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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pelayaran 

Sebagai suatu bentuk kegiatan yang mempengaruhi kehidupan 

masyarakat, maka dunia pelayaran memerlukan regulasi yang mengatur 

mengenai usaha pelayaran karena Indonesia adalah negara hukum dan 

segala sesuatu harus diatur dalam Undang-undang. Maka untuk mengatur 

itu semua Pemerintah melahirkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 

tentang pelayaran. Sebagai hukum positif, Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2008 tersebut mengatur hal-hal yang didalamnya terdapat faktor-

faktor penting transportasi di perairan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa pelayaran satu kesatuan 

sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan 

dan keamanan serta perlindungan yang maritim.
15

  

Berbicara tentang pelayaran dalam arti luas, tidak bisa terlepas dari 

aspek angkutan di perairan (dalam arti kapal), aspek kepelabuhanan, serta 

aspek keamanan dan keselamatannya, sedangkan pelayaran dalam arti 

sempit hanya menyangkut pada aspek angkutannya saja.
16

 

 

                                                 
15

 Undang-Undang Nomor17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 
16

 Wirjono Projodikoro, Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Pelayaran 

Darat,(Bandung: 1983) h. 23 



30 

 

 

 

Pelayaran diselenggarakan tentu harus memberi manfaat kepada 

semua pihak, dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pelayaran 

menggunakan persaingan yang sehat, dan juga tidak menimbulkan 

pencemaran lingkungan.
17

  

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran, dapat diketahui bahwa pelayaran diselenggarakan 

dengan tujuan: 

1. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui 

perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan 

dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; 

2. Membina jiwa kebahaarian; 

3. Menjunjung kedaulatan negara; 

4. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan 

perairan nasional; 

5. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan 

pembangunan nasional; 

6. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka 

perwujudan wawasan nusantara; 
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 Nur Yanto, op.cit. h. 144 
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7. Meningkatkan ketahanan nasional.
18

 

B. Pengangkutan 

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengangkutan adalah proses 

kegiatan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke 

tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat 

pengangkutan ke tempat yang ditentukan.
19

 

Pengangkutan sebagai sebuah proses atau kegiatan memerlukan 

alat pengangkutan untuk mengangkut barang atau penumpang, atau 

membawa barang atau penumpang dari tempat permuatan ke tempat 

tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke 

tempat yang ditentukan. Suatu perjanjian pengangkutan ialah suatu 

perjanjian di mana satu pihak menyanggupi dengan aman membawa orang 

atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan pihak yang 

lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.
20

 

Perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain 

yang diselenggarakan dengan pengangkutan tersebut harus dilakukan 

dengan memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu 

harus diselenggarakan dengan aman, selamat, cepat, tidak ada perubahan 

bentuk tempat dan waktunya. Kumpulan berbagai peraturan itulah yang 

dikenal dengan hukum pengangkutan. Hukum pengangkutan adalah 

                                                 
18

 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 3 
19

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 19 
20

 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003) h. 221 
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hukum yang mengatur bisnis pengangkutan baik pengangkutan di laut, 

udara, darat dan perairan pedalaman.
21

  

Pengangkutan penumpang didalam pelaksanaannya didahului 

dengan adanya kesepakatan antar pihak-pihak yang ingin mengadakan 

pengangkutan penumpang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk 

perjanjian pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta 

tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak perjanjian 

melahirkan hubungan hukum.
22

 

a. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan 

1. Fungsi  pengangkutan   

Fungsi pengangkutan pada dasarnya adalah untuk 

memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain 

dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Dalam hal 

ini pihak pengangkut berkewajiban mengangkut penumpang dengan 

selamat. Dalam Pasal 523 KUHD menyatakan bahwa: “Sipengangkut 

harus menanggung segala perbuatan dari mereka yang 

dipekerjakannya dan terhadap segala benda yang dipakainya dalam 

menyelenggarakan pengangkutan tersebut”.
23

  

 

                                                 
21

 Zainal Asikin, Hukum Dagang, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) h. 154 
22

 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Indeks, 2009) h. 20 
23

 R. Subekti, R. Tijtosubidio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, (Jakarta: Pradya 

Paramita, 1997) h. 5 
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Di  sini  jelas, meningkatkan  daya  guna  dan  nilai  merupakan  

tujuan  dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai di 

tempat baru  itu  tidak  naik,  maka  pengangkutan  tidak  perlu  

diadakan, sebab  merupakan  suatu  perbuatan  yang  merugikan  bagi  

si pedagang. Fungsi pengangkutan yang demikian itu tidak hanya 

berlaku  di  dunia  perdagangan  saja,  tetapi  juga  berlaku  di bidang  

pemerintahan,  politik,  sosial,  pendidikan,  pertahanan dan keamanan, 

dan lain-lain.
24

  

2.   Tujuan Pengangkutan 

Pengangkutan  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk 

membantu  memindahkan  barang  atau  manusia  dari  satu tempat  ke  

tempat  lain  secara  efektif  dan  efisien.  Dikatakan efektif  karena  

perpindahan  barang  atau  orang  tersebut  dapat dilakukan sekaligus 

atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan  efisien  karena  

dengan  menggunakan  pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif 

singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat 

awal ke tempat tujuan . 

b. Klasifikasi Pengangkutan 

Di  dalam  pengangkutan  ada  beberapa  ruang  lingkup  atau 

klasifikasi  dalam  berjalannya  suatu  pengangkutan  yang  memang 

juga  menentukan  aspek  pendukung  juga  peraturan  perundang 
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 H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: 

Djambatan, 2003) hlm. 2 
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undangan  yang  dapat  di  jalankan  dalam  pengangkutan  tersebut 

klasifikasinya sebagai berikut: 

a. Pengangkutan Darat 

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Angkutan darat adalah 

pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat 

lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
25

 

b. Pengangkutan Udara 

Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang 

Penerbangan,  angkutan  udara  adalah  setiap  kegiatan  dengan 

menggunakan  pesawat  udara  untuk  mengangkut  penumpang, 

kargo,  dan/atau  pos   untuk  satu  perjalanan  atau  lebih  dari  satu 

Bandar  udara  ke  bandar  udara  yang  lain  atau  beberapa  bandar 

udara.
26

  Sementara  itu  perusahaan  angkutan  udara  atau  biasa 

disebut  dengan  maskapai  penerbangan  dapat  didefinisikan  yaitu 

sebuah  organisasi  yang  menyediakan  jasa  penerbangan  bagi 

penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat 

terbang  untuk  menyediakan  jasa  tersebut  dan  dapat  

membentuk kerja sama atau aliansi dengan maskapai lainnya untuk 

keuntungan bersama. 

Berdasarkan  uraian  di  atas  pengangkutan  udara  adalah 

orang  atau  badan  hukum  yang  mengadakan  perjanjian  

                                                 
25

 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
26

 Zainal Asikin, op.cit., h.155 
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angkutan untuk  mengangkut  penumpang  dengan  pesawat  

terbang  dan dengan  menerima  suatu  imbalan.  Pengangkutan  

udara  diatur dengan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2009  

tentang Penerbangan.  Angkutan udara  diadakan  dengan  

perjanjian  antara pihak  pihak.  Tiket  penumpang  atau  tiket  

bagasi  merupakan  tanda bukti telah terjadi perjanjian 

pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan.  yang  dimaksud  

dengan  perjanjian  pengangkutan  yaitu suatu  perjanjian  dimana  

satu  pihak  menyanggupi  untuk  dengan aman  membawa  

orang/barang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain, sedangkan pihak 

lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. 

c. Pengangkutan Laut 

Berdasarkan  Pasal  6  Undang-undang  Nomor  17  tahun  

2008  tentang Pelayaran,  angkutan  di  perairan  terdiri  atas:  

Angkutan  Laut, Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan 

Penyeberangan.
27

 

1)  Angkutan Laut 

Angkutan  laut  adalah  kegiatan  angkutan  yang menurut 

kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. 

 

2)  Angkutan Sungai dan Danau 
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Angkutan  sungai,  danau  dan  penyeberangan merupakan  

istilah  yang  terdiri  dari  dua  aspek  yaitu Angkutan Sungai Dan 

Danau (ASD). Istilah ASD ini merujuk pada sebuah jenis moda 

atau jenis angkutan dimana suatu sistem  transportasi  terdiri  dari  

5  macam  yaitu  moda angkutan  darat  (jalan  raya),  moda  

angkutan  udara,  moda angkutan  kereta  api,  moda  angkutan  

pipa  (yang  mungkin belum  dikenal  luas),  moda  angkutan  laut  

dan  moda  ASD dan Penyebrangan. 

Angkutan  perairan  daratan  atau  angkutan  perairan 

pedalaman  merupakan  istilah  lain  dari  Angkutan  Sungai dan  

Danau  (ASD).  Jenis  angkutan  ini  telah  lama  dikenal oleh 

manusia bahkan terbilang tradisional. Sebelum  menggunakan  

angkutan  jalan  dengan mengendarai  hewan  seperti  kuda dan  

sapi, manusia  telah memanfaatkan  sungai  untuk  menempuh  

perjalanan  jarak jauh.  Demikian  juga  di  Indonesia,  sungai  

merupakan wilayah  favorit  sehingga  banyak  sekali  pusat  

pemukiman, ekonomi,  budaya  maupun  kota-kota  besar yang  

berada  di tepian sungai seperti Palembang.
28

  

Menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor 20  Tahun  2010  

tentang  Angkutan  di  Perairan,  terutama pada Pasal 1, dijelaskan 

bahwa angkutan perairan daratan yang  juga  dikenal  sebagai  

angkutan  sungai  dan  danau (ASD)  adalah  meliputi  angkutan  di  
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waduk,  rawa,  banjir, kanal,  dan  terusan.  Di  Indonesia,  

angkutan  perairan daratan  merupakan  bagian  dari  sub  sistem  

perhubungan darat dalam sistem transportasi nasional. 

3)  Angkutan Penyebrangan 

Angkutan  penyeberangan  adalah  angkutan  yang 

berfungsi  sebagai  jembatan  bergerak  yang menghubungkan 

jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang  terputus  karena  

adanya  perairan.  Dalam  bahasa Inggris,  moda  ini  dikenal  

dengan  istilah  ferry  transport.
29

 Selain yang telah disebutkan di 

atas, masih ada jenis jenis angkutan laut berdasarkan Pasal 7 UU 

No. 17 tahun 2008  tentang  Pelayaran,  Angkutan  Laut  Dalam  

Negeri, Angkutan  Laut  Luar  Negeri,  Angkutan  Laut  Khusus,  

dan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat. 

c. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum 

Pengangkutan 

Dalam hukum pengangkutan terdapat tiga prinsip atau ajaran 

dalam menentukan tanggung jawab pengangkut
30

, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (the based on fault 

atau liability based on fault principle) 

Dalam ajaran ini bahwa dalam menentukan tanggung jawab 

pengangkutan didasarkan pada pandangan bahwa yang 

                                                 
29

 Ibid, h.200 
30

 K. Martono, Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional , (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2007) h. 146 
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membuktikan kesalahan pengangkut adalah pihak yang dirugikan 

atau penggugat. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini dapat 

menggunakan Pasal 1365 BW, yang sangat terkenal dengan pasal 

perbuatan melawan hukum. Menurut konsepsi pasal ini 

mengharuskan pemenuhan unsur-unsur untuk menjadikan suatu 

perbuatan melawan hukum dapat dituntut ganti rugi, yaitu antara 

lain: 

a. Adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat; 

b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya; 

c. Adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut. 

2. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (rebuttable presumption 

of liability principle) 

Menurut prinsip ini tergugat dianggap selalu bersalah 

kecuali tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah 

atau dapat mengemukakan hal-hal yang dapat membebaskan dari 

kesalahan. Jadi dalam prinsip ini hampi sama dengan prinsip yang 

pertama, hanya saja beban pembuktian menjadi terbalik yaitu pada 

tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah. 

3. Prinsip tanggung jawab mutlak (no fault, strict liability, absolute 

liability principle) 

Menurut prinsip ini, bahwa pihak yang menimbulkan 

kerugian dalam hal ini tergugat selalu bertanggung jawab tanpa 

melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang 
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bersalah atau suatu prinsip pertanggungjawaban yang memandang 

kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan 

apakah pada kenyataannya ada atau tidak ada. Pengangkut tidak 

mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang 

menimbulkan kerugian bagi penumpang atau pengirim barang.
31

 

Prinsip ini dirumuskan dalam kalimat pengangkut 

bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena 

peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan. Dalam 

perundang-undangan mengenai prinsip ini tidak diatur. Hal ini 

tidak mungkin diatur karena alasan bahwa pengangkut yang 

berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan 

resiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti para pihak tidak 

boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan, hal 

tersebut berdasarkan asas perjanjian yang bersifat kebebasan 

berkontrak
32

 

d. Izin usaha pengangkutan  

Bagi usaha pengangkutan diwajibkan memiliki izin usaha 

dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Memiliki NPWP 

2. Memiliki akta pendirian perusahaan/akta pendirian koperasi 

3. Memiliki keterangan domisili perusahaan 

4. Memiliki surat izin tempat usaha 
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5. Memiliki pernyataan kesanggupan menyelenggarakan usahanya 

secara berkala baik itu dalam hal penyediaan maupun perawatan 

dari alat angkut tersebut, serta kesanggupan menyediakan fasilitas 

penyimpanan kendaraan. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki 

alat angkut tersebut.
33

 

e. Pihak-pihak yang terkait dalam pengangkutan 

Yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam pengangkutan 

adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban 

dalam hubungan hukum pengangkutan. Subjek hukum pengangkutan 

dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan bukum dan 

perseorangan. Antara lain: 

1. Pengangkut  

Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut 

yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa 

angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif 

angkutan sesuai yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian 

pengangkutan penumpang, pihak pengangkut yakni pihak yang 

berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang 

dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai 

yang telah ditetapkan. 

2. Pengirim 
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Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia tidak 

mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari 

pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak 

yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan 

atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan 

barang dari pengangkut. 

3. Penumpang  

Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan 

pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk 

membayar tarif angkutan sesuai yang ditetapkan.
34

 Menurut 

perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, 

yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan 

sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut. 

4. Penerima  

Pihak penerima barang yakni sama dengan pihak pengirim 

dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek 

yang berbeda. Namun adakalanya pihak pengirim barang juga 

adalah sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut di 

tempat tujuan. Dalam perjanjian pengangkutan, penerima 

mungkin pengirim sendiri, mungkin juga pihak ketiga yang 

berkepentingan. Dalam hal penerima adalah pengirim, maka 

penerima adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam hal 
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penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan, penerima 

bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan melainkan sebagai 

pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman, tetapi 

tergolong juga sebagai subjek hukum dalam pengangkutan. 

Adapun kriteria penerima menurut perjanjian yaitu:
35

 

a) Perusahaan atau perorangan yang memperoleh hak dari 

pengirim barang 

b) Dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan 

c) Membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan. 

5. Ekspeditur  

Ekspeditur berfungsi sebagai perantara dalam perjanjian 

pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Kriteria 

ekspeditur menurut undang-undang yaitu: 

a) Perusahaan perantara pencari pengangkut barang 

b) Bertindak atas nama pengirim 

c) Menerima provisi dari pengirim. 

6. Agen perjalanan 

Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya 

mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta 

api, kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara. Kriteria agen 

perjalanan menurut undang-undang yaitu: 

a) Pihak dalam perjanjian keagenan perjalanan 

                                                 
35

 Ibid, h.165 



43 

 

 

 

b) Bertindak untuk dan atas nama pengangkut 

c) Menerima provisi dari pengangkut 

d) Menjamin penumpang tiba di tempat tujuan dengan 

selamat. 

7. Pengusaha bongkar muat 

Perusahaan bongkar muat adalah perusahaan yang 

menjalankan bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal dan 

pembongkaran barang dari kapal. 

8. Perusahaan pergudangan 

Perusahaan pergudangan adalah perusahaan yang bergerak 

di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang 

pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan 

ke dalam kapal atau penunggu muatan ke dalam kapal atau 

menunggu penggeluaran-pengeluarannya dari gudang pelabuhan 

yang berada di bawah pengawasan Bea dan Cukai.
36

 

f. Risiko dalam Pengangkutan 

Dalam transportasi masalah risiko (risk) sering terjadi baik 

yang menyangkut jiwa manusia maupun barang-barang muatan serta 

alat angkutnya. Risiko adalah ketidaktentuan yang bisa menyebabkan 

kerugian. Menurut CST Kansil risiko merupakan suatu ketidaktentuan 

yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian di masa yang akan 

datang, sehingga asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi 
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suatu kepastian yang akan mendapatkan ganti rugi.
37

 Setiap manusia 

yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan miliknya karena 

berbagai sebab, ia disebut menghadapi suatu risiko.
38

 

Unsur ketidaktentuan dapat dibagi atas: 

1. Ketidaktentuan ekonomi, yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat 

dari perubahan sikap konsumen, umpama perubahan selera 

konsumen terhadap permintaan jasa angkutan dikarenakan 

perubahan teknologi. 

2. Ketidaktentuan yang disebabkan ole alam, misal gempa bumi, 

badai dan topan. 

Dalam angkutan laut kapal bisa tenggelam dikarenakan badai dan 

topan. 

3. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia.
39

 

Selain daripada itu dikenal pula: 

1. Speculative risks: yaitu risiko bersifat spekulatif yang bisa 

mendatangkan rugi dan untung, misal seorang pengusaha angkutan 

bisa untung atau rugi dalam mengelola perusahaannya. 

2. Purs risks, yaitu risiko murni yang selalu menyebabkan kerugian 

umpama pesawat udara menabrak gunung hingga hancur 
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seluruhnya. Kerugian yang diderita ialah pesawat terbang dan jiwa 

manusia yang meninggal.
40

 

C. Pengaturan Tanggung Jawab Kapal 

Dalam hal pengangkutan laut yang berkedudukan sebagai 

pengangkut adalah pemilik kapal, sedangkan nahkoda dan anak buah kapal 

berkedudukan sebagai buruh (pekerja) atau orang yang dipekerjakan oleh 

pemilik kapal, sesuai dengan ketentuan Pasal 321 KUHD, nahkoda dan 

anak buah kapal ini hanya bertanggung jawab kepada pemilik kapal selaku 

majikannya.
41

 Pasal 321 KUHD ini berbunyi sebagai berikut: 

1. Pengusaha kapal terikat oleh perbuatan-perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh mereka yang dalam dinas tetap atau sementara dari 

kapal itu di dalam perjalanannya dalam lingkungan kewenangannya. 

2. Ia bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimpakan pada pihak 

ketiga karena perbuatan melawan hukum dari mereka yang dalam 

dinas tetap atau sementara pada kapal karena jabatannya atau karena 

melaksanakan kegiatannya ada di kapal melakukan pekerjaan untuk 

kapal atau muatan. 

Kalau ketentuan Pasal 321 KUHD di atas ditelaah lebih lanjut, 

maka tanggung jawab dari pengusaha kapal (pengangkut) adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pengusaha kapal (pengangkut) bertanggung jawab atas perbuatan-

perbuatan hukum yang oleh mereka dilakukan dalam lingkungan 

pekerjaan masing-masing. 

2. Pengusaha kapal/pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang 

disebabkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum orang-orang 

yang bekerja di atas kapal untuk keperluan kapal atau muatannya 

dengan syarat-syarat perbuatan melawan hukum itu dilakukan dalam 

lingkungan pekerjaan masing-masing.
42
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