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Objek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya hukum apa 

yang dilakukan oleh pengirim barang atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak 

pengangkut? Serta bagaimana bentuk tanggung jawab pengangkut melalui jalur sungai dan 

perairan pedalaman Kalimantan Tengah terhadap kerusakan barang yang terjadi dalam 

perjalanan akibat dari kelalaiannya? 

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, di mana dalam 

menghadapi permasalahan dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian 

dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, skripsi mengambil 

lokasi penelitian di Dermaga Rambang Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Adapun teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yaitu dengan teknik wawancara (interview) 

dan dokumentasi. Selain itu, metode yang digunakan dalam menganalisa data yaitu metode 

deskriptif kualitatif. 

Seperti yang kita ketahui bahwa Kalimantan Tengah merupakan salah satu propinsi di Indonesia 

yang masih tertinggal pembangunan fisiknya dibandingkan beberapa daerah di Indonesia 

lainnya. Terbatasnya keberadaan transportasi darat, menjadikan transportasi sungai sebagai 

andalan bagi masyarakat terutama yang berada di daerah pedalaman, baik untuk angkutan 

penumpang, barang-barang kebutuhan pokok, hasil pertanian dan hasil alam lainnya. Sedangkan 

jenis alat angkutan yang banyak digunakan oleh masyarakat yang berada di pedalaman dan di 

tepi Daerah Aliran Sungai (DAS) antara lain yaitu kapal/bus air, kelotok/jukung/perahu, speed 

boat/long boat, dan lain-lain. 

Untuk mendukung arus persebaran transportasi barang khususnya ke daerah-daerah yang berada 

di pedalaman Kalimantan Tengah ini, alat transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat 

setempat yaitu dengan menggunakan transportasi sungai dan danau seperti perahu, kapal motor, 

motor getek, dan speed boat. Namun, perlindungan hukum terhadap para pengguna jasa 

angkutan sungai dan juga tanggung jawab dari pihak pengangkut itu sendiri masih belum 

dimengerti secara jelas oleh masyarakat di Kalimantan Tengah. Hal tersebut terjadi akibat 

minimnya pengetahuan masyarakat Kalimantan Tengah terhadap ilmu hukum khususnya 

mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum pengangkutan sungai, danau dan 

perairan pedalaman. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sejauh ini untuk menyelasaikan sengketa yang 

terjadi antara para pihak yang terkait dalam penjanjian pengangkutan barang khususnya yang 

melalui jalur sungai dan perairan pedalaman terutama yang berhubungan dengan pemberian 

ganti rugi, masyarakat Kalimantan Tengah tidak pernah melakukan upaya hukum melalui proses 



Pengadilan, seperti yang terjadi pada kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengangkut 

terhadap perjanjian pengangkutan barang melalui jalur sungai dan perairan pedalaman yang 

berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut atas keselamatan barang yang dikirim selama 

dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan. Dalam kasus tersebut upaya hukum yang dilakukan 

oleh para pihak yaitu dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berupa 

Negosiasi. Dimana berdasarkan hasil negosiasi tersebut, besarnya ganti rugi yang akan diterima 

oleh pihak pengirim barang adalah berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. 

 

 


