memiliki 

kewajiban untuk memastikan alat-alat yang digunakan untuk bekerja dalam 

keadaan baik dan terawat. Oleh karena itu, PT. Layar Sentosa sebagi agen dan 

pemberi kerja kapal MV Soul of Luck juga dapat dikatakan sebagai subyek hukum 

dalam kasus ini. 

Unsur pertama dari perbuatan melawan hukum yakni adanya suatu 

perbuatan yangberupa perbuatan positif maupun negatif. Perbuatan di sini juga 

tidak boleh merupakan suatu perbuatan yang timbul dari suatu perjanjian, karena 

jika demikian maka tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, 

melainkan masuk dalam ranah wanprestasi. Perbuatan merupakan unsur utama, 

karena tanpa adanya perbuatan maka tidak akan ada runtutan kejadian yang 

merupakan akibat dari perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, unsur pertama dalam 

Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan si pelaku yang harus ditinjau.  

Dalam kasus ini, perbuatan yang terjadi adalah sejumlah perbuatan yang 

dilakukan oleh nahkoda kapal MV Soul of Luck ketika tali kapal tunda terputus dan 

mesin kapal mati sehingga ia kehilangan kendali dan menyebabkan tabrakan 

dengan crane di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Selain itu, perbuatan ini juga 

bisa mengacu kepada perbuatan kelalaian dalam pengecekan dari mesin kapal MV 

Soul of Luck yang seharusnya di awasi oleh pihak PT. Layar Sentosa sebagai 

agennya untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar sebelum kapal 

tersebut berlayar. 
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Unsur yang kedua dalam perbuatan yang melanggar hukum dalam kasus ini 

tentunya kejadian tabrakan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang 

menyebabkan luka ringan pada head of operator crane, tertimpanya tiga truk peti 

kemas, hingga penutupan pelabuhan selama tiga jam karena adanya kegiatan 

sterilisasi tempat kejadian. Perbuatan yang melanggar hukum pada umumnya harus 

melanggar hak subyektif dari orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban 

hukum dari si pelaku yang telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan yang 

melanggar hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai: 

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”; 
e. “Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam 

bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain”. 

Di sini, perbuatan yang melanggar hukum masuk dalam kategori melanggar 

hak orang lain yang dijamin oleh hukum yakni hak atas keselamatan serta hak atas 

keamanan yang telah dilanggar oleh si pelaku. Hak atas keselamatan head of 

operator crane dilanggar karena kecelakaan ini menyebabkan luka ringan pada 

dirinya yang seharusnya mendapat jaminan akan kesalamatan dimanapun dia 

berada. Hak atas keamanan ini adalah hak yang dimiliki oleh pihak Pelabuhan 

Tanjung Mas dan juga terhadap truk peti kemas atas keamanan lingkungan mereka.  

Unsur yang ketiga yaitu adanya kerugian, baik materiil maupun imateriil. 

Dalam kasus ini, terdapat kerugian materiil dan juga imateriil oleh beberapa 
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pihak. Menurut Putusan Mahkamah Pelayaran kerugian harta benda yang timbul 

berupa robohnya gantry crane nomor 03 di Dermaga TPKS, dan kerusakan pagar 

(railing) KM. Ceria-8 sepanjang empat meter dan semua tali tambat putus. Yang 

pertama adalah dari pihak PT. Pelindo 3 sebagai pemilik tiga truk petikemas yang 

tertimpa crane yang roboh akibat ditabrak oleh MV Soul of Luck. Tentunya 

kerugian tersebut meliputi kerugian materiil karena rusaknya barang-barang yang 

di dalam truk dan biaya tambahan untuk memperbaiki kerusakan pada truk peti 

kemas atau bahkan membeli truk baru jika kerusakannya parah. Kerugian imateriil 

dari pihak PT. Pelindo 3 adalah kerugian waktu dan efisiensi dalam menjalankan 

kegiatan usaha mereka karena adanya kecelakaan ini.  

Berikutnya, kerugian materiil dan imateriil juga dialami oleh head of 

operator crane yang mengalami luka ringan dibagian kepala. Karena luka yang 

dideritanya, tentu saja perlu biaya tambahan untuk membayar biaya rumah sakit 

dan dokter, serta hilangnya waktu efektif bekerja karena terjadinya luka tersebut. 

Kerugian materiil dan imateriil juga dialami oleh pihak Pelabuhan Tanjung Mas 

Semarang yang harus menutup pelabuhan selama tiga jam untuk proses evakuasi. 

Kerugian tersebut terjadi karena cukup mengganggu kegiatan bongkar muat barang 

dan aktivitas berlabuh banyak kapal yang harus menunggu untuk melakukan 

kegiatan mereka. 

Unsur yang keempat yakni adanya hubungan kausal, atau sebab akibat 

antara perbuatan dan kerugian yang terjadi. Hubungan kausal dalam kasus ini 

adalah mengenai perbuatan yang menyebabkan akhirnya mesin kapal tersebut 

mengalami kerusakan sehingga mati dan menyebabkan kapal tidak dapat 
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dikenalikan sehingga menabrak crane. Tentunya antara perbuatan dan kerugian 

disini terkait karena perbuatan tersebut memberi dampak langsung terhadap 

kejadian kecelakaan ini.  

Dan unsur yang kelima yakni adanya kesalahan, baik itu kealpaan maupun 

kesengajaan. Melalui putusan Mahkamah Pelayaran, nakhoda Aleksander Loginov 

dinyatakan tidak memiliki kesalahan baik sengaja maupun alpa terkait dengan 

kejadian kecelakaan ini. Tetapi, yang belum dibahas adalah apakah ada kesalahan 

dalam pemeriksaan kapal ataupun perbaikan terhadap kapal MV Soul of Luck 

sebelum melakukan pelayarannya ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang 

seharusnya diawasi oleh pihak PT. Layar Sentosa. Dalam kasus ini, dapat terjadi 

kesalahan dalam pemeriksaan atau perbaikan terhadap keadaan mesin kapal MV 

Soul of Luck yang seharusnya bisa mencegah terjadinya kecelakaan tersebut. Oleh 

sebab itu perlu ditinjau apakah ada pihak lain yang memiliki kesalahan dalam kasus 

ini. 

Selain ditinjau dari peraturan-peraturan KUH Perdata, mengenai ganti rugi 

atas kerusakan atau kerugian dari kecelakaan ini dapat ditinjau pula dari KUH 

Dagang 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 473 mengatur mengenai ganti rugi kerusakan terkait dengan perdagangan 

yang dilakukan dengan pelayaran. Ganti rugi disini mengacu kepada biaya kerugian 

yang harus dibayar oleh pihak pengangkut secara spesifik.  
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Pasal 474 KUH Dagang mengatur mengenai tanggung jawab pengusaha 

kapal yang menentukan: 

Bila pengangkut adalah pengusaha kapal, maka tanggung jawab atas 
kerusakan yang diderita barang yang diangkut dengan kapal, terbatas sampai 
jumlah f. 50,- setiap meter kubik isi bersih kapalnya, sepanjang mengenai 
kapal yang digerakkan secara mekanis, ditambah dengan apa yang untuk 
menentukan isinya dikurangkan dari isi kotor untuk ruangan yang ditempati 
oleh tenaga penggerak. 

Jika ditinjau dari Pasal 472 jo Pasal 474 KUHD maka dapat dilihat bahwa 

terjadi kerusakan terhadap tiga truk peti kemas yang tertimpa crane, sehingga 

diperlukan ganti rugi terhadap berbagai pihak yang mengalami kerugian atas 

kecelakaan tersebut Selain itu dalam kasus ini, PT. Layar Sentosa adalah 

perusahaan yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh kapal MV 

Soul of Luck sebagai kapal pengangkut barang. Berdasarkan penelitian ini, dapat 

dikatakan bahwa PT. Layar Sentosa adalah pihak yang bisa diminta tanggung gugat 

terkait kejadian kecelakaan yang menimbulkan berbagai kerusakan dan kerugian 

yang dialami oleh beberapa pihak.  

Selain memenuhi unsur-unsur Pasal 472 jo 474 KUH Dagang, unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi dalam 

kasus ini. Subyek hukum dari perbuatan melawan hukum ini adalah PT. Layar 

Sentosa sebagai agen dari Kapal MV Soul of Luck. Dikatakan demikian, karena 

tanggung gugat nakhoda Aleksander Loginov telah dibebaskan oleh Mahkamah 

Pelayaran yang menilai ia telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaut yang baik 

dengan memenuhi kode etik dan standar yang ada. Tetapi masih harus dilihat lagi 

apakah ada pihak lain yang dapat bertanggung jawab 
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atas kecelakaan ini, dan pihak tersebut adalah PT. Layar Sentosa. Hal ini 

dikatakan demikian karena sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UU Pelayaran yang 

menyatakan: 

(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 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”.  

 
Dengan jelas dalam Pasal diatas dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pemilik 

kapal adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang 

diakibatkan oleh kapal. Disini status PT. Layar Sentosa dapat diaktakan sebagai 

pemilik atau operator kapal MV Soul of Luck. Oleh sebab itu, PT. Layar Sentosa 

dapat dilihat sebagai pihak yang bisa dimintai pertanggung jawaban.  

Pasal 1367 KUH Perdata juga 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. Disini, pihak PT. Layar Sentosa adalah sebagai 

operator atau pemberi kerja kapal MV Soul of Luck yang merupakan pihak yang 

menyebabkan kejadian kecelakaan ini. Jika ditinjau dari status PT. Layar Sentosa 

sendiri, mereka sebagai pemilik kapal memiliki tanggung jawab terhadap kapal 

tersebut, sehingga apabila memang terjadi suatu hal yang menimbulkan kerugian 

mereka dapat dimintai tanggung jawab. Seharusnya pihak PT. Layar Sentosa wajib 

menunjukkan itikad baik dalam melakukan pemeriksaan ataupun perbaikan 

terhadap kapal MV Soul of Luck agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan dalam 

mesin yang dapat menyebabkan kecelakaan. Selain itu, seharusnya sebagai agen 

dari kapal MV Soul of Luck, PT. Layar Sentosa memberi respon terhadap 
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kecelakaan ini dengan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan dan 

segala kerugian yang terjadi. Oleh sebab itu, PT. Layar Sentosa dapat dikatakan 

sebagai pihak yang dapat digugat ganti rugi terhadap kerusakan dan kerugian 

yang timbul karena kecelakaan kapal MV Soul of Luck yang merobohkan crane di 

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

 


