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ABSTRAK 

 

 

Kegiatan pengangkutan kerapkali menimbulkan kerugian baik bagi penerima 

maupun pengirim barang. Dalam ini P.O bus pahala kencana cabang bali sebagai salah 

satu perusahaan pengangkutan di Bali pernah mengalami hal serupa. Permasalahan: (1) 

Bagaimanakah tanggung jawab pengangkut terhadap hilang, rusak, tau tertukarnya barang 

penumpang ?; dan (2) Bagaimanakah penyelesaian ganti kerugian atas hilang, rusak, dan 

tertukarnya barang yang diangkut ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

memahami tanggung jawab dan penyelesaian ganti kerugian. Penelitian ini termasuk 

penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab P.O bus 

pahala kencana cabang bali tidak ada pertanggung jawaban. Penyelesaian ganti kerugian 

yang dilakukan oleh pengirim barang terhadap P.O bus pahala kencana cabang bali 

sebagai pengangkut akibat kerugian yang dideritanya adalah dengan menyelesaikan 

masalah kerugian itu dengan cara non litigasi (diluar pengadilan). 

 

Kata kunci: Tanggung jawab, Pengangkut, Barang. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Transportation activities often lead to losses for both the recipient and 

sender of goods. In this case, Pahala Kencana bus P.O  Bali branch as one of the 

transportation company in Bali had experienced similar things.  Issues: (1) How 

is the responsibility of the carrier to be lost, damaged, passengers know the 

exchanged goods? ; and (2) How is the settlement of compensation for lost, 

damaged, and the exchanged goods transported?  The purpose of this research is 

to know and understand the responsibility and the settlement of damages. This 

research includes empirical juridical. The results showed that the responsibility 

P.O of Pahala Kencana Bus Bali branch are no accountability.  Completion of 

compensation made by the shippers to the P.O Pahala Kencana Bus Bali branch 

as a result of losses sustained carrier is to solve the problem of the loss by way of 

non-litigation (out of court). 

 

Keywords: responsibility, Carrier, Goods. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri 

nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, 

hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Bahwa dalam 

upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara 

serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional 

yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat 

hubungan antar bangsa, dan memperkukuh kedaulatan negara. Sebagai negara 

berkembang, bangsa Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional di 

segala bidang, di semua aspek kehidupan manusia baik materiil maupun 

spiritual.Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan rangkaian 

gerak perubahan menuju kepada kemajuan.Salah satu sarana yang menjadi 

sasaran pembangunan nasional adalah bidang ekonomi, karena perekonomian 

suatu negara memegang peranan penting dalam menunjang berhasilnya 

pembangunan di negara tersebut. Keberhasilan pembangunan perekonomian di 

suatu negara yang didukung dengan sektor moneter, fiskal dan stabilitas nasional 

yang mantap, memungkinkan negara tersebut akan lebih mudah dalam mencapai 

keberhasilan pembangunan disegala aspek kehidupan masyarakat, sehingga 

kesejahteraan masyarakat dengan segera dapat Hak Cipta barang dan jasa dari 
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suatutempat ke tempat yang lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Salahsatu sarana yang diperlukan untuk itu adalah pengangkutan.1 

Dari hal tersebut dapat di ketahui bahwa pengangkutan memegang 

peranan penting dalam pembangunan. Maka dari itu peran pengangkutan 

diharapkan dapat memberikan jasa sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya, yaitu 

memindahkan barang maupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan 

maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.2 Menurut Subekti perjanjian 

pengangkutan adalah suatu perjanjian, dimana satu pihak menyanggupi untuk 

dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain 

sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.3 Perjanjian 

pengangkutan menurut H. M. N. Purwosutjipto adalah Perjanjian timbal balik 

antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim, dimana pengangkut 

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari 

suatu tempat tujuan-tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim atau 

penumpang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.4 

Kebutuhan akan armada angkutan umum yang cepat, aman dan nyaman, 

termasuk didalamnya barang bawaan penumpang adalah merupakan hal yang 

sangat penting dan sangat diinginkan oleh setiap pengguna jasa tersebut. Sebagian 

alat transportasi umum yang sering digunakan oleh masyarakat, khususnya alat 

                                                           
 
1 Soekardono R, 1981, Hukum Dagang Indonesia jilid 11, (selanjutnya disebut Soekardono 

R I) Rajawali Press, Jakarta, hal 4. 
2 H.M.N. Purwosutjipto, 1991, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, (selanjutnya 

disebut H.M.N  Purwosutjipto I) Djambatan, Jakarta,hal 1. 
3 R. Subekti, 1985, Hukum Perjanjian, PT Internasional, Jakarta, hal 1. 
4Ibid, hal.69. 
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transportasi darat untuk perjalanan AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi) maupun 

AKAP (Antar Kota Antar Propinsi) adalah bus penumpang umum. 

Saat ini di Propinsi Bali terdapat beberapa armada angkutan umum berupa 

bus penumpang umum AKDP dan AKAP dan salah satu diantaranya adalah P.O 

Pahala kencana yang berkantor cabang di Jl. Raya Kuta 16 M, BaliBus 

penumpang umum pahala kencana melayani beberapa trayek yaitu di Pulau Jawa, 

Bali, Madura, hingga Palembang di Sumatera serta beberapa kota lain. Dengan 

jumlah armada yang memadai maka dapat memenuhi dan membantu kebutuhan 

sehari-hari dari sebagian masyarakat yang melakukan mobilitas dengan membawa 

atau tanpa membawa barang bawaan. Walaupun bukan tanpa resiko barang 

bawaan tersebut dapat hilang, tertukar maupun mengalami kerusakan pada saat 

dalam perjalanan. 

Barang bawaan dari setiap pengguna jasa transportasi berbeda-beda, baik 

ukuran maupun jumlahnya.Ada yang sedikit dan ada pula yang banyak, 

tergantung pada kebutuhan dan profesi dari masing-masing orang atau pengguna 

jasa angkutan tersebut. Jika orang tersebut berprofesi sebagai pedagang tentunya 

barang bawaannya jauh lebih banyak jika dibanding dengan penumpang lain yang 

mempunyai profesi maupun latar belakang yang berbeda, misalnya mahasiswa, 

turis atau wisatawan yang menggunakan jasa angkutan umum semata-mata hanya 

sebagai alat transportasi untuk mengantar ke tempat tujuan.  

Dalam armada bus disediakan tempat untuk menyimpan barang bawaan 

dari penumpang, untuk barang bawaan yang berukuran kecil dan tidak terlalu 

berat dapat disimpan dalam ruang kabin bus yang dapat diawasi secara langsung 
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oleh penumpang, namun untuk barang bawaan yang relatif banyak dan berukuran 

besar dapat disimpan dalam bagasi yang biasanya diatur langsung oleh awak bus 

diluar pengawasan dari pemilik barang dan tanpa dilengkapi dengan bukti 

penyerahan maupun penerimaan barang dari awak bus tersebut. 

Disepanjang perjalanan barang bawaan penumpang yang berada dalam 

bagasi tidak mendapat pengawasan yang cukup baik dari penumpang atau pemilik 

barang itu sendiri, maupun dari pihak P.O Bus yang dalam hal ini adalah awak 

bus. Sehingga barang bawaan penumpang tersebut rawan hilang, rusak dan 

bahkan tertukar dengan barang milik penumpang lain. Terlebih jika penumpang 

telah sampai ditempat tujuan dan kemudian turun dari bus, barang bawaan dalam 

bagasi langsung diambilkan oleh kru bus dan pada umumnya penumpang atau 

pemilik barang tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan cek ulang secara 

langsung terhadap barang bawaannya, dan besar kemungkinan barang tersebut 

tertukar, rusak, hilang atau bahkan berkurang atau juga lebih dari semestinya.  

Hal tersebut memang sulit dihindari karena baik penyerahan maupun 

penerimaan barang dari penumpang kepada kru bus tidak disertai dengan 

penyerahan dokumen atau alat bukti yang jelas dan lengkap mengenai hal itu.Dan 

pada umumnya penumpang hanya menerima tiket untuk dirinya saja dan tidak 

untuk barang yang dibawanya.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 234 

ayat (1) mengatur tentang tanggung jawab dari pihak pengangkut, yang 

merumuskan 
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Pengemudi pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan 

umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau 

pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. 

Jika diperhatikan pada tiket yang diterima penumpang terdapat suatu 

klausul perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh P.O Bus yang umumnya 

tertulis “Barang Rusak atau Hilang Menjadi Tanggung Jawab 

Penumpang”.Sehingga dalam hal ini jika terjadi kerusakan atau kehilangan atas 

barang bawaan, penumpang tidak dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak 

bus, sehingga penumpanglah yang menanggungkerugian itu. 

Seperti diketahui bersama, sebagian besar pengguna angkutan darat 

khususnya bus adalah pedagang kecil. Dimana mereka mengambil dan menjual 

barang dagangannya dari kota yang satu ke kota yang lain. Mereka memilih bus 

sebagai alat transportasi karena mereka merasa biaya operasional yang mereka 

keluarkan lebih kecil jika dibanding dengan menggunakan kendaraan 

pribadi.Sedangkan pengaturan barang dalam bagasi dilakukan sepenuhnya oleh 

awak bus dimana penumpang tidak tahu menahu mengenai penataan dan 

penempatan barang bawaannya itu.Mengenai penempatan barang yang kurang 

tepat yang dilakukan oleh awak bus, tidak menutup kemungkinan sebagian barang 

tersebut mengalami kerusakan baik dalam jumlah kecil maupun jumlah 

besardalam hal ini pihak bus tidak memberikan jaminan hukum yang pasti 

mengenai ganti rugi atas rusak, hilang atau bahkan tertukarnya barang dalam 

bagasi bus.Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dengan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara 
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Nomor 49 Tahun 1992 Kendaraan umum adalah Setiap kendaraan bermotor yang 

disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1992 mulai berlaku pada tanggal 17 september 1992. Selain itu, 

pengangkutan darat dengan kendaraan umum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD) Indonesia. Ketentuan pasal-pasal Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD) Indonesia tersebut bersifat lex Generalis, artinya berlaku umum 

untuk semua jenis pengangkutan darat dengan kendaraan umum.5 

Pada dasarnya kegiatan penyelenggaraan pengangkutan penuh dengan 

resiko.Baik resiko yang harus ditanggung oleh pengangkut, penumpang atau 

pemilik barang bahkan pihak ketiga yang terlibat, dikarenakan terjadinya suatu 

hambatan atau halangan dalam kegiatan pengangkutan. 

Besarnya resiko yang harus ditanggung oleh para korban, sehingga 

memerlukan pertanggungjawaban dari perusahaan pengangkutan. Permintaan 

pertanggungjawaban berupaganti kerugian ini merupakan hal yang wajar karena 

posisi korban yang lemah dihadapan pengusaha angkutan. Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan, dimana dalam penjelasan umum pada Pasal 234 ayat (1) 

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan yang bertanggung jawab adalah 

pertanggung jawaban disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian. 

                                                           
 
5Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad I ), hal.9. 
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Syarat mutlak yang harus ada pada setiap tuntutan ganti rugi terhadap 

pengangkut ialah bahwa kerugian itu disebabkan oleh pengangkutan atau hal yang 

erat hubungannya dengan pengangkutan.6Penetapan jumlah ganti rugi 

menggunakan azas yang tercantum dalam Pasal 1246, 1247, dan 1248 

KUHPer.Bagi kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya cacat 

badan, cacat pada muka dan lain-lain, bekas penumpang itu tetap berhak untuk 

menuntut ganti rugi kepada pengangkut.Sudah tentu jika terjadi perselisihan 

tentang besarnya ganti rugi, hanya Hakimlah yang berwenang menentukannya. 

Ketika korban merasa dirugikan, maka korban dapat menyampaikan 

keluhannya kepada pihak pengusaha angkutan atau pihak yang berwajib karena 

salah satu hak korban adalah mendapatkan ganti kerugian apabila jasa 

pengangkutan tidak berjalan sebagaimana mestinya.Berdasarkan pengamatan 

penulis, pihak penumpang atau pemilik barang yang menjadi korban akibat 

terjadinya hambatan atau dalam hal ini kehilangan, kerusakan atau bahkan 

tertukarnya barang bawaan penumpang dalam bagasi bus, yang disebabkan oleh 

pihak penyelenggara jasa pengangkutan cenderung pasif dalam memperjuangkan 

dan mendapatkan haknya. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, terdorong 

untukmengamati,meneliti serta mengulas lebih lanjut tentang’’Tanggungjawab 

Pengangkut Terhadap Hilang, Rusak Dan Tertukarnya Barang Penumpang 

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan : 

Study Pada P.O Bus Pahala Kencana Cabang Bali”. 

                                                           
 
6H.M.N Purwosutjipto, 1995, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum 

Pengangkutan, (selanjutnya disebut H.M.N Purwosutjipto II) Djembatan, Jakarta, hal.52. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulisan dapat 

mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. bagaimanakah tanggung jawab pengangkut terhadap hilang, rusak, atau 

tertukarnya barang penumpang? 

2. bagaimanakah penyeselasaian ganti kerugian atas hilang, rusak, dan 

tertukarnya barang yang diangkut? 

 

1.3. Ruang Lingkup Masalah 

Untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah perlu kiranya diadakan 

pembatasan pembahasan terhadap permasalahan tersebut.Hal ini untuk 

menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang 

dikemukakan. Permasalahan yang pertama akan membahas 

mengenaibagaimanakah tanggung jawab pengangkut terhadap hilang, rusak, atau 

tertukarnya barang penumpangserta permasalahan yang kedua akan dibahas 

tentang bagaimanakah penyelesaian ganti kerugian atas hilang atau rusaknya 

barang yang diangkut. 
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1.4. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian yang berkaitan dengan Tanggungjawab Pengangkutan pernah 

diteliti oleh (1) Hamal Octovianus Tahun 2008 Universitas Udayana judul 

Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Melalui Darat Di 

Denpasar masalah yang diangkat Bagaimanakah tanggung jawab pengangkut 

apabila terjadi kehilangan barang, kerusakan barang dan keterlambatan 

waktu penyampaian barang tersebut? Bagaimanakah upaya yang dapat 

ditempuh apabila pengiriman atau penerima barang tidak mengambil 

barangnya tersebut? (2) Gde Yogi Yustyawan Tahun 2015 Universitas 

Udayana judul Tanggung Jawab Pengangkut Barang Atas Kerugian Yang 

Diderita Pengirim Barang Yang Disebabkan Kelalaian Pengangkut (Studi 

Kasus Di PT Bali) masalah yang diangkat Bagaimana upaya hukum yang 

dilakukan oleh pengirim barang dengan pengangkut barang atas kerugian 

yang diderita oleh pengirim barang? Bagaimanakah tanggung jawab 

pengangkut barang atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang-barang 

dalam penyelenggaraan Pengangkutan oleh PT Bali Semesta Agung ? (3) 

Tanggung jawab Pengankut Terhadap Kecelakaan Penumpang Kapal Wisata 

Bahari (Studi pada PT. Bali Cruise Nusantara Benoa di Denpasar) judul  

Tanggung jawab Pengankut Terhadap Kecelakaan Penumpang Kapal Wisata 

Bahari (Studi pada PT. Bali Cruise Nusantara Benoa di Denpasar) masalah 

yang diangkat Bagaimanakah Tanggung Jawab Pengangkut Apabila Terjadi 
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Kecelakaan Terhadap Penumpang Kapal Pesiar Bahari ?Bagaimanakah Cara 

Penentuan Besarnya Ganti  Kerugian Apabila Terjadi Kecelakaan Terhadap 

Penumpang Kapal Pesiar Bahari ?.  

Penelitian saya adalah berjudul tanggungjawab pengangkut terhadap hilang, 

rusak, dan tertukarnya barang penumpang berdasarkan UU No. 22 Tahun 

2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan : study kasus pada P.O Bus 

pahala kencana cabang Bali. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini: 

 

Tabel : penelitian tentang Tanggungjawab Pengangkut yang dilakukan 

peneliti terdahulu 

 

No. Skripsi Judul Rumusan Masalah 

1. Hamal 

Octovianus 

Tahun 2008 

Universitas 

Udayana 

Tanggung Jawab 

Pengangkut Dalam 

Pengangkutan Barang 

Melalui Darat Di 

Denpasar 

1. Bagaimanakah tanggung jawab 

pengangkut apabila terjadi 

kehilangan barang, kerusakan 

barang dan keterlambatan waktu 

penyampaian barang tersebut? 

2. Bagaimanakah upaya yang dapat 

ditempuh apabila pengiriman atau 

penerima barang tidak mengambil 

barangnya tersebut? 

2. 

 

 

 

Gde Yogi 

Yustyawan 

Tahun 

2015 

Tanggung Jawab 

Pengangkut Barang 

Atas Kerugian Yang 

Diderita Pengirim 

1.  Bagaimana upaya hukum yang 

dilakukan oleh pengirim barang 

dengan pengangkut barang atas 

kerugian yang diderita oleh 
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Universitas 

Udayana 

 

Barang Yang 

Disebabkan Kelalaian 

Pengangkut 

(StudiKasus Di PT 

Bali Semesta Agung) 

 

pengirim barang? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab 

pengangkut barang atas kerugian 

yang diderita oleh pengirim 

barang-barang dalam 

penyelenggaraan Pengangkutan 

oleh PT Bali Semesta Agung ? 

3 Ninda 

Riskawati 

Tahun 

2012 

Universitas 

Udayana 

Tanggung jawab 

Pengankut Terhadap 

Kecelakaan 

Penumpang Kapal 

Wisata Bahari (Studi 

pada PT. Bali Cruise 

Nusantara Benoa di 

Denpasar) 

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab 

Pengangkut Apabila Terjadi 

Kecelakaan Terhadap Penumpang 

Kapal Pesiar Bahari ? 

2. Bagaimanakah Cara Penentuan 

Besarnya Ganti  Kerugian Apabila 

Terjadi Kecelakaan Terhadap 

Penumpang Kapal Pesiar Bahari ? 

1.5. Tujuan Penelitian 

1.5.1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui rumusan masalah bagaimanakah tanggung jawab 

pengangkut terhadap hilang, rusak, atau tertukarnya barang penumpang dan 

bagaimanakah penyerlesaian ganti kerugian atas hilang, rusak, dan tertukarnya 

barang yang diangkut  khususnya terhadap barang milik penumpang yang berada 

di bagasi bus Pahala Kencana 

1.5.2. Tujuan khusus 

a. Untuk lebih memahami pertanggung jawaban dari pihak bus Pahala 

Kencana apa bila barang yang berada dibagasi mengalami 

kerusakan/hilang 
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b. Untuk lebih memahamipenyelesaian apa yang ditempuh apa bila terjadi 

suatu permasalahan dalam barang yang berada di bagasi bus Pahala 

Kencana 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat teoritis 

Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan 

dapat dijadikan sebagai bahan referensi pelengkap dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan pengembangan studi hukum keperdataan terkait hukum 

pengangkutan, khususnya berkaitan dengan pengangkutan barang. 

 

1.6.2. Manfaat praktis 

Pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan 

dan khususnya pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan 

kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik 

terhadap pengguna jasa angkut di Indonesia, juga bagi pengusaha jasa angkut, 

serta masyarakat umum mengenai berbagai problema praktis yang dihadapi. 

 

1.7. Landasan Teoritis 

1.7.1. Teori negara hukum  

Istilah rechtsstaat yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut 

Philipus M.Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19,meski pemikiran 
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tentang hal itu telah lama ada7 Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di 

kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh 

Aristoteles8 Menurut Aristoteles,yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah 

manusia,melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik 

atau buruknya suatu hukum.Menurut Aristoteles,suatu Negara yang baik ialah 

Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.Ia 

menyatakan9 ; ‘’Aturan konstitusional dalam suatu Negara berkaitan secara 

erat,juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia 

yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik,selama pemerintahan menurut’’ 

hukum. Oleh sebab itu,supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai 

pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak 

layak. 

1.7.2. Teori perlindungan hukum  

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak 

untuk dilindungi, dan hak yang lain. 

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan 

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya dari konsep-konsep 

                                                           
 
7Philipus.M.Hadjon, 1996, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi 

Manusia,Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo,(selanjutnya 

disebut Philipus.M.Hadjon I)Media Pratama, Jakarta, hal.72. 

 
8 NI’matul Huda, Negara Hukum,Demokrasi dan Judicial Review,UII 

Press,Yogyakarta,2005,hal.1. 
9 George Sabine , A History of Political Theory,George G.Harrap& 

CO.Ltd.,London,1995,hal.92; juga Dahlan Thaib,Kedaulatan Rakyat ,Negara Hukum dan Hak-hak 

Asai Manusia,hal.22. 
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tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan 

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. 

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia 

menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan 

statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas semua organisasi politik 

dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat.Karena konsep ini, maka 

sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep barat tentang hak-hak asasi manusia 

adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan maksudnya hak-hak 

sosialdan hak-hak ekonomi serta hak cultural, terdapat kecenderungan mulai 

melunturkan sifat individualistic dari konsep barat. 

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, 

landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Konsepsi 

perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep 

Rechstaat dan ‘’Rule The Law’’. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai 

kerangka berfikir dengan landasan pada pancasila, prinsip perlindungan hukum di 

Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan 

martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Prinsip hukum terhadap 

tindakanpemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentangpengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, 

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 
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asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah.10 

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah 

adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan 

suatu kekuasaan kepada untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. 

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan 

tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada 

masyarakat.Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut 

harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.11 

Lebih lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya 

sebagai manusia12. 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.13 

                                                           
 
10 Philipus M.Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,(selanjutnya 

disebut Philipus M.Hadjon II) Bina Ilmu, Surabaya, hal.38. 

 
11 Soetjipto Rahardjo, 1983, Permasalahan Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, hal.121. 
12 Setino, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pasca 

sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal.3. 
13 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu 

Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal.14. 
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Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksa 

pelaksananya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu: 

1. perlindungan hukum preventif 

2. perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 

sebelum terjadinya pelanggaran.Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu 

kewajiban. 

3. Perlindungan hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi 

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 14 

1.7.3. Teori tanggung jawab hukum 

Secara terminology tanggung jawab hukum berasal dari kata tanggung dan 

hukum.“Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu 

(kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan 

sebagainya).Sedangkan hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi 

dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas”.15 

                                                           
 
14Ibid, hal.20. 
15 Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta, hal.1006. 
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 Apabila dirumuskan, maka teori tanggung jawab hukum berarti teori yang 

mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subyek hukum menanggung 

segala akibat dari perbuatannya baik karena kesengajaan maupun karena 

kealpaan. 

 Merujuk pada uraian diatas, “Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori 

yang ia sebut dengan teori tradisional, dimana dalam teori ini tanggung jawab 

dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : (a) tanggung jawab yang didasarkan 

kesalahan; dan (b) tanggung jawab mutlak”.16 

 Tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan baik karena kesengajaan 

maupun kealpaan merupakan suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada 

subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan yang dinilai melanggar 

hukum.Sedangkan tanggung jawab mutlak, bahwa perbuatannya menimbulkan 

akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu 

hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya.Tiadanya keadaan jiwa 

si pelaku dengan akibat perbuatannya.17 

 Dikaitkan dengan tanggung jawab pengangkut terhadap pengirim barang, 

bahwa pengangkut merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengirim 

barang baik karena kesengajaan maupun kealpaan. Dalam hal ini tanggung jawab 

pengangkut dirumuskan dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 234 ayat (1). 

 

1.8. Metode Penelitian 

1.8.1. Jenis penelitian 

                                                           
 
16 H.Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, 2014, Penerapan teori hukum pada penelitian 

disertasi dan tesis (buku kedua), et.al, RajaGrafindo persada, Jakarta, hal.211. 
17Ibid, hal.212. 
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Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, teori-teori 

hukum yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan di lapangan. 

1.8.2. Sifat penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau gejala social yang ada dalam masyarakat.Dalam 

penelitian ini penulis mencoba untuk menjelaskan tanggung jawab pengangkut 

barang dalam hal terjadi kerugian terhadap pengirim barang serta upaya 

penyelesaian yang dapat ditempuh pengirim barang atas kerugiannya. 

1.8.3. Data dan sumber data 

Dalam penulisan skripsi ini data yang digunakan bersumber dari 2 sumber, 

yaitu : 

a. sumber data primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh 

penulis dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang bersumber dari 

lapangan yang diperoleh dari wawancara dari pemilik P.O Bus Pahala 

kencana 

b. sumber data sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hasil-hasilpenelitian, 
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artikel-artikel serta buku-buku literatur hukum yang terkait dengan 

masalah. 

c. teknik penentuan sampel penelitian. 

Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling.Dalam teknik 

ini tidak ada ketentuan yang pasti berapa sampel yang harus diambil. 

Bentuk teknik non probability sampling yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling yaitu dilakukan dengan tujuan 

tertentu yang didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi 

kriteria penelitian. 

1.8.4. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam karya ilmiah ini dilakukan dengan cara : 

1. teknik studi dokumen 

Merupakan data yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan 

pustaka seperti dokumen-dokumen hukum maupun peraturan perundang-

undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat 

2. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya secara 

langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu 

permasalahan.Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 

pemilik Bus Pahala Kencan. 

1.8.5 teknik  analisis data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari 

data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis 

secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. 
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Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan 

atau tertulis dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai 

sesuatu yang utuh. 

 

 


