
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-

undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi 

“Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti hukum harus dijalankan 

sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum menjadi hal yang 

fundamental dalam terwujudnya negara hukum yang berdaulat yang didalamnya 

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia harus tetap ditegakan dan di 

junjung tinggi serta dengan persamaan hak dihadapan hukum. 

Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan jumlah 

penduduk yang besar. Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadikan bidang 

ekonomi sebagai bidang utama yang digunakan untuk memajukan negara, dimana 

dalam hal ini transaksi barang dan jasa menjadi hal yang sangat wajar dilakukan 

oleh masyarakat banyak. Transaksi barang dan jasa ini melibatkan beberapa belah 

pihak yang saling menguntungkan satu sama lain, diantaranya ada pelaku usaha 

atau produsen yang membuat, memproduksi, mengedarkan barang atau jasa, dan 

ada juga konsumen yang menjadi pemakai, atau pengguna barang atau jasa. 

Diantara keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan penting, dan 

menuntut keduanya untuk saling memberikan yang terbaik. 



Sebagai negara berkembang juga, Indonesia telah banyak menerima arus 

globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi dan telekomunikasi yang 

dapat memperluas ruang gerak dan arus transaksi barang bagi pelaku usaha dan 

konsumen.  

Untuk memajukan perekonomian negara, salah satunya dapat dilakukan 

dengan meningkatkan perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. 

Perdagangan ini diharapkan mampu menunjang peningkatan produksi dan 

memperlancar distribusi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan, serta 

memperkuat daya saing melalui pengembangan kemampuan untuk 

memperkirakan dan memanfaatkan pengaruh perkembangan ekonomi dunia. 

Perdagangan dan distribusi itu sendiri dapat memperlancar arus barang dan jasa 

serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam rangka 

mamantapkan  stabilitas ekonomi, mempercepat pembangunan, menyebarkan dan 

memeratakan hasil pembangunan ke seluruh wilayah tanah air. 

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa pembangunan dibidang 

ekonomi, dalam hal ini perdagangan, tidak bisa lepas dari masalah transportasi 

atau pengangkutan. Dalam pembangunan ekonomi, khususnya perdagangan, 

transportasi memegang peranan penting, karena transportasi sebenarnya 

merupakan urat nadi dalam kehidupan ekonomi. 

Pengiriman barang atau pengangkutan merupakan kegiatan dari transportasi 

memindahkan barang (comoodity of goods) dan penumpang dari satu tempat 



(origin atau port of call) ke tempat lain atau part of destination, maka dengan 

demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain 

produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk 

pemindahan/pengiriman barang-barangnya
1
. 

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan 

masyarakat. Dikatakan sangat vital karena didasari oleh hal berikut ini
2
 : 

1. Keadaan Geografis Indonesia 

Keadaan geografis Indonesia berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu 

pulau besar dan pulau kecil, dan perairan yang terdiri dari sebagian besar laut 

dan sungai serta danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui 

darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara. Kondisi 

angkutan tiga jalur tersebut menjadi alasan penggunaan alat pengangkut 

modern yang digerakan secara mekanik. 

2. Menunjang Pembangunan Berbagai Sektor 

Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan 

pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan 

pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan berbagai sektor ke seluruh 

pelosok tanah air, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, 

pendidikan. 
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3. Mendekatkan Jarak antara Desa dan Kota 

Lancarnya pengangkutan berarti mendekatkan jarak antara desa dan kota dan 

ini akan memberikan dampak bahwa untuk berkerja di kota tidak harus pindah 

ke kota, mereka yang tinggal di kota tidak perlu khawatir diperkerjakan di 

daerah luar kota, informasi timbal balik yang cukup cepat antara desa dan 

kota. Pola hidup di daerah perdesaan cenderung mengikuti pola hidup di 

daerah perkotaan. Tingkat berpikir dan ingin maju warga desa dapat tumbuh 

lebih cepat. 

4. Perkembangan Ilmu Teknologi 

Perkembangan di bidang pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan 

di bidang ilmu pendidikan dan teknologi pengangkutan modern, sarana dan 

prasarana angkutan modern, dan hukum pengangkutan modern terutama 

mengenai perkeretaapian, perkapalan, pesawat udara, dan sumber daya 

manusianya.  

Hukum pengangkutan tidak lain adalah: Sebuah perjanjian timbal-balik, pada 

mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan 

barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya 

(pengirim-penerima; pengirim atau penerima; penumpang) berkeharusan untuk 

menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut
3
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Seiring dengan perkembangan zaman yang menyebabkan modernisasi telah 

menciptakan bidang usaha baru yaitu usaha jasa pengurusan transportasi 

pengiriman barang. 

Menurut kamus bisnis, yang dimaksud dengan Perusahaan Jasa Pengurusan 

Transportasi (freight forwarder) adalah suatu perusahaan yang melakukan 

spesialisasi pengangkutan barang-barang yang akan dikirim, mengatur 

pengumpulan barang dari pabrik, gudang, dan lain-lain dan mengirimkannya 

langsung kepada pelanggan untuk pengiriman domestik atau ekspor impor 

melalui pelabuhan laut, lapangan udara ataupun jalan darat. Untuk barang yang 

diekspor, agen tersebut juga melakukan semua dokumentasi yang diwajibkan oleh 

pemerintah dan tugas pembukuan. 

Semakin berkembangnya Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (freight 

forwarder) pengiriman barang atau jasa pengangkutan dengan berbagai kelebihan 

yang mereka tawarkan, semakin banyak juga kendala yang dihadapi oleh 

perusahaan dan konsumen pengguna jasa pengiriman atau jasa pengangkutan 

barang ini. Misalnya saja keterlambatan dalam melakukan pengiriman barang 

yang seharusnya tiba pada hari yang telah ditentukan dimana barang telah sampai 

kepada penerima, tetapi dengan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi 

oleh pengangkut yang dalam hal ini perusahaan jasa pengiriman barang 

menyebabkan barang tersebut terlambat sampai kepada penerima, rusak, atau 

hilangnya barang yang sama sekali tidak diterima oleh penerima barang, dan 



karena hal ini pengirim barang yang bertindak sebagai konsumen atau pengguna 

jasa merasa dirugikan akibat terlambatnya barang, rusak atau hilang. 

Seperti contoh kasus yang dialami PT. Diversey Indonesia, yang melakukan 

perjanjian pengangkutan dengan PT. Sahabat Utama Indonesia yang bertindak 

sebagai pengangkut, dan dalam perjanjiannya dengan PT. Diversey Indonesia dia 

bertindak sebagai principal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

angkutan dan pengiriman barang. Kemudian saat melakukan kegiatan pengiriman, 

barang yang dikirim tersebut rusak dikarenakan salah dalam melakukan 

penanganan barang. Sehingga mengakibatkan PT. Diversey Indonesia mengalami 

kerugian. Dalam hal ini PT. Sahabat Utama Indonesia tidak menutup segala 

kerusakan dan kehilangan atas barang dengan asuransi sehingga dalam hal ini PT. 

Sahabat Utama Indonesia bertanggung jawab untuk menangung segala kerugian 

yang disebabkan olehnya ataupun sub-kontraktornya. Tetapi pemberian ganti rugi 

yang diberikan tidak senilai dengan nilai barang yang rusak. Sedangkan dalam 

Pasal 470 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa melarang 

pengangkut untuk menanggung sebagian kerusakan pada barang yang 

diangkutnya. 

PT. Sahabat Utama Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa pengurusan transportasi atau pengangkutan, yang mana lingkup 

kegiatannya sangat luas meliputi pengiriman, penerimaan, bongkar muat, 

penyimpanan, sortasi, pengepalan, penandaan, pengukuran, penimbangan, 



pengurusan, penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan 

ruangan pengangkut, pengelolaan, pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, 

klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya 

lainnya yang diperlukan, dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi, serta 

layanan logistik. Dalam hal ini PT. Sahabat Utama Indonesia dapat bertindak 

sebagai Shipper atau Consignee untuk melakukan proses pergerakan barang 

melalui tahapan yang berbeda, meskipun pengirim atau pemilik barang (shipper) 

dan penerima barang (consignee) dapat melakukan sendiri proses pergerakan 

barang, tetapi pada umumnya hal ini diambil alih oleh jasa pengurusan 

transportasi. 

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarder) dikatakan 

sebagai non vessel own common carrier,(NVOCC) yaitu pengangkut yang tidak 

mempunyai kapal sendiri. Jadi pada dasarnya Perusahaan Jasa Pengurusan 

Transportasi (freight forwarder) merupakan perusahaan pengangkutan juga. Hal 

ini dapat dilihat dari dapatnya Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (freight 

forwarder) mengeluarkan surat muat yang disebut house bill of lading (HB/L) 

seperti layaknya pengangkut yang sesungguhnya. 

Apabila melihat ketentuan yang ada dalam Konvensi The Hamburg Rules 

1978, maka akan tampak bahwa Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi 

(freight forwarder) berkedudukan sebagai carrier atau pengangkut. Dalam 

Konvensi The Hamburg Rules 1978 tersebut pengangkut dibedakan menjadi dua 



yaitu carrier (pengangkut) dan actual carrier (pengangkut sesungguhnya). Kedua 

hal tersebut menurut pasal 1 Konvensi The Hamburg Rules 1978 pengertiannya 

sebagai berikut: 

a. Carrier means any person by whom or in whose name a contract of carriage 

of goods by sea has been concluded whith a shipper. 

b. Actual carrier means any person to whom the performance of the carriage of 

goods, or part of the carriage has been entrusted by the carrier, and includes 

any other person to whom such performance has been entrusted. 

Jadi yang dimaksud dengan carrier (pengangkut) adalah setiap orang untuk 

siapa atau untuk atas nama siapa perjanjian pengangkutan barang itu diadakan 

dengan pihak mereka yang berkepentingan dengan barang-barang muatan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan actual carrier (pengangkut sesungguhnya) 

adalah mereka yang melaksanakan pengangkutan barang atau sebagian 

pengangkutan yang telah dipercayakan padanya oleh pengangkut (carrier) dan 

termasuk pula orang lain terhadap siapa pelaksanaan telah dipercayakan 

kepadanya. 

Sebagai pengangkut, dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Perusahaan 

Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarder) akan bertanggung jawab penuh 

untuk: 

1. Keutuhan dan keselamatan barang. 



2. Menjamin bahwa barang muatan tersebut akan selalu tepat jadwal 

keberangkatan dan kedatangnya di pelabuhan sesuai dengan kesepakatan yang 

telah dijanjikan. 

3. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarder) akan selalu 

memantau seluruh proses pengangkutan barang, siapapun atau bagaimanapun 

barang muatan tersebut diangkut/dikirim sesuai dengan tujuan masing-

masing. 

4. Membayar setiap kewajibannya dengan tepat waktu, serta tuntutan ganti rugi 

yang timbul selama barang muatan dalam proses pengiriman. 

Sebagai pihak yang telah diberikan kepercayaan oleh pengirim untuk 

melaksanakan pengiriman barang, maka sudah seharusnya perusahan 

pengangkutan untuk melindungi kepentingan pengirim/pemilik barang untuk 

menjaga agar barang-barang yang dikirimkan selamat sampai tujuan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul 

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUSAKAN 

CARGO DALAM PENGANGKUTAN LAUT (Studi di PT. Sahabat Utama 

Indonesia Jakarta) 

 

 

 

 



B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggung jawab pengangkut (PT. Sahabat Utama Indonesia) 

terhadap kerusakan cargo dalam pengangkutan laut? 

2. Bagaimana upaya hukum untuk mendapatkan ganti rugi terhadap kerusakan 

cargo dari pengangkut (PT. Sahabat Utama Indonesia)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

oleh penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mendiskripsikan tanggung jawab yang 

dapat dilakukan oleh pengangkut (PT. Sahabat Utama Indonesia) atas 

kerusakan cargo dalam pengangkutan laut. 

2. Untuk mengetahui, memahami dan mengidentifikasi bagaimana proses upaya 

untuk mendapat ganti rugi atas kerusakan cargo dalam pengangkutan laut 

antara pengirim pengangkut (PT. Sahabat Utama Indonesia). 

 

 

 

 



D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk perkembangan ilmu pendidikan dibidang ilmu hukum 

khususnya terkait dengan hukum pengangkutan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk peneliti 

selanjutnya dan sumbangan pemikiran tentang perusahaan 

pengangkutan dan pengiriman barang yang bermanfaat bagi para 

pihak-pihak terkait. 

 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat bagi: 

a. Bagi Pengirim 

Dapat memberikan informasi kepada pengirim pengguna jasa 

pengangkutan pengiriman barang tentang bagaimana perlindungan 

hukum yang dapat dilakukan apabila dirugikan oleh pelaku usaha jasa 

pengangkutan pengiriman barang dalam pengangkutan laut. 

 

 

 



b. Bagi Peneliti 

Penyusunan penelitian tugas akhir ini merupakan syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

 

E. Metode Penelitian 

a. Metode Pendekatan 

Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian yang 

bersifat yuridis sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai gejala 

sosial dengan mengaitkan hukum pada masalah-masalah sosial yang 

terjadi dalam masyarakat
4
.   

 

b. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan peneliti tempat penelitian 

adalah Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarder) 

pengiriman barang yang bernama PT. Sahabat Utama Indonesia yang 

beralamat di Jalan PAM Lama Nomer 54C Bendungan Hilir Jakarta Pusat. 

Peneliti melakukan penelitian di PT. sahabat Utama Indonesia ini 

dikarenakan PT. Sahabat Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang 

berada di Indonesia yang bergerak dalam bidang pengurusan jasa 
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transportasi pengiriman barang yang berhubungan dengan rumusan 

masalah dalam penelitian ini. 

 

c. Jenis Bahan Hukum/Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama
5
. Data ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan, 

fakta-fakta dan bahan keterangan yang telah diperoleh oleh penulis 

secara langsung selama dalam proses penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung 

dengan pihak-pihak yang terkait. Selain itu juga dengan pengumpulan 

dokumen-dokumen terkait pelaku usaha yang melakukan kesalahan 

pada pengiriman barang serta data yang mendukung terkait 

permasalahan yang diangkat. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara 

mengutip, mempelajari dan menelaah dari buku-buku referensi, 

peraturan perundang-undangan, artikel dalam majalah atau sumber-

sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas, antara lain: 
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1. Perjanjian Pengangkutan. 

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang. 

3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

4. Undang-undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Tentang 

Pelayaran 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan 

Multimoda. 

6. Artikel-artikel dan majalah. 

 

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Penentuan Populasi dan Sample Responden 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama
6
. Dalam penelitian ini menggunakan purposive. Purposive 

adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat 

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan 

ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan tempat penelitian adalah PT 

Sahabat Utama Indonesia yang terletak di kota Jakarta. 
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b. Kepustakaan 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan Library 

research/studi pustaka yang sudah dipilih sesuai dengan permasalahan 

guna memperoleh data, keterangan-keterangan, teori-teori serta 

pendapat para ahli dan literatur-literatur yang terdapat dalam buku, 

majalah dan surat kabar tentang segala permasalahan yang sesuai 

dengan tugas akhir yang akan disusun dan dianalisa untuk dikelola 

lebih lanjut. 

 

c. Interview atau Wawancara 

Penelitian ini menggunakan suatu model wawancara, yaitu dengan 

merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih 

jauh
7
. Wawancara kepada pelaku usaha jasa pengurusan transportasi 

pengiriman cargo untuk mencari informasi tentang faktor apa saja yang 

menjadi penyebab terjadinya keterlambatan cargo, rusak, hilangnya 

barang dan bagaimana pertanggungjawaban atas kesalahan yang 

dilakukannya seperti misalnya cargo yang dikirimkan terlambat sampai 

ke tujuan, rusak atau hilang, serta bagaimana proses ganti rugi terhadap 

cargo tersebut. 
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Adapun wawancara yang dilakukan dengan PT. Sahabat Utama 

Indonesia sebagai pelaku usaha jasa pengurusan transportasi adalah 

dengan: 

1. Arijanto selaku Manager HRD dari PT. Sahabat Utama Indonesia 

2. Hut Keri Malau selaku Manager Inland Transportations and Cargo 

Services PT. Sahabat Utama Indonesia. 

3. Johnson selaku Manager Ekspor dan Impor PT. Sahabat Utama 

Indonesia 

Sebagai tambahan untuk mendapatkan jawaban hasil wawancara 

yang lebih lengkap, peneliti juga melakukan wawancara dengan 

Manager INFA INSTITUTE yang juga sebagai Asosiasi Logistic dan 

Forwarders Indonesia Bapak M. Supriyanto, SE.MM  

 

d. Dokumentasi 

Disamping melakukan wawancara serta tanya jawab, penelitian 

juga dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu berupa 

pengumpulan data-data yang dimiliki oleh Perusahan Jasa Pengurusan 

Transportasi pengiriman barang. 

 

 

 



e. Analisis Bahan Hukum/Data 

Analisa yang digunakan oleh penulis adalah deskripsi kualitatif, 

hasil penelitian lapangan yang berupa pengolahan bahan hukum, baik 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang belum 

dapat memberikan pemecahan tergadap permasalahan sehingga data 

diolah guna mendapatkan jawaban permasalahan.                                                                               

    

F. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulis membagi dalam empat bab yang disusun sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini mencakup uraian tentang latar belakang pemilihan judul serta 

pentingnya yang disinambungkan dengan permasalahan, tujuan penulisan, 

kegunaan penulisan, metode penulisan yang digunakan serta sistematika 

penulisan yang akan digunakan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 

Pengangkutan, Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan perjanjian yang 

terikat antara pengangkut dengan pihak pengirim atau Shipper. Tentang 

bagaimana hak dan kewajiban Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang 

bertindak sebagai pengangkut dan pihak pengirim atau Shipper. 



BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang merupakan sub-sub atas 

permasalahan yang diajukan dan penulis melakukan analisis atas hasil penelitian 

yang diperoleh dari lapangan yang berkenaan pada permasalahan berdasar pada 

teori atau kajian pustaka. Permasalahan penulis yaitu tentang tanggung jawab 

pengangkut terhadap kerusakan barang dalam perjanjian pengangkutan, dan 

bagaimana upaya hukum untuk mendapatkan ganti rugi kerusakan barang dari 

pengangkut. 

BAB IV PENUTUP 

  Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil 

penelitian dan pembahasan masalah yang diangkat, hal ini perlu disampaikan oleh 

penulis. 


