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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat penulis simpulkan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan yang menyatakan 

bahwa perusahaan angkutan penyeberangan yang telah memperoleh 

persetujuan pengoperasian wajib mengoperasikan kapal sesuai dengan 

jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki, 

mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, 

mengasuransikan kapal, penumpang, dan kendaraan beserta muatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tanggung 

jawab lain yang diatur dalam peraturan ini. Dalam menentukan 

tanggung jawab pengangkut tentunya harus mengacu pada peraturan 

perundang-undangan sehingga terdapat kepastian hukum. Setiap 

pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal, termasuk 

perlengkapannya, serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia 

harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Persyaratan 

keselamatan kapal dimaksud meliputi material, konstruksi, bangunan, 

permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta alat penolong 

dan radio, serta elektronika kapal. Syarat keselamatan kapal tersebut 

ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian yang dibuktikan dengan 
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2. sertifikat keselamatan kapal yang disebut laik laut (seaworthiness). 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 

Pasal 32 menyatakan bahwa untuk mengoperasikan kapal pada lintas 

yang telah ditetapkan, usaha angkutan penyeberangan wajib memiliki 

persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan. 

3. Faktor-faktor penyebab kurang terlaksananya ketentuan mengenai 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang 

penyelenggaraan angkutan penyeberangan pada penyeberangan perahu 

mesin/kempang di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti 

ialah kurang adanya kerjasama atau komunikasi antara pihak 

Syahbandar dan pemilik perahu bermotor/kempang, Kurangnya sarana 

dan prasarana yang mendukung dalam proses penyeberangan, belum 

tersedianya tiket resmi kempang, setiap pemilik tidak mengukur 

kapasitas muatan dalam suatu perahu kempang berapa jumlah motor 

dan berapa jumlah penumpang yang bisa ditampung dalam angkutan 

penyeberangan kempang disebabkan hanya untuk meraih keuntungan 

yang besar tanpa memikirkan dampaknya yang sering mengakibatkan 

over kapasitas sehingga mengkhawatirkan keselamatan umum. 

B. Saran 

1. Bagi pemilik kempang agar bisa meningkatkan pelayanan serta 

melengkapi sarana prasarana yang mendukung terhadap 

penyeberangan kempang sehingga dapat menjamin kenyamanan dan 
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keamanan pada saat menyeberang menggunakan perahu 

bermotor/kempang. 

2. Perlu ditingkatkan lagi komunikasi antar pihak Syahbandar dan 

pemilik perahu bermotor/kempang serta kerja sama demi kelancaran 

aktivitas penyeberangan perahu bermotor/kempang tersebut. 

 


