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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

Dalam Kecelakaan Kapal MV Soul of Luck VS Crane di Pelabuhan 

Tanjung Emas Semarang perlu ditinjau pihak mana yang bertanggung gugat atas 

perbuatan melawan hukum yang telah terjadi. Putusan Mahkamah Pelayaran 

Nomor HK.212/18/XII/MP.2019 menyatakan bahwa Nahkoda Aleksander 

Loginov telah memenuhi kewajibannya dengan baik. Penyebab kecelakaan 

dikarenakan kerusakan mesin pada Kapal. Analisis tanggung gugat ditujukan 

kepada perusahaan pemberi kerja yaitu PT. Layar Sentosa sesuai dengan Pasal 1367 

KUHPerdata. Lima unsur perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 1365 

dan Pasal 1370 KUHPerdata terpenuhi dalam kasus kecelakaan Kapal MV Soul of 

Luck ini. Selain itu juga memenuhi unsur ganti rugi sesuai dengan Pasal 472 jo 474 

KUHD. Ditinjau dari Pasal 100 UU Pelayaran, PT. Layar Sentosa sebagai operator 

kapal MV Soul of Luck bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap 

kerusakan yang diakibatkan oleh kapal karena statusnya sebagai pemilik kapal, 

yang otomatis memberikan mereka suatu tanggung jawab terhadap kapalnya yakni 

Kapal MV Soul of Luck. 

Dengan demikian, PT. Layar Sentosa merupakan pihak yang dapat digugat 

ganti rugi terhadap kerusakan dan kerugian yang timbul karena kecelakaan kapal 

MV Soul of Luck yang menabrak crane di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 
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karena mereka lah pemilik kapal yang menurut Pasal 100 UU Pelayaran memiliki 

tanggung jawab atas kerugian yang timbul. 

IV.2 Saran 

 Selain dari kesimpulan yang telah dipaparkan di sub-bab sebelumnya, 

Penulis juga mempunyai rekomendasi pendapat terkait dengan permasalahan yang 

telah dibahas sebagai berikut: 

1. Walaupun kerugian yang telah timbul sudah dibayarkan melalui asuransi 

dari PT. Pelindo III, namun bagi pihak-pihak yang dirugikan masih memliki 

hak gugat terhadap kasus ini agar PT. Layar Sentosa dapat menjadi pihak 

yang bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan karena tidak 

memenuhi kewajibannya sebagai pemberi kerja Kapal MV Soul of Luck. 

2. Perlunya mengimplementasikan tindakan-tindakan antisipasi yang lebih 

ketat dalam proses berlabuh hingga menurunkan muatan di area Pelabuhan 

PT. Pelindo III untuk meminimalisasi kejadian yang tidak diinginkan.  

 


