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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum menduduki posisi sentral dalam penyelenggaraan sebuah negara oleh 

karena itu segala tindakan warga negara dan aparatur pemerintahan haruslah 

berlandaskan pada hukum tertulis. Mengenai hal ini di Indonesia dalam pasal 1 

ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan secara 

eksplisit negara Indonesia adalah negara hukum. Negara berkewajiban untuk 

memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, serta setiap 

keselamatan pelaksanaan kegiatan pengangkutan laut. 

Di dalam buku III yang berjudul van verbintenissen terdapat istilah lain yang 

biasanya disebut obligation yang di terjemahkan sebagai perikatan, oleh karena 

itu ada relasi norma antara dua pihak di dalam rana harta kekayaan. Dimana 

subjek yang satu berhak atas prestasi dan subjek yang lain berkewajiban 

memenuhi prestasi itu. Hal tersebut secara tidak langsung telah membebankan 

suatu tanggungjawab terhadap pelaku usaha dan pihak pihak terkait dalam hal ini 

Dinas Perhubungan dan Kesyahbandaran dan Otoriras Pelabuhan terikat suatu 

ketentuan perikatan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Berdasarkan 

pengertian tersebut ada kewajiban yang di emban oleh setiap orang antara hak dan 

kewajiban. Dalam perjanjian terdapat hubungan timbal balik dimana hak dan 
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kewajiban di satu pihak saling berhubungan erat di pihak lain termuat dua 

perikatan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hukum 

yang memang di atur oleh hukum. 

Dengan lahirnya UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran, maka pelaku usaha 

harus mempertanggung jawabkan setiap kegiatan pengangkutan itu berlangsung 

demi keselamatan setiap pengguna jasa dalam hal ini konsumen, agar tidak 

merasa di rugikan. Bertalian dengan hal ini transpotasi angkutan laut sebagai 

salah satu model transpotasi di perairan harus ditata dalam satu kesatuan sistem 

transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa 

transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya 

pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas 

mecukupi, teratur, lancar, cepat, murah, tepat waktu, nyaman, tertib, aman, polusi 

rendah, dan efisien.
1
 

Dalam prakek kesehariannya setiap akses transportasi laut membutuhkan jaket 

pelampung (life jacket) untuk memberikan rasa aman dalam sebuah pelayaran. 

Pada dasarnya tujuan awal dari dibentuknya UU No 17 tahun 2008 tentang 

pelayaran menitikberatkan pada persoalan jaminan keselamatan baik itu 

konsumen maupun pelaku usaha. Angkutan laut yang mempunyai karaktekristik 

pengangkutan secara nasional. Olehnya itu perlu ditingkatkan peran serta 
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tanggungjawab pemerintah dalam proses pengangkutan laut sebagai penghubung 

antar wilayah, baik nasional maupun internasional termasuk juga lintas batas, 

karena biasanya di gunakan sarana untuk mendorong dan menggerakan 

pembangunan demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD RI 

1945. 

Perkembangan proses pengangkutan laut di Maluku Utara khususnya di 

pelabuhan Bastiong-Rum mempunyai peran yang sangat penting karena 

mempermudah kosumen memperoleh barang maupun jasa yang diinginkan. 

Tingkat pelaksanaan dan pengawasan pelayaran kepada pihak terkait dalam hal 

ini Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Dinas Perhubungan juga 

memiliki tanggung jawab beban agar terjalinnya kerja sama dalam merespon 

setiap problem masyarakat yang memang tidak dikhususkan untuk konsumen 

yang pendapatannya kecil, tapi mencakup seluruh lapisan masyarakat. 

Seperti yang termuat dalam UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran, 

keselamatan dan keamanan pelayaran harus terpenuhi. Sebab angkutan laut harus 

memenuhi spesifikasi kelaiklautan kapal, karena kapal (speedboat) juga menjadi 

salah satu sarana transportasi laut, maka perlu ada penjaminan keselamatan 

penumpang. Memenuhi persyaratan menajemen keamanan maupun pengawasan 

terhadap jaminan keselamatan. Keselamatan kapal atau speed boat yang 

seharusnya memiliki matrial serta konstruksi bangunan permesinan stabilitas dan 

tata susunan yang benar serta di buktikan dengan sertifikat pemeriksaan dan 
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pengujian peran penegak hukum telah di rumuskan dalam pasal 207 Undang-

undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran bahwa, pihak syabandar 

memegang tanggung jawab penuh demi keselamatan dan keamanan di setiap 

perairan laut. Otoritas hukum kepada pihak terkait ada perlindungan hukum bagi 

setiap masayrakat yang menggunakan speed boat dengan alternatif tersebut dapat 

mempermudah konsumen dan jaminan keselamatan. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa speed boat yang menghubungkan akses 

transportasi laut pelabuhan Bastiong-Rum yang di atur dalam UU No 17 tahun 

2008 tentang pelayaran mengatur keberadaan tiket sebagai bentuk asosiasi 

perjalanan untuk memenuhi standar pelaksanaan perekonomian suatu negara, 

maka pengangkutan itu kemudian dibuktikan dengan adanya syarat tersebut. 

Alhasil itu menunjang kegiatan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan 

nasional suatu negara sebagai alat bantu untuk memenuhi setiap kebutuhan 

masyarakat, alat angkut speed boat kemudian menjadi akses mudah bilamana 

tidak merugikan pihak terkait yang melakukan kegiatan usahanya guna sebagai 

kebutuhan hidup baik jasa dan barang yang di angkut. Terkait dengan hal tersebut 

maka ada aturan pelaksanaan menjamin proses pengangkutan sebagai norma 

hukum pelaksanaan angkutan laut, dengan kapasitas penumpang yang begitu 

bertambah karena kebutuhan orang yang berbeda-beda ditambah dengan barang 

dan jasa yang di angkut oleh speed boat sering kali mengalami resiko besar bila 

terjadi kecelakan speed boat karena ada beberapa faktor yang menjadi perhatian 
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masyarakat maupun pemerintah diantaranya adalah jaket pelampung (life jacket), 

permesinan, maupun alat keselamatan lain yang menjamin perjalanan ketika 

melakukan kegiatan saat beroperasi.  

Meskipun pengaturan tentang pelayaran secara tegas telah dirumuskan dalam 

Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, akan tetapi realitas yang 

terjadi di pelabuhan Bastiong terdapat beberapa pengemudi speed boat yang tidak 

melengkapi alat kelengkapannya. Hal ini dapat dijumpai di pelabuhan Bastiong, 

antara lain terdapat sebuah speed boat yang tidak melengkapi alat keselamatan 

transportasinya berupa jaket pelampung (life jacket), dan terdapat Sembilan speed 

boat yang melengkapi alat keselamatan berupa jaket pelampung tetapi tidak 

secara keseluruhan yang sesuai dengan kapasitas pengguna jasa. Ketika 

diwawancarai, pengemudi speed boat mengatakan bahwa tidak dilengkapinya 

jaket pelampung sebagai syarat berlayar tersebut diakibatkan karena alat 

keselamatan mahal dibandingkan dengan upah yang diterimah setiap kali 

beroperasi oleh karena itu jaket pelampung tidak disediakan, hal lain pula yang 

menjadi penyebabnya ialah jaket pelampung dirasakan tidak terlalu penting 

keberadaannya sebab jarak tempuh speed boat rute Bastiong-Rum tidak terlalu 

jauh dibandingkan rute Ternate-Sofifi, lebih lanjut diuraikan oleh pengemudi 

tersebut yang tidak melengkapi alat kelengkapannya, bahwa jalur berlayar speed 

boat Bastiong-Rum selama ini masih minim terjadi kecelakaan ketimbang jalur 

berlayar lainnya, ditegaskan pula rute pelayaran Bastiong-Rum sampai saat ini 
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bagi kami tidak berpotensi kecelakaan oleh karena itu jaket pelampung bagi kami 

tidak terlalu penting untuk disediakan. 

Berkaitan dengan hal ini penulis mendatangi instansi yang berwenang 

melakukan pengawasan terhadap aktivitas sekaligus keselamatan kapal yakni 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Pada saat yang sama 

penulis melakukan wawancara terkait speed boat yang tidak melengkapi alat 

keselamatan berlayar yakni jaket pelampung. Dikatakan oleh pak Slamet Isyandi 

selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli bahwa 

ketidaklengkapan terhadap alat transportasi yang dimiliki speed boat merupakan 

salah satu tindakan diluar ijin yang diberikan, kami selaku pihak pemberi ijin 

sedari awal telah melakukan penyaringan terhadap speed boat yang tidak tertib 

dalam berlayar salah satunya tidak melengkapi jaket pelampung tersebut. Masi 

dalam wawancara tersebut dituturkan bahwa apabila terdapat speed boat yang 

tidak melengkapi alat kelengkapnnya maka kami tidak memberikan ijin berlayar. 

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana tanggung jawab apabila terjadi 

kecelakaan yang dilakukan speed boat yang tidak melengkapi alat 

kelengkapannya. Dikatakan mengenai tanggung jawab lebih dititik beraktkan 

kepada operator atau pengemudi tersebut, apabila tidak melengkapi life jacket 

maka itu konsekuensi dari pengemudi.
2
 

                                                 
2
 Wawancara dengan Slamet Isyandi, tanggal 16 Desember 2019 di Kantor Kesyahbadaran dan 

Otoritas Pelabuhan 
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Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian dengan 

judul “Tanggung Jawab Pengangkut Atas Keselamatan Penumpang Speed Boat 

Bastiong-Rum yang Tidak Memenuhi Standar Keselamatan Transportasi Sungai 

Danau dan Penyebrangan (TSDP)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tanggung jawab pengangkut atas keselamatan penumpang speed 

boat yang tidak memiliki life jacket sebagai standar keselamatan transportasi ? 

2. Bagaimana akibat hukum atas kelalaian tanggung jawab pengangkut ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut atas keselamatan penumpang 

speed boat yang tidak memiliki life jacket sebagai standar keselamatan 

taransportasi  

2. Untuk mengetahui akibat hukum dan kelalaian tanggung jawab pengangkut.  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini, untuk dapat memberikan manfaat serta 

spesifikasi kajian pengembangan dalam ilmu hukum perdata, sekaligus 

menerapakan sistem hukum sebagai jaminan pengangkutan laut. 
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2. Manfaat praktis dalam penelitian ini bertujuan agar aparatur pemerintahan 

lebih mempertegas soal alat kelengkapan pengangkutan laut sebagai sarana 

transportasi termasuk kecelakaan speed boat. 


