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ABSTRAK 

WIHAPSORO AULIA PANJI. 2010. “Tanggung Jawab pengangkut atas 
keterlambatan ataupun kerusakan paket barang melalui jalur darat (Studi di PT. 
Siba Transindo Surabaya”). Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Pujiono, S.H. M.H . Pembimbing II Duhita Driyah S, S.H,M.Hum,  
103 Hal. 
Kata Kunci : Tanggung Jawab , Pengangkutan darat. 
Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang, PT. 
Siba Transindo telah menerima titipan suatu barang dari orang atau perusahaan 
yaitu pihak pengirim, PT. Siba Transindo selanjutnya bertanggung jawab untuk 
menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat. Artinya bahwa pihak 
pengangkut, yaitu PT. Siba Transindo bertanggung jawab atas keselamatan barang 
dan keamanan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat 
diserahkannya barang tersebut ke tangan penerima. Serta apabila dalam 
pengangkutan barang tersebut berjalan tidak selamat, misalnya barang tersebut 
mengalami kerugian akibat kehilangan, kerusakan atau keterlambatan dalam 
pengirimannya, maka hal ini juga menjadi tanggung jawab pengangkut.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan 
pengangkutan barang melalui jalur darat oleh PT. Siba Transindo; (2) Faktor apa 
saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan barang 
melalui jalur darat  oleh PT. Siba Transindo; (3) Bagaimana tanggung jawab PT. 
Siba Transindo  apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan barang paket  
melalui jalur darat.  

Penelitian termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan tehnik triangulasi. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa PT.Siba Transindo 
telah melakukan perannya dalam pelaksanaan pengangkutan, dalam memenuhi 
pelaksanaan pengangkutan tersebut terdapat beberapa faktor penghambat 
menyebabkan terjadinya keterlambatan atau kerusakan paket barang beserta 
tanggung jawab PT.Siba Transindo apabila terjadi keterlambatan atau kerusakan 
paket barang. 

Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan pengangkutan barang 
melalui jalur darat oleh PT.Siba Transindo,  pada prinsipnya telah berjalan dengan 
baik. (2) Dalam pelaksanaan pengangkutan barang PT Siba transindo mengalamai 
beberapa kendala atau hambatan, hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain 
berupa faktor alam, kecelakaan, sumber daya manusia, kurang sempurnanya 
pembungkusan dan juga faktor keamanan. (3) tanggung jawab PT.Siba Transindo 
apabila terjadi keterlambatan, kehilangan, kerusakan pada barang maka PT. Siba 
Transindo akan mengganti dan bertanggung jawab atas barang-barang yang 
diangkutnya dan jika barang tersebut rusak dan diketahui setelah barang tersebut 
diterima oleh pihak penerima maka barang tersebut akan dibawa oleh supir dan 
dilaporkan ke perusahaan. Selanjutnya barang tersebut diganti dan dikirimkan 
kembali ke penerima dengan ongkos angkut ditanggung oleh PT.Siba Transindo.
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1 

BAB 1 

 PENDAHULU 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengangkutan barang dan penumpang di Indonesia meliputi darat, laut dan 

udara. Hal ini dikarenakan geografis Indonesia terdiri atas beribu pulau baik yang 

besar, sedang maupun kecil. Jadi untuk urusan angkutan barang di dalam negeri 

saja ketiga jalur lalu lintas transportasi tersebut cukup memadai, mengingat 

jumlah penduduk bangsa Indonesia yang hampir dua ratus jiwa tersebar di 

sebagian besar Kepulauan Nusantara ini. Dengan adanya barang-barang dan 

penumpang yang memerlukan angkutan, maka banyak pengusaha-pengusaha 

ataupun perusahaan-perusahaan jasa angkutan di ketiga jalur transportasi tersebut. 

Pengangkutan merupakan serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke 

dalam alat pengangkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah 

ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Pengangkutan 

sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu 

didukung oleh dokumen angkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah 

terjadi. Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem hukum yang mempunyai 

unsur-unsur sistem, yaitu: 

(1) Subjek (pelaku) hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam 

perjanjian dan pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. 
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(2) Status pelaku hukum pengangkutan, khususnya pengangkut selalu 

berstatus perusahaan badan hukum atau bukan badan hukum.  

(3) Objek hukum pengangkutan, yaitu proses penyelenggaraan 

pengangkutan. 

(4) Peristiwa hukum pengangkutan, yaitu proses penyelenggaraan 

pengangkutan.  

(5) Hubungan hukum pengangkutan, yaitu hubungan kewajiban dan hak 

antara pihak-pihak dan mereka yang berkepentingan dengan 

pengangkutan 

Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab 

tanpa pengangkutan perusahaan tidak mungkin dapat berjalan, barang-barang 

yang dihasilkan produsen, oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai di 

tangan pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan, dan 

seterusnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga harus 

menggunakan jasa pengangkutan. pengangkutan di sini dapat dilakukan oleh 

orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, 

kapal laut, kapal sungai, pesawat udara, dan lain-lain.  

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba 

di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang 

ataupun barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan artinya proses pemindahan 

dari suatu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan 

sesuai dengan waktu yang direncanakan. 
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Dengan adanya pelaksanaan pengangkutan ini secara langsung juga akan 

berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi pihak pengirim barang yang 

menggunakan sarana angkutan tersebut karena bila penyelenggaraan 

pengangkutan tidak selamat akan terjadi dua hal, yaitu barangnya sampai di 

tempat tujuan tidak ada (musnah) atau ada, tetapi rusak, sebagian atau seluruhnya. 

Barang yang tidak ada mungkin disebabkan karena terbakar, tenggelam, dicuri 

orang, dibuang di laut, dan lain-lain. Barang rusak sebagian atau seluruhnya, 

meskipun barangnya ada, tetapi tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Kalau barang muatan tidak ada atau ad tetapi rusak, menjadi tanggung jawab 

pengangkut, artinya pengangkut harus membayar ganti kerugian terhadap barang 

yang musnah atau rusak tersebut. 

Dalam perjanjian pengangkutan terkait dua pihak, yaitu pengangkut dan 

pengirim barang dan atau penumpang. Jika tercapai kesepakatan diantara para 

pihak, maka pada saat itu lahirlah perjanjian pengangkutan. Apabila pengangkut 

telah melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan pengangkutan barang atau 

penumpang, pengangkut telah terikat pada konsekuensi-konsuekensi yang harus 

dipikul oleh pengangkut barang atau tanggung jawab terhadap penumpang dan 

muatan yang diangkutnya. Dari kewajiban itu timbul tanggung jawab pengangkut, 

maka segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang 

menjadi tanggung jawab pengangkut. Dengan demikian, berarti pengangkut 

berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau 

barang yang diangkutnya tersebut.  
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Adapun kewajiban lain dari pengangkut adalah menyelanggarakan 

pengangkutan barang atau orang dengan selamat. Sedangkan pihak pengirim 

mempunyai kewajiban membayar uang angkutan atau biaya pengiriman, sehingga 

dalam penyelenggaraan pengiriman atau paket barang ini, jika pengirim akan 

mengirimkan barangnya lewat jasa perusahaan pengangkutan, selanjutnya setelah 

barang diserahkan, pihak perusahaan pengangkutan  akan menerima barang atau 

paket  tersebut. Maka sejak itu, tanggung jawab mengenai barang atau paket 

tersebut ada dipundak  perusahaan pengangkutan. 

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan 

barang, PT. Siba Transindo telah menerima titipan suatu barang dari orang atau 

perusahaan yaitu pihak pengirim, PT. Siba Transindo selanjutnya bertanggung  

jawab untuk menyelenggarakan pengangkutan atau selanjutnya bertanggung 

jawab untuk dikirim ketmpat tujuan yang dituju dengan selamat. Artinya bahwa 

pihak pengangkut, yaitu PT. Siba Transindo bertanggung jawab atas keselamatan 

barang dan keamanan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya 

hingga saat diserahkannya barang tersebut ke tangan penerima. Serta apabila 

dalam pengangkutan barang tersebut berjalan tidak selamat, misalnya barang 

tersebut mengalami kerugian akibat kehilangan, kerusakan atau keterlambatan 

dalam pengirimannya, maka hal ini juga menjadi tanggung jawab pengangkut. 

Namun mengenai tanggung jawab tersebut ada pembatasannya. Pengangkut 

bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada pengirim apabila kerugian 

akibat kehilangan, kerusakan atau keterlambatan barang yang dikirim tersebut 
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karena kelalaiannya, kecuali apabila kerugian itu timbul karena salah satu sebab 

sebagai berikut : 

(1) Keadaan yang memaksa (overmacht) 

(2) Cacat barang itu sendiri 

(3) Kesalahan atau kelalaian pengirim 

(4) Keterlambatan datangnya karena keadaan memaksa (diatur dalam 

ketentuan   pasal 91 dan pasal 92 Kitab Undang-undang Hukum 

Dagang) 

Latar belakang diatas mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan 

judul ”TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS KETERLAMBATAN 

DAN ATAU KERUSAKAN DALAM PENGIRIMAN PAKET BARANG 

MELALUI JALUR DARAT” (Studi di PT. Siba Transindo  Kota Surabaya) 

 

1.2  IDENTIFIKASI MASALAH 

Banyak hal yang belum diketahui tentang bagaimana mengenai Tanggung 

jawab PT. Siba Transindo atas keterlambatan atau kerusakan dalam pengiriman 

paket di Kota Surabaya. Oleh karena itu identifikasi masalah dalam skripsi ini 

adalah: 

1. Pelaksanaan pengangkutan barang paket melalui jalur darat oleh PT. 

Siba Transindo. 

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan 

barang paket melalui jalur darat oleh PT. Siba Transindo. 

3. Upaya dalam mengatasi kendala yang menyebabkan terjadinya 
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keterlambatan ataupun kerusakan barang paket. 

4. Prosedur ganti rugi yang diberikan oleh PT. Siba Transindo dalam 

penggantian ganti rugi atas keterlambatan atau kerusakan. 

5. Besarnya ganti rugi atas keterlambatan atau kerusakan barang yang 

diangkut oleh PT. Siba Transindo melalui jalur darat 

6. Tanggung jawab PT. Siba Transindo apabila terjadi keterlambatan 

ataupun kerusakan barang paket melalui jalur darat. 

 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Identifikasi masalah yang cukup komplek maka dalam penulisan 

skripsi ini penulis memfokuskan pada pembatasan masalah : 

1. Pelaksanaan pengangkutan barang paket melalui jalur darat oleh PT. Siba 

Transindo. 

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan 

barang paket melalui jalur darat oleh PT. Siba Transindo. 

3. Tanggung jawab PT. Siba Transindo apabila terjadi keterlambatan ataupun 

kerusakan barang paket melalui jalur darat. 

 

1.4  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan kajian latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta 

pembatasan masalah tersebut di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat oleh 
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PT. Siba Transindo? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun 

kerusakan barang melalui jalur darat  oleh PT. Siba Transindo ? 

3. Bagaimana tanggung jawab PT. Siba Transindo  apabila terjadi 

keterlambatan ataupun kerusakan barang paket  melalui jalur darat ? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur 

darat oleh PT. Siba Transindo. 

2. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan 

ataupun kerusakan barang melalui jalur darat  oleh PT. Siba Transindo. 

3. Mengetahui tanggung jawab PT. Siba Transindo  apabila terjadi 

keterlambatan ataupun kerusakan barang paket  melalui jalur darat. 

 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah kajian data yang diperoleh mengenai ganti kerugian 

dalam proses pengangkutan yang dilakukan oleh perusahaan jasa 

pengangkutan. 

2. Manfaat Praktis 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, 
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kegunaan praktis yang diharapkan diantaranya, yaitu: 

(1) Bagi Mahasiswa 

Dapat digunakan sebagai wahana pengembangan ilmu 

pengetahuan untuk menambah wawasan serta meningkatkan 

kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai 

tanggung jawab pengangkut terhadap jasa pengiriman paket barang 

melalui jalur darat pada PT. Siba Transindo. 

(2) Bagi pengguna atau pengirim 

Bagi pengguna atau pengirim penelitian ini memberikan 

dorongan moral dan membangkitkan kesadaran untuk melanjutkan 

perjuangan mereka dalam menuntut hak dan kepentingannya serta 

tercipta rasa keadilan dan keseimbangan hak. 

(3) Bagi perusahaan atau penyedia jasa pengangkutan barang. 

Bagi perusahaan atau penyedia jasa penelitian ini dapat 

memberikan pemahaman tentang kewajiban dalam memperlakukan 

konsumen yang sebagaimana mestinya sesuai ayuran yang berlaku 

sehingga tercipta rasa keadilan dan keseimbangan. 

(4) Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan 

menambah wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap 

pengguna jasa PT. Siba Transindo sehingga menumbuhkan 

kesadaran masyarakat. 
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(5) Bagi pemerintah 

Dapat memberikan pertimbangan pemerintah dalam 

menetapkan dan melaksanakan mengenai perlindungan hukum 

terhadap pengguna jasa pengiriman paket barang melalui jalur 

darat di PT. Siba Transindo. 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) 

Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

(1) Bagian Pendahuluan Skripsi 

Bagian pendahuluan skripsi ini terdiri dari Judul, Abstrak, 

Pengesahan, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar 

Tabel (bila ada) dan Daftar Lampiran (bila ada). 

(2) Bagian Isi Skripsi 

(1) Bab 1 Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini terdiri dari sub bab, yang dimulai dengan 

latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

(2) Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori atau kajian 

pustaka yang diharapkan mampu menjembatani atau mempermudah 

dalam memperoleh hasil penelitian. 
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(3) Bab 3 Metode Penelitian 

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang metode yang 

digunakan meliputi metode pendekatan penelitian, metode 

pengolahan data, dan metode analisis data. 

(4) Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini nantinya akan dijelaskan mengenai hasil penelitian 

serta analisa-analisa peneliti tentang data yang telah diperoleh. 

Dalam bab ini juga akan dibagi ke dalam beberapa sub bab yaitu 

Pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat. kendala Upaya 

PT. Siba Transindo dalam mengatasi kendala yang dihadapi apabila 

terjadi keterlambatan atau kerusakan pengiriman paket barang 

melalui jalur darat. 

(5) Bab V Penutup 

Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, 

peneliti akan mencoba menarik sebuah benang merah terhadap 

permasalahan yang diangkat. 

(3)  Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hukum Pengangkutan 

2.1.1 Sejarah Hukum Pengangkutan 

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan atau kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan 

manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf 

kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan 

pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan 

dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan 

kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam 

kegiatan pengangkutan. 

Menurut H.M.N Purwosutjipto, Pengangkutan adalah: 

Perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana 
pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 
pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat 
tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan 
diri untuk membayar uang angkutan (Purwosutjipto, 1991:2). 
 

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad menguraikan istilah 

”pengangkutan” dengan mengatakan bahwa pengangkutan meliputi tiga 

dimensi pokok yaitu : ”pengangkutan sebagai usaha (business); 

pengangkutan sebagai perjanjian (agreement); dan pengangkutan sebagai 

proses (process)” ( Muhammad, 1998:12). 
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Sedangkan pengangkutan sebagai perjanjian (agreement), pada 

umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh 

dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis 

yang disebut carter (charterparty). Jadi perjanjian pengangkutan pada 

umumnya diadakan secara lisan, yang didukung oleh dokumen yang 

membuktikan bahwa perjanjian itu sudah terjadi. Menurut Hasim Purba di 

dalam bukunya ”Hukum Pengangkutan Di Laut”, pengangkutan adalah: 

Kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke 
tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan maupun 
angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Jadi 
pengangkutan itu berupa suatu wujud kegiatan dengan maksud 
memindahkan barang-barang atau penumpang (orang) dari tempat 
asal ke suatu tempat tujuan tertentu (Purba, 2005:4). 
 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, warisan 

Pemerintah Hindia-Belanda dahulu yang hingga sekarang masih berlaku, 

diberikan tempat yang sangat banyak untuk mengatur hukum 

pengangkutan menyeberang laut (Buku ke II Titel ke V mengenai 

penyediaan dan pemuatan kapal-kapal – vervrachting en bevrachting van 

schepen; Titel ke VA tentang pengangkutan barang-barang; Titel ke VB 

tentang pengangkutan orang-orang. Keadaan pengaturan hukum 

pengangkutan di darat secara sumir di dalam Kitab Undang- Undang 

Hukum Dagang itu disebabkan karena dahulu kala memang lebih-lebih 

terjadi pengangkutan barang-barang dan orang-orang menyeberang laut 

daripada melewati darat. 
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2.1.2 Pengertian Pengangkutan 

Dalam dunia perniagaan, masalah angkutan memegang peranan 

yang sangat penting, tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus 

membawa barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi 

juga sebagai penentu dari harga barang–barang tersebut. Karena itu untuk 

kepentingan perdagangannya tiap-tiap pedagang akan selalu berusaha 

mendapatkan frekuensi angkutan yang kontiniu dan tinggi dengan biaya 

angkutan yang rendah. 

Menurut arti katanya, pengangkutan berasal dari kata dasar 

”angkut” yang berarti angkut dan bawa, muat bawa atau kirimkan. 

Merngangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa 

atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkutan dan pembawaan 

barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang 

atau orang yang diangkat. Jadi dalam pengertian pengangkutan itu 

tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ketempat 

lain. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa 

pengertian mengandung kegiatan memuat barang atau penumpang, 

membawa barang atau penumpang ketempat lain dan menurunkannya 

(Muhammad,1991:19). 

Adapun tujuan dari pengangkutan adalah memindahkan barang 

atau orang dari suatu tempat ke tempat yan lain dengan selamat, yang 
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mana hal tersebut juga bermaksud untuk meningkatnya daya guna dan 

nilai. 

Pengertian pengangkutan sendiri tidak diatur dalam KUHD, tetapi 

mengenai hal ini Abdulkadir Muhammad merumuskan sebagai berikut :  

”Proses kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam alat 

pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan 

ketempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat 

pengangkut ketempat yang ditentukan” (Muhammad,1991:19). 

Sedangkan Purwosutjipto memberikan pengertian sebagai berikut : 

Perjanjian timbal balik antara pengangkutan dan pengiriman, 
dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 
pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat 
tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim 
mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan 
(Purwosutjipto,1984:2). 
 

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat diketahui berbagai 

aspek pengangkutan. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam definisi 

pengangkutan, aspek-aspeknya meliputi : 

1. Pelaku 

Yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini berupa 

badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan. Dan ada pula yang 

berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan pelabuhan. 

2. Alat Pengangkutan 

Yaitu alat yang didigunakan untuk menyelanggarakan 

pengangkutan. Alat ini digerakan secara mekanik dan memenuhi syarat 

Undang-undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, dan lain-lain. 
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3. Barang atau Pengangkutan 

Yaitu muatan yang diangkut. Barang perdagangan yang sah 

menurut Undang-undang, dalam pengertian barang juga termasuk 

hewan. 

4. Perbuatan 

Yaitu kegiatan pengangkutan barang atau orang sejak pemuatan 

sampai dengan penurunan ditempat tujuan. 

5. Fungsi Pengangkutan 

Yakni meningkatkan penggunaan dan nilai barang atau 

penumpang (tenaga kerja). 

6. Tujuan Pengangkutan 

Yakni sampai ditempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, 

biaya pengangkutan luna (Muhammad, 1991:19-20). 

 

2.2 Peraturan-Peraturan Mengenai Pengangkutan  

Adapun dasar-dasar hukum pengangkutan barang adalah sebagai berikut :  

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa :  

”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.  

Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa:  
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”Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang 

disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.  

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  

Di dalam KUHD yang mengatur tentang pengangkutan barang 

diatur pada Buku I Bab V Bagian 2 dan 3 Pasal 90 sampai dengan Pasal 

98. Ketentuan pasal-pasal KUHD tersebut bersifat lex generalis, artinya 

berlaku umum untuk semua jenis pengangkutan darat dengan kendaraan 

bermotor (Muhammad, 1998:15). 

(3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan.  

Di dalam UUAJ ini yang mengenai angkutan barang terdapat pada :  

1) BAB 10, Bagian kesatu Pasal 137 ayat (1), ”angkutan orang dan/atau 

barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak 

bermotor”. Ayat (3), ”angkutan barang dengan kendaraan bermotor 

wajib menggunakan mobil barang”. Ayat (4), mobil barang dilarang 

digunakan untuk angkutan orang, kecuali :  

a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi 

geografis, dan prasana jalan di provinsi/kabupaten kota/kota 

belum memadai;  

b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasinal Indonesia 

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau  
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c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.  

2) Pasal 138 ayat (3) , ”angkutan umum orang dan/atau barang hanya 

dilakukan dengan kendaraan bermotor umum”.  

3) Pasal 139 ayat (1), ”pemerintah wajib menjamin tersedianya 

angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota 

antarprovinsi serta lintas batas negara”, Ayat (2), ”pemerintah daerah 

provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa 

angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi”, Ayat (3), 

”pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya 

angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam 

wilayah kabupaten/kota”.  

4) Bagian keempat, Paragraf 1 Pasal 160 angkutan barang dengan 

kendaraan bermotor umum terdiri atas :  

a. angkutan barang umum; dan 

b. angkutan barang khusus.  

5) Paragraf 2 Pasal 161, pengangkutan barang umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 160 huruf a harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut :  

a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;  

b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat 

dan membongkar barang; dan  

c. menggunakan mobil barang.  
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6) Paragraf 3 Pasal 162 ayat (1), kendaraan bermotor yang mengangkut 

barang khusus wajib:  

a) memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan 

bentuk barang yang diangkut;  

b) diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;  

c) memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;  

d) membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan 

dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang 

yang diangkut;  

e) beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, 

keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan 

jalan;  

f) mendapat rekomendasi dari instansi terkait.  

Ayat (2), ”kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat 

berat dengan dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 harus mendapat pengawasan dari Kepolisian 

Negara Republik Indonesia”.  

Ayat (3), ”pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan 

bermotor umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki 

kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang 

khusus yang diangkut”.  

7) Pasal 163 ayat (1), ”pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan 

barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib 
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memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau 

penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam 

kendaraan bermotor umum”.  

Ayat (2), ”penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan 

pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat 

penyimpanan serta bertanggungjawab terhadap penyusunan sistem 

dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama 

barang tersebut belum dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum”.  

8) Pasal 164, ”ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan 

kendaraan bermotor umum diatur dengan peraturan menteri yang 

bertanggungjawab di bidang sarana dan prasana lalu lintas dan 

angkutan jalan”.  

9) Bagian keenam Pasal 166 ayat (3), angkutan barang dengan 

kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang 

meliputi: 

a. surat perjanjian pengangkutan; dan  

b. surat muatan barang.  

10) Pasal 168 ayat (1), ”perusahaan angkutan umum yang mengangkut 

barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian 

dokumen perjalanan”.  

Ayat (2), ”perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang 

wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang”.  
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11) Bagian ketujuh Pasal 169 ayat (1), ”pengemudi dan/atau 

perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan 

mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan 

kelas jalan”.  

Ayat (3), ”pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan 

menggunakan alat penimbangan”.  

Ayat (4), ”alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

terdiri atas: 

a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau   

b. alat penimbangan dapat dipindahkan.  

12) Pasal 170 ayat (1), ”alat penimbangan yang dipasang secara tetap 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a dipasang 

pada lokasi tertentu.  

Ayat (2), ”penetapan lokasi, pengoperasian dan perawatan alat 

penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit 

pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh pemerintah”.  

Ayat (4), ”petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap 

wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal 

tujuan”.  

13) Pasal 172, ”ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan 

angkutan barang diatur dengan peraturan pemerintah”.  
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14) Bagian kedelapan, paragraf 1 Pasal 173 ayat (1), perusahaan 

angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau 

barang wajib memiliki :  

a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;  

b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; 

dan/atau  

c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.  

15) Pasal 174 ayat (1), ”izin sebagaaimana dimaksud dalam Pasal 173 

ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang 

terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu 

pengawasan”.  

Ayat (2), ”pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”.  

Ayat (3), ”izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu 

kawasan”.  

16) Pasal 175 ayat (1), ”izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku 

untuk jangka waktu tertentu”.  

Ayat (2), ”perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau 

pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).  

17) Paragaraf 4 Pasl 180 ayat (1), ”izin penyelenggaraan angkutan 

barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) 
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huruf c diberikan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang 

sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan dengan 

rekomendasi dari instansi terkait”.  

Ayat (2), ”izin penyelenggaraan angkutan alat berat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh menteri 

yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasana lalu lintas 

dan angkutan jalan”.  

18) Bagian kesembilan Pasal 181 ayat (1), ”tarif angkutan terdiri atas 

tarif penumpang dan tarif barang”.  

19) Pasal 184, ”tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 181 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum”.  

20) Bagian kesebelas, paragraf 1 Pasal 186, ”perusahaan angkutan 

umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati 

perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya 

angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang”.  

21) Pasal 187, ”perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan 

biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau 

pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan”.  

22) Pasal 188, ”perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian 

yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai 

dalam melaksanakan pelayanan angkutan”.  



23 

 
 

23) Pasal 189, ”perusahaan angkutan umum wajib mengansuransikan 

tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188”.  

24) Pasal 190, ”pengemudi kendaraan bermotor umum dapat 

menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada 

tempat pemberhentian terdekat jika penumpang dan/atau barang 

yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan 

angkutan”.  

25) Pasal 191, ”perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas 

kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang 

dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.  

26) Pasal 193 ayat (1), ”perusahaan angkutan umum bertanggung 

jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena 

barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan 

angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang atau rusaknya 

barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah 

atau dihindari atau kesalahan pengirim”.  

Ayat (2), ”kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami”.  

Ayat (3), ”tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat 

tujuan yang disepakati”.  
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Ayat (4), ”perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab 

jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang 

tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang”.  

Ayat (5), ”ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian 

diatur dengan peraturan pemerintah”.  

27) Pasal 194 ayat (1), ”perusahaan angkutan umum tidak bertanggung 

jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika 

pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut 

disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum”.  

Ayat (2), ”hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti 

kerugian pihak ketiga kepada perusahaan angkutan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya 

kerugian”.  

28) Paragraf 2 Pasal 195 ayat (1), ”perusahaan angkutan umum berhak 

untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima 

tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan 

sesuai dengan perjanjian angkutan”.  

Ayat (2), ”perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya 

tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai 

dengan kesepakatan”.  

Ayat (3), ”perusahaan angkutan umum berhak menjual 
barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim 
atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan 
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kepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 196, 
”jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau 
penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, 
perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang 
yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam 
penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. Bagian kedua belas Pasal 197 ayat 
(1), pemerintah dan pemerintah daerah sebagai angkutan 
wajib :  
a) memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan 

umum untuk mendapatkan pelayanan;  
b) memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan 

umum dengan menjaga keseimbangan antara 
penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan  

c) melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap 
angkutan orang dan barang.  

 

2.3 Jenis–jenis Pengangkutan  

Didalam masyarakat dikenal dengan adanya 3 (tiga) jenis pengangkutan, 

yakni : 

(1) Pengangkutan Darat, diatur dalam : 

1) KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) buku I, bab 2 dan 

3 mulai passal 90 – 98. Dalam pengangkutan darat dan 

pengangkutan perairan darat, tetapi hanya khusus mengenai 

pengangkutan barang. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa: ”Tiap 

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1367 ayat (1) 

KUHPerdata menyebutkan bahwa: ”Seseorang tidak saja 
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bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan 

sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh barang-

barang yang berada di bawah pengawasannya”.  

3) Peraturan khusus lainnya, misalnya : 

a. Undang – undang No. 3 Tahun1965, tentang lalu lintas dan 

angkutan Jalan Raya. 

b. S. 1936 – 451 bsd PP No28 Tahun 1951 (LN 1951 - 47), yang 

telah dirubah dan ditambah dengan PP. No.44 tahun 1954 (LN 

1954 - 76) dan PP No.2 Tahun 1964, tentang ”peraturan lalu 

lintas jalan”. 

c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan.  

(2) Pengangkutan laut diatur dalam : 

1) KUHD, Buku II, BAB V, tentang ”Perjanjian Carter Kapal” 

2) KUHD, Buku II, BAB Va, tentang ”Pengangkutan barang-barang” 

3) KUHD, Buku II, BAB Vb, tentang ”Pengangkutan Orang” 

4) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. 

(3) Pengangkutan udara diatur dalam : 

1) S. 1939 – 100 bsd Undang-undang No.83 Tahun 1958 (LN 1958 – 

159 dan TLN No. S. 1687, tentang “penerbangan”) 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 
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2.4 Perjanjian Pengangkutan 

Di dalam KUHD tidak teredapat pengertian, bentuk ataupun syarat untuk 

mengadakan perjanjian pengangkutan. Karena itu pasal 1 KUHD yang 

menyebutkan bahwa KUHPerdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam 

KUHD. Didalam KUHD tidak diatur secara khusus menyimpang, maka pasal ini 

menjadi penentu berlakunya KUHPerdata. 

Menurut Sri Redjeki Hartono, perjanjian pengangkutan (darat) dapat 

terjadi tanpa adanya surat angkutan, artinya dapat terjadi dengan atau secara lisan. 

Sehingga cukup dengan adanya kata sepakat saja. Pasal 90 KUHD sebenarnya 

memberikan ketentuan bahwa surat angkutan tidak merupakan syarat sahnya 

adanya suatu perjanjian, karena tidak diisyaratkan untuk adanya penandatanganan 

dari kedua belah pihak (pengirim dan pengangkut). Padahal perjanjian 

pengangkutan adalah perjanjian dua pihak. Oleh karena itu hal tersebut hanyalah 

merupakan suatu bukti tentang adanya perjanjian pengangkutan. Sekedar suatu 

pernyataan bahwa pengangkutan atau nahkoda bersedia menerima barang untuk 

diangkut menurut penyebut dan syarat-syarat sebagai yang tertulis dalam surat 

angkut termaksud. 

Oleh karena itu perajanjian pengangkutan itu bersifat konsensuil. Artinya 

bila cukup bila ada kesepakatan kehendak atau konsensus diantara para pihak saja, 

maka tidak diperlukan adanya surat bukti muatan. Dengan demikian, prinsip dari 

perjanjian tersebut terjadi sah tanpa adanya bukti secarik kertaspun. 

Hal tersebut diatas memang sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian seperti terdapat pada pasal 1320 KUHperdata, yaitu: 
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1. Sepakat mereka yang mengikatan diri 

2. Cakapnya para pihak untuk membuat perjanjian 

3. Adanya suatu hal tertentu 

4. Suatu kausa yang halal 

Seperti halnya dengan perjanjian pada umumnya, disini kedua belah pihak 

diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian-perjanjian. 

Hal ini memang sesuai dengan pasal 1388 KUHPerdata yang menyatakan: 

(1) Semua perjanjian yan dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang 

bagi yang membuatnya 

(2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh Undang-

Undang dinyatakan cukup untuk itu. 

(3) Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Menurut pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdata setiap orang bebas untuk 

membentuk perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat 

pembuatnya. Sehingga konsekuensi lebih lanjutnya adalah para pihak harus 

tunduk pada hak-hak dan kewajiban yang timbul karenanya. 

 

Adapun bunyi dari pasal 90 KUHD adalah sebagai berikut : 

Surat angkutan merupakan persetujuan si pengirim atau ekspeditur 
pada pihak satu dan pengangkut atau juragan perahu pada pihak 
lain dan surat itu memuat selain apa yang kiranya telah disetujui 
kedua belah pihak, seperti misalnya mengenai waktu dalam mana 
pengangkutan telah harus selesai dikerjakannya dan mengenai 
penggantian rugi dalam hal keterlambatan memuat juga : 
(1) Nama dan berat atau ukuran barang-arang yang akan diangkut, 

begitupun merek-merek dan bilangannya: 
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(2) Nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya: 
(3) Nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu: 
(4) Jumlah upahan pengangkutan: 
(5) Tanggal: 
(6) Tanda tangan si pengirim atau ekspeditur, surat angkutan itu, 

ekspeditur harus membukukukannya dalam regester hariannya. 
 

Meskipun demikian ternyata dalam prakteknya perjanjian pengangkutan 

ini bersifat konsensuil, artinya untuk adanya perjanjian pengangkutan telah cukup 

bila ada persetujuan kehendak antara pengirim dengan pengangkut. Dan tidak 

perlu adanya surat muatan. Sehingga surat muatan yang diatur dalam pasal 90 

KUHD itu hanya merupakan suatu alat pembuktian belaka tentang adanya 

perjanjian pengangkutan. 

Mengenai cara terjadinya perjanjian pengangkutan menunjuk pada 

serangkaian perbuatan tentang penawaran dan penerimaan yang dilakukan , 

serangkaian perbuatan semacam ini tidak ada pengaturannya dalam Undang-

Undang, melainkan ada dalam kebiasaan yang hidup dalam praktek pengangkutan. 

Kebiasaan dalam pengangkutan yang dimaksud adalah apabila Undang-

Undang tidak diatur mengenai kewajiban dan hak serta syarat-syarat yang 

dikehendaki pihak-pihak., atau walaupun diatur tetapi dirasakan kurang sesuai 

dengan kehendak pihak-pihak. Maka pihak-pihak mengikuti kebiasaan yang telah 

berlaku dalam praktek pengangkutan. 

Menurut Abdulkadir Muhammad, kebiasaan  yang hidup dalam praktek 

pengangkutan adaah kebiasaan yang berderajat hukum keperdataan yaitu berupa 

perilaku atau perbuatan yang memenuhi ciri-ciri berikut ini : 

1. Tidak tertulis yang hidup dalam praktek pengangkutan. 

2. Berisi kewajiban bagaimana seharusnya pihak-pihak berbuat 
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3. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang ataupun kepatutan 

4. Diterima oleh pihak-pihak karena adil dan masuk akal (logis) 

5. Menuju pada akbat hukum yang dikehendaki para pihak. 

Dalam perjanjian pengangkutan, harus diketahui tentang berakhirnya 

perjanjian pengangkutan. Untuk mengetahui kapan perjanjian pengangkutan 

berakhir, menurut Abdulkadir Muhammad, perlu dibedakan 2 (dua) keadaan yaitu: 

(1) Dalam keadaan tidak terjadi yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan 

yang dijadikan ukuran ialah saat penyerahan dan pembayaran biaya 

pengangkutan ditempat tujuan. 

(2) Dalam keadaan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka 

perbuatan yang dijadikan ukuran ialah pemberesan membayar ganti 

kerugian. 

Menurut R. Soekardono yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan 

adalah: 

Sebuah perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut 
mengikatkan diri untuk menyelenggrakan pengangkutan barang dan 
atau orang ketempat tujuan tersebut. Sedangkan pihak lainnya 
(pengirim penerima, pengirim atau penerima dan penumpang) 
berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk 
pengangkutan tersebut (Soekardono,1981:14). 
 

Sedangkan Abdulkadir Muhammad emberikan definisi sebagai berikut 

Persetujuan dengan mana pengangkutan mengikatkan diri untuk 

menyelanggarakan pengangkutan arang dan atau penumpang dari suatu tempat 

tujuan dengan selamat. Dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk 

membayar biaya pengangkutan (Muhammad,1991:20-21). 
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2.5 Objek Hukum Pengangkutan  

Objek hokum pengankutan adalah: 

Segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sasaran 
tersebut pada pokoknya meliputi barang muatan, alat pengangkut, 
dan biaya angkutan. Jadi objek hukum pegangkutan adalah barang 
muatan, alat pengangkut, dan biaya yang digunakan untuk mencapai 
tujuan hukum pengangkutan niaga, yaitu terpenuhinya kewajiban 
dan hak pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat 
(Muhammad,1998:59). 
 

(1) Barang Muatan (Cargo)  

Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi 

oleh Undang-Undang. Dalam pengertian barang yang sah termasuk juga 

hewan. Secara fisik barang muatan dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu: 

1) Barang berbahaya (bahan-bahan peledak);  

2) Barang tidak berbahaya;  

3) Barang cair (minuman);  

4) Barang berharga;  

5) Barang curah (beras, semen,minyak mentah); dan  

6) Barang khusus. 

Secara alami barang muatan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: 

1) Barang padat  

2) Barang cair  

3) Barang gas  

4) Barang rongga (barang-barang elektronik)  

Dari jenisnya, barang muatan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu : 
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1) general cargo, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara 

membungkus dan mengepaknya dalam bentuk unit-unit kecil.  

2) bulk cargo, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara 

mencurahkannya ke dalam kapal atau tanki.  

3) homogeneous cargo, adalah barang dalam jumlah besar yang dimuat 

dengan cara membungkus dan mengepaknya (Muhammad,1998:59-

61). 

(2) Alat pengangkut ( Carrier)  

Pengangkut adalah: 

Pengusaha yang menjalankan perusahaan pengangkutan, 
memiliki alat pengangkut sendiri, atau menggunakan alat 
pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Alat 
pengangkut di atas atas rel disebut kereta api yang dijalankan 
oleh masinis. Alat pengangkut di darat disebut kendaraan 
bermotor yang dijalankan oleh supir. Alat pengangkut di perairan 
disebut kapal yang dijalankan oleh nahkoda. Sedangkan alat 
pengangkut di udara disebut pesawat udara yang dijalankan oleh 
pilot. Masinis, supir, nahkoda, dan pilot bukan pengangkut, 
melainkan karyawan perusahaan pengangkutan berdasarkan 
perjanjian kerja yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama 
pengangkut (Muhammad,2008:105).  
 

(3) Biaya pengangkutan (Charge/Expense)  

Pemerintah menerapkan tarif yang berorientasi kepada kepentingan dan 

kemampuan masyarakat luas. Dengan berpedoman pada struktur dan 

golongan tarif tersebut, perusahaan umum, kereta api, perusahaan angkutan 

umum, perusahaan laut niaga, dan perusahaan udara niaga menetapkan tarif 

berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha badan 

penyelenggara dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan 

jaringan angkutan. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi cost of services atau ongkos 

menghasilkan jasa yaitu :  

1) Jarak yang harus ditempuh dari tempat asal ke tempat tujuannya;  

2) Volume dan berat daripada muatan barang yang diangkut;  

3) Resiko dan bahaya dalam pengangkutan, berhubung karena sifat barang 

yang diangkut, sehingga diperlukan alat-alat service yang spesial; dan  

4) Ongkos-onkos khusus yang harus dikeluarkan berhubung karena berat 

dan ukuran barang yang diangkut yang ”luar biasa” sifatnya.  

Biaya pengangkutan dan biaya yang bersangkutan oleh Undang-

undang, yaitu dalam Pasal 1139 sub 7 bsd. Pasal 1147 KUH Perdata 

dimasukkan dalam hak istimewa (privilege) atas barang-barang tertentu, 

yaitu atas pendapatan dari barang-barang yang diangkut. Hak istimewa 

bersifat perikatan (obligator) terbawa karena sifatnya hutang. Hak istimewa 

menurut Pasal 1134 ayat 1 KUH Perdata adalah suatu hak yang oleh 

undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya 

lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan 

sifat piutangnya. 

 

2.6 Sifat Tentang Perjanjian Pengangkutan 

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak sama tingginya. 

Hal tersebut berbeda dengan perjanjian perburuhan, dimana para pihak tidak sama 

tingginya, yaitu majikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari si buruh. 
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Ada beberapa pendapat mengenai sifat perjanjian pengangkutan, antara 

lain: 

(1) Sifat perjanjian pengangkutan adalah pelayanan berkala. 

Pendapat ini mendasarkan pada hubungan kerja antara 

pengangkut dengan pengirim atau penumpang tidak bersifat terus-

menerus, tetapi hanya bersifat kadang kala. Dimana bila pihak pemakai 

jasa angkutan itu memerlukan penyelenggaraan pengangkutan. 

Dalam pasal 1601 KUHPerdata, terdapat perjanjian yang 

bersifat berkala, yang berbunyi: 

”Selain perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang 

diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat 

yang diperjanjikan dan jika itu tidak ada oleh kebiasaan, maka adalah 

dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan 

menerima upah perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan”. 

(2) Sifat perjanjian berkala adalah pemborongan 

Sifat yang kedua ini mendasarkan pada pasal 1617 

KUHPerdata, yang berbunyi: 

”Hak-hak dan kewajiban juru pengangkut dan nahkoda diatur 

dalam KUHD” 

Ketentuan pasal 1617 KUHPerdata tersebut merupakan pasal 

penutup dari Bab VII a, bagian keenam tentang pemborongan 

pekerjaan. Oleh karena itu sementara orang mengira bahwa sifat 
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perjanjian pengangkutan adalah pemborongan, namun apabila dilihat 

dalam pasal 1601 b KUHPerdata yang berbunyi: 

”Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak 

satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu 

pekerjaan ”. 

(3) Sifat perjanjian pengangkutan adalah perjanian campuran 

Memang pada pengangkutan ada unsur melakukan pekerjaan, 

(pelayanan berkala) dan unsur penyimpanan. Karena pengangkut 

berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan dan 

penyimpanan barang-barang yang diserahkan kepadanya untuk 

diangkat (Pasal 466 ayat 1 KUHD). 

Purwosutjipto setuju dengan pendapat diatas karena perjanjian 

pengangkutan mempunyai unsur : 

(1) Pelayanan berkala (pasal 1601 b KUHPerdata) 

(2) Penyimpanan (bewaargeving), terbukti adanya ketetapan dalam 

pasal 468 ayat 1 KUHD 

(3) Pemberian kuasa (lastgeving), hal ini terbukti dengan adanya 

ketetapan dalam pasal 371 KUHD dan pasal 365 KUHD. 

(4) Sifat perjanjian adalah konsensuil 

Menurut Purwosujtipto pengangkutan adalah bersifat konsesuil 

dengan mendasarkan kepada sistem hukum di Indonesia, dimana 

pembuatan perjanjian pengangkutan tidak diisyaratkan harus tertulis, 

tetapi cukup dengan lisan asal ada perjanjian kehendak. 
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Selanjutnya di dalam perjanjian pengangkutan laut ada 

dokumen yang di sebut dengan ”konosemen” yakni penerimaan 

barang. Sedangkan dalam perjanjian pengangkutan darat ada dokumen 

yang disebut dengan surat ”surat muatan atau vrachtbrief” pasal 90 

KUHD, termasuk pula dokumen dalam perjanjian carter yang lebih 

dikenal dalam ”charter partij” yang termasuk dalam kelompok 

perjanjian pengangkutan, meski perjanjian-perjanjian ini mempunyai 

perjanjian sewa-menyewa. Dokumen itu bukan merupakan syarat 

mutlak terjadinya perjanjian pengangkutan, tetapi hanya sebagai alat 

bukti. 

 

 

Pasal 454 KUHD, menyatakan : 

”masing-masing pihak boleh menuntut dibuatnya suatu akta 

tentang persetujuan tersebut. Akta ini dinamakan ”charter partij” 

 

2.7 Pihak – Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan 

Pada dasarnya dalam pembuatan perjanjian pengangkutan terdapat pihak-

pihak yang mengikatkan untuk melaksanakan prestasi yang berbeda, yaitu antara 

pihak pengangkutan dan pihak pemakai jasa pemakai jasa angkutan. 

Menurut Abdulkadir Muhammad, pihak-pihak dalam perjanjian 

pengangkutan terdiri dari : 
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”pengangkut dan pengirim untuk pengangkutan barang”. Pengangkut 

dan penumpang untuk pengangkutan penumpang” (Muhammad,1991:21). 

Selanjutnya dikatakan pula, bahwa pihak-pihak yang berkepentingan ini 

ada yang secara langsung terikat dala perjanjian pengangkutan karena 

berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian, seperti pengangkut, pengirim, 

penumpang. Ada juga yang secara tidak langsung terikat dalam perjanjian karena 

bukan pihak, melainkan bertindak sebagai atas namaatau kepentingan pihak lain, 

seperti ekspeditur, biro perjalanan, pengatur muatan, penguasa perdagangan atau 

karena ia memperoleh hak dalam perjanjian itu, seperti penerima. 

Sedangkan menurut Purwosujtipto pihak-pihak dalam perjanjian 

pengangkutan  adalah : 

(1) Pengangkutan 

Dalam Undang-undang (KUHD) tidak ada pengaturan definisi 

pengangkutan secara umum, kecuali dalam pengangkutan laut. Tetapi 

dilihat dari pihak dalam perjanjian, pengangkutan adalah pihak yang 

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan 

atau penumpang dari sutu tempat ke tempat tertentu dengan selamat 

(Purwisutjipto,1991:3-4). 

Dengan demikian dapat dikatakan, pengangkut mengikatkan diri 

untuk mengikatkan diri untuk mengangkut muatan yang diserahkan 

kepadanya. Selanjutnya menyerahkan kepada orang yang ditunjuk 

sebagai penerima dan menjaga keselamatan barang muatan 

(Purwosutjipto,1991:4). 
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(2) Pengirim 

Dalam KUHD tidak diatur definisi pengirim secara umum. Tetapi 

dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak 

yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan 

(Muhammad,1991:35). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa, sebagai kewajiban pengirim 

adalah membayar uang sebagai kontra prestasi dari penyelenggara 

pengangkutan yang dilakukan sebagai pengangkut 

(Purwosutjipto,1991:2). 

Mengenai perhitungan jumlah biaya pengangkutan menurut 

Abdulkadir Muhammad ditentukan oleh beberapa hal : 

(1) Jenis pengangkutan 

Yaitu pengangkutan darat, laut dan udara. Tiap jenis 

pengangkutan mempunyai biaya pengangkutan yang tidak sama. 

(2) Jenis alat pengangkutan 

Yaitu bus, kereta api, kapal laut dan pesawat udara. Tiap jenis 

alat pengangkutan mempunyai pelayanan dan kenikmatan yang 

berbeda, sehingga berbeda pula tarif yang diterapkan. 

(3) Jarak pengangkutan 

Yaitu jarak jauh, jarak dekat. Semakin jauh jarak yang ditempuh 

semakin besar baiaya yang dikeluarkan dibanding jarak yang lebih 

dekat. 

(4) Waktu pengangkutan 
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Yaitu cepat atau lambat, pengangkutan yang lebih cepat biaya 

yang dikeluarkan lebih besar dibanding yang lebih lambat. 

(5) Sifat muatan 

Yakni berbahaya, mudah busuk, mudah pecah. Sifat ini 

mempunyai kemungkinan timbul kerugian yang lebih besar daripada 

sifat tidak berbahaya (Muhammad,1991:69). 

Disamping pengangkut dan pengirim yang merupakan pihak-pihak 

dalam perjanjian pengangkutan, masih ada pihak yang terkait yaitu pihak 

penerima. Hal yang ketiga ini sering diperdebatkan oleh para sarjana, 

yaitu mengenai kedudukan pihak penerima sebagai pihak diluar yang 

membuat akta perjanjian pengangutan apabila terjadi penyelenggaran 

pengangkutan yang tidak selamat. 

Mengenai hal tersebut ada beberapa pendapat yaitu : 

(1) Penerima sebagai pihak yang berkepentingan seperti yang termaksud 

dalam pasal 1317 KUHPerdata. Pendapat ini diikuti oleh Soekardono 

dan Purwosutjipto. 

(2) Penerima sebagai Cesseionaris (orang yang menerima cesse) 

Secara diam-diam mengenai hak tagih pengirim terhadap 

pengangkut, ini menurut Purwosutjipto. Sedangkan menurut 

Soekardono bahwa pada saat penerima menerima cesse, dilakukan 

dengan terang-terangan sesuai dengan ketentuan pasal 613 (2) 

KUPerdata. 

(3) Penerima sebagai pemegang kuasa atau penyelenggaran urusan si 
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pengirim. Pendapat ini menurut  Soekardono tidak sesuai dengan 

kenyataan sehari-hari. Banyak penerima sebagai pembeli, sedangkan 

pengirim sebagai penjual. 

Sejak penerima menyatakan kehendaknya untuk menerima barang-

barang angkutan, maka menurut ketentuan pasal 1317 (2) KUHPerdata 

sipengirim tidak berwenang lagi untuk merubah tujuan pengiriman 

barang-barang tersebut. Dan sejak penerima mendapatkan haknya untuk 

menerima barang, maka untuk penerima berlaku ketentuan-ketentuan 

dari perjanjian pengangkutan, termasuk membayar ongkos, kecuali 

ditentukan lain, seerti pasal 491 KUHD yang berbunyi: 

”setelah barang yang diangkut itu diserahkan ditempat tujuan, 

maka haruslah sipenerima membayar upah pengangkutan, dan segala apa 

lainnya yang wajib dibayarnya menurut surat-surat berdasarkan nama 

barang tersebut telah diterimakan kepadanya”. 

Pengecualian diatas misalnya dalam hal ongkos angkutan menjadi 

tanggung jawab pengirim, dan penerma tidak wajib membayar ongkos 

angkutnya. Dan bagi seorang penerima tidak boleh minta atau 

memerintahkan kepada pengangkut supaya menyerahkan barang-barang 

kiriman itu ditempat yang bukan tempatnya 

 

2.8 Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian 

2.8.1 Tangung jawab pengangkut 

Masalah tanggung jawab pengangkut adalah prinsip tanggung 
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jawab (Liability Principle) yang diterapkan. Penggunaan suatu prinsip 

tanggung jawab tertentu bergantung pada keadaan tertentu, baik dilihat 

secara nakro ataupun secara makro. Saefullah Wiradipraja berpendapat 

setidak-tidaknya ada tiga prinsip dari tangung jawab pengangkutan 

dalam hukum pengangkutan yaitu : 

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Fault Liability) 

Berdasarkan pada prinsip ini, setiap pengangkut yang 

melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus 

bertanggung jawab membayar ganti rugi atas segala kerugian yang 

timbul akibat kesalahan itu. Untuk pihak yang dirugikan harus 

membuktikan kesalahan pengangkut. Dengan demikian beban 

pembuktian bukan pada pihak yag dirugikan. Prinsip adalah umum 

dipakai, seperti dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan 

melawan hukum yaitu : 

”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 

pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu, mengganti 

kerugan tersebut” 

b. Prinsip tanggug jawab berdasarkan praduga  (Persumption 

Liability) 

Berdasarkan prinsip ini pegangkut dianggap selalu 

bertanggung jawab atas setiap kerugian yang muncul dari 

pengangkut yang diselenggarakannya. Tetapi bilamana pengangkut 
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daat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka dapat dibebaskan 

dari kewajibannya membayar ganti rugi. Maksud tidak bersalah 

disini adalah tidak melakukan kelalaian dan tidak mengambil 

tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa 

yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin untuk dihindari. 

Dengan demikian beban pembuktian ada pada piak pengangkut. 

Untuk pihak yag dirugikan cukup menunjukkan kerugian yang 

diderita. 

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (Absolute Liability) 

Menurut prinsip ini pengangkut harus bertanggung jawab 

mengganti ganti rugi terhadap setiap kerugian yang timbul dari 

pengangkutan yang diselenggarakan tanpa adanya keharusan 

pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak 

mungkin membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan 

apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini tidak mengenal 

beban pembuktian tentang kesalahan, sehingga unsur kesalahan 

tidak relevan. 

2.8.2 Tanggung jawab pengirim 

Biasanya ongkos pengangkutan dibayar oleh sipengirim barang, 

tetapi ada kalanya ongkos itu dibayarkan oleh orang yang dialamatkan. 

Bagaimana juga ,sipengangkut selalu berhak untuk menuntut 

pembayaran ongkos pengangkutan itu kepada dua-duanya, yaitu baik 

pada sipengirim maupun pada sipenerima barang (Subekti,1989:70). 
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Sedangkan masalah tentang tanggung jawab tidak hanya terletak 

pada pihak pengangkut saja, tetapi juga membebani pengirim bila 

kewajiban-kewajiban tidak dipenuhi ataupun larangan-larangan yang 

ditentukan dilanggar. 

Adapun mengenai masalah perkecualian mengenai tanggung 

jawab yang dalam hal ini melekat pada pengangkut, yaitu dimana 

pihak pengangkut bisa saja terbebas dari tangung jawab untuk 

menggant kerugian bilamana terdapat beberapa hal seperti : 

(1) Keadaan memaksa (Overmacht) 

Yaitu keadaan tidak dapat terpenuhinya prestasi karena 

terjadinya peristiwa yang bukan karena kesalahannya, peristiwa 

mana tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu persetujuan 

dibuat dalam Undang-undang. Rumusan mengenai hal ini terdapat 

pada pasal 91-93 KUHD dan pasal 1245 KUHPerdata. 

Rumusan dari pasal 92 KUHD sebagai berikut: 

”Pengangkut atau juragan perahu tak bertanggung jawab 

atas terlambatnya pengangkutan, jika hal ini disebabkan karena hal 

yang memaksa” 

Menurut R.Setiawan pengertian keadaan memaksa ialah :  

”Suatu keadaan memaka yang terjadi setelah dibuat 

persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi 

prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak 

harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu 

perjanjian dibuat. Karenanya itu sebelum debitur lalai memenuhi 
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prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut : 

Bentuk keadaan memaksa antara lain : 

(1) Karena alam, misalnya banjir, longsor, angin topan, dan lain-

lain. 

(2) Karena tindakan manusia, misalnya pencurian, kebakaran yang 

disengaja. 

(3) Karena undang-undang, misalnya pemogokan buruh, sumpah, 

seperti seorang kapten kapal yang netral dipaksa bersumpah 

untuk tidak menyerahkan barang yang diangkut negara 

kenegara musuh. 

(4) Cacat pada barang itu sendiri 

Yang dimaksud dengan cacat barang itu sendiri adalah 

diakibatkan karena keadaan barang itu sendiri, misalnya yang 

diangkut ikan basah dan dalam pengangkutan menjadi busuk 

(Pasal 91 KUHD) 

(5) Kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang 

Sehingga menyebabkan pengangkut terbebas dari 

tanggung jawabnya, hal ini misalnya adalah dalam hal 

pembusukan atau pengepakan kurang baik, menyebabkan 

barang itu rusak pada saat penyerahan (Pasal 91 KUHD). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti, meka jenis 

penelitian yang akan diteliti adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala (Soerjono Soekamto: 1988). 

Pelaksanaan penelitian deskriptif ini sesuai dengan maksud penulis yang 

pada prinsipnya ingin memperoleh gambaran yang jelas mengenai tanggung 

jawab pengangkut atas keterlambatan atau kerusakan dalam pengiriman paket 

barang yang dilakukan oleh PT. Siba Transindo Surabaya. 

Selanjutnya yang disebut dengan Penelitian Kualitatif adalah Penelitian yang 

dilakukan untuk lebih berupaya memahami sesuatu secara lebih cermat. Penelitian 

ini dilakukan apabila data yang terkumpul hanya berujud kata dan gambar, bukan 

angka-angka (Lexi J.Moleong: 1994).  

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan Judul dan Maksud penelitian ini, maka lokasi yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah: PT. Siba Transindo Jalan Penghela No.27-A, 

Surabaya. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena PT. Siba 

Transindo merupakan salah satu perusahaan jasa angkutan darat terutama 
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angkutan barang yang dalam proses perjalanan usahanya tidak lepas dari resiko 

seperti kerusakan maupun keterlambatan barang.  

 

3.3 Sumber  Data 

Suatu penelitian didalamnya menggunakan dua jenis data yaitu data yang 

secara langsung didapat dari lapangan dan data yang didapat dari bahan-bahan 

pustaka. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Data Primer 

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 

langsung melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui 

wawancara penulis dengan responden, dalam penelitian ini yang menjadi 

responden adalah staf PT. Siba Transindo dan pengguna jasa. 

(2) Data Sekunder 

Merupakan sejumlah data yang diperoleh dari keterangan atau 

fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui beberapa 

literature, dokumen resmi, laporan, peraturan perundang-undangan, 

berkas perkara dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah 

yang diteliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain: 

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 

3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan; 
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4) Dokumen pengangkutan (surat jalan, surat angkut, surat pengajuan 

klaim, surat keterlambatan armada). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendukung hasil penelitian yang baik, dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan meliputi: 

(1) Studi Kepustakaan 

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku-buku, dokumen-

dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

(2) Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab 

secara langsung dengan responden yang berhubungan dengan objek 

penelitian. Penelitian ini menggunakan sistem wawancara terpimpin 

yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu arah pertanyaan secara 

garis besarnya. Yang menjadi responden dalam hal ini adalah pengusaha 

penyedia jasa angkutan barang yaitu pihak dari PT. Siba Transindo 

cabang Surabaya. 

Wawancara ini dilakukan dengan tiga komponen yaitu: 

1) Robert Gunawan selaku Kepla cabang PT. Siba Transindo Surabaya 

2) Wisnu Selaku Supervisor 

3) Joko Purnomo Selaku Asisten Supervisor 
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4) Alviana Madhurarti Selaku Marketing Officer 

5) Ahmadi Selaku Sopir Truk 

6) Ahmadi Selaku Kernet Truk 

 

3.5 Teknik Analisa Data   

Analisa data dalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu beraneka ragam dan tidak 

dapaat dikualifikasikan, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa 

kualitatif dengan model interaktif (Interactiv Model Analysis). 

Menurut H.B. Sutopo, ada tiga komponen utama yang menjadi dasar dari 

tahapan analisis data yang harus benar-benar dipahami oleh seorang peneliti yaitu: 

(1) Reduksi Data 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan abstraksi 

data dari fieldnote. Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir 

penelitian selesai ditulis. Reduksi data adalah bagian analisis yaitu 

bentuka analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 

membuang hal-hal yang tidak pentiang dan mengatur data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat terlaksana. 

(2) Sajian Data 

Adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilaksanakan. Sajian data dapat meliputi berbagai 
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jenis matrik, gambar atau skema, jaringan kerja kegiatan dan juga tabel. 

(3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah memahami apa 

arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan 

peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi 

kesimpulan yang perlu di verifikasikan, yang berupa suatu pengulangan 

dengan gerak cepat, sebagai pikiran kedua yang timbul  melintas dibenak 

peneliti pada waktu menulis dengan melihat fieldnote. (H.B Sutopo: 

1988) 

Adapun bagan skema kerja analisis interaktif adalah sebagai 

berikut: 

  Bagan 3.1: Skema Kerja Analisis Interaktif 
 
 

 

 

 

 

Keempat komponen tersebut aktifitasnya berbentuk interaksi 

dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Sesudah 

pengumpulan data kemudian bergerak diantara reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Aktifitas yang dilakukan 

dengan suatu siklus antara komponen-komponen tersebut, sehingga akan 

Pengumpulan Data 

Penarikan Kesimpulan Data 

Reduksi Data Sajian Data 
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didapatkan data-data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan 

masalah yang diteliti. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Gambar umum PT.SIBA TRANSINDO 

Pada tahun 1951, Bapak Wujud Setiawan mendirikan sebuah 

perusahaan transportasi kecil di Semarang, ibukota Propinsi Jawa Tengah, 

sebuah kota yang kaya akan warisan sejarah dan budaya dan memiliki 

lokasi yang strategis di pantai utara Jawa. 

Semangat kewirausahaan Bapak Wujud Setiawan mengantar 

perusahaan tersebut, yang memulai operasinya dengan satu buah truk, 

menjadi sebuah perusahaan penuh dan berganti nama menjadi CV. 

Siliwangi Kombinasi. Pada saat itu perusahaan memperluas prospek 

bisnisnya dan mengembangkan kapasitas produksinya untuk mencakup 

area yang lebih luas di pulau jawa. 

Perusahaan membuka cabang di Surabaya dan Jakarta pada tahun 

1959, menciptakan jaringan operasional yang cukup meliputi jalur 

transportasi di jawa. pada tanggal 28 Agustus 1964, perusahaan merubah 

nama menjadi CV. Siliwangi Bangkit (SIBA) dan memasuki periode yang 

diwarnai dengan pergolakan politik. krisis ekonomi nasional dan 

persaingan ketat. Perusahaan berusaha beradaptasi dan menyesuaikan 

banyak kebijakan operasionalnya, seperti mengganti armada berbahan 
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bakar bensin menjadi armada bermesin diesel yang membutuhkan biaya 

bahan bakar dan perawatan yang lebih rendah. Berkat prinsip dan gaya 

menajemen adaptasi ini, perusahaan berhasil bertahan dan bahkan 

berkembang lebih luas. 

Dengan peningkatan keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh 

klien kepada manajemen baru yang dipimpin oleh Bapak Daniel Budi 

Setiawan di tahun 1080-an, perusahaan kemudian mengalihkan fokus pada 

keahlian sumber daya manusia, sistem jaringan dan perluasan jalur 

transportasinya. 

Setelah merubah nama sekali lagi menjadi PT. Siba Surya, rencana 

perusahaan untuk IPO pada tahun 1999 tertunda karena krisis ekonomi 

dunia. Namun demikian, penundaan itu tidak mempengaruhi operasi 

perusahaan dan Siba Surya tetap menjaga dan memegang teguh posisinya 

sebagai pemimpin pasar transportasi di Indonesia.  

Berkat ketekunan dan pendekatan penuh kebijaksanaan dari Bapak 

Daniel, perubahan baru ini terbukti berhasil dan SIBA GROUP saat ini 

mengoperasikan lebih dari 1.600 unit truk dan menetapkan diri sebagai 

salah satu perusahaan truk terbesar di indonesia. (wawancara dengan 

bapak Robertus Gunawan, selaku kapala cabang PT. Siba Transindo 

tanggal 20 Februari 2010) 

Saat ini SIBA Group berfungsi sebagai perusahaan induk dari PT. 

Siba Surya dan beberapa perusahaan lain. Dengan Struktur perusahaan 

sebagai berikut:  
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(1) SIBA Group berfungsi sebagai perusahaan induk dari PT. Siba 

Surya 

(2) Siba Surya, lebih berfokus pada pengangkutan barang-barang 

industri dengan beban berat (sampai 60 ton) 

(3) Siba Transindo, yang lebih berfokus pada kargo menengah dan 

bisnis intermediate seperti bisnis ritel atau grosir. 

(4) Siba Courier, berfungsi sebagai divisi kurir dari Siba Transindo, 

menyediakan layanan logistik langsung pada pengecer. 

(5) Siba Satria, yang berfokus pada system logistic dan fasilitas 

pendukungnya seperti gudang. 

(6) Siba Sistem, yang berfokus pada pengembangan system 

transportasi terpadu dan Electronic Data Processing (EDP), 

manajemen lagistik dan jasa konsultasi. 

(7) Siba Mandiri, yang berfokus pada perdagangan suku cadang 

SIBA GROUP 
PT. Siliwangi Bangkit 

Siba Surya Siba Transindo Siba Mandiri SIba Satria Siba Sistem 

Siba Courier 

Bagan 4.1 : Struktur Perusahaan 
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otomotif dan peralatan transportasi. 

Jadi Siba Transindo merupakan perusahaan pengangkutan barang 

melalui jalur darat dan merupakan anak perusahaan dari SIBA Group 

dimana Siba Transindo lebih berfokus pada pengangkutan kargo dengan 

berat ringan dan menengah dan bisnis intermediate seperti bisnis ritel atau 

grosir dan dibantu oleh Siba Courier sebagai divisi kurir dari Siba 

Transindo, menyediakan layanan logistik langsung pada pengecer. 

 

4.1.2 Visi dan Misi SIBA GROUP 

(1) Visi 

Untuk menjadi perusahaan transportasi yang terpadu dengan 

tujuan untuk melayani kebutuhan logistik klien kami dan 

menyediakan pelayanan terbaik untuk para klien. 

(2) Misi 

1) Untuk mengatasi masalah logistik klien kami. 

2) Untuk mempertahankan posisi kami sebagai pemimpin pasar di 

industri transportasi. 

3) Untuk menjadi perusahaan yang memiliki reputasi baik dan 

terkenal. 

4) Untuk memperkaya pengalaman kami di dunia transportasi. 

5) Untuk menjadi perusahaan publik. 
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4.1.3 Struktur organisasi PT.Siba Transindo 

Struktur organisasi PT. Siba Transindo  merupakan organisasi formal 

sebab tata kerja, wewenang dan struktur organisasinya berdasarkan 

peraturan yang dikeluarkan oleh  PT. SIBA GROUP. Adapun struktur 

organisasi PT. Siba Transindo adalah sebagai berikut: 
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Bagan 4.2: Struktur Organisasi PT. Siba Transindo Surabya 
STRUKTUR ORGANISASI PT.SIBA TRANSINDO SURABAYA 

                  (PT.SIBA TRANSINDO SURABAYA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT. Siba Transindo 

Direktur umum 

General Manager 
Opersional 

Driver 

Marketing 

Manager 
logistik 

Bagian 
umum 

Manager 
keuangan 

Manager 
Niaga 

Kepala Cabang Manager 
HRD 

Asisten 
supervisor 

Staf Planer 
Supervisor 

Mekanik Treasury Staf 
penyedia 
logistik 

Staf 
(LAKA) 

Finance 
Accounting 

Krani 
(Bag,Lapangan) 
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4.1.4 Pelaksanaan pengangkutan barang atau paket melalui darat oleh 

PT.SIBA TRANSINDO 

Setelah penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara, 

maka hasil yang didapatkan dari PT.Siba Transindo  dalam melaksanakan 

pengangkutan barang melalui darat selama ini telah dilaksanakan sesuai 

dengan apa yang telah disepakati oleh pihak PT. Siba Transindo  dan 

pengirim. 

Bapak Robertus Gunawan sebagai pimpinan PT. Siba Transindo  

mengungkapkan bahwa “selama ini pelaksanaan pengiriman paket baarang 

melalui darat harus sesuai dengan prosedur pengiriman barang yang dibuat 

oleh PT. Siba Transindo , sebelum PT. Siba Transindo  menerima barang 

yang akan diangkut, pihak pengirim harus menyepakati perjanjian yang 

dibuat oleh PT. Siba Transindo. Perjanjian yang digunakan adalah 

konosemen. Konosemen berisi merek dan nomor barang, banyaknya unit 

barang, jenis bungkusan barang, ukuran barang, berat barang, harga tarif 

barang, biaya yang harus dikeluarkan sebelum penyerahan barang dari 

muatan, dan tujuan. (wawancara dengan bapak Robertus Gunawan, selaku 

kapala cabang PT. Siba Transindo tanggal 20 Februari 2010) 

 “Setiap kali ada pengiriman barang melalui PT. Siba Transindo  

akan selalu dipantau dan dimonitor secara ketat oleh pos pemantauan di 

sepanjang rute pengiriman dan dengan pemberhentian wajib di kantor 

pusat kami di Semarang untuk memeriksa status pengiriman, keadaan truk 

(pengangkut) dan barang muatan.” (wawancara dengan bapak Robertus 
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Gunawan, selaku kapala cabang PT. Siba Transindo tanggal 19 Februari 

2010), dan setiap kali pengiriman barang atau muatan, driver atau 

pengemudi dibekali dengan surat angkutan atau surat jalan,yang berguna 

selain sebagai alat bukti yang nantinya diserahkan kembali pada 

perusahaan juga sebagai alat monitoring dari perusahaan, apabila terjadi 

kecelakaan lalu lintas ataupun kerusakan truk maka surat angkutan yang 

akan dikirim ke perusahaan dengan keterangan dari pengemudi, untuk 

selanjutnya dibuatkan berita acara keterlambatan untuk diserahkan pada 

penerima barang sebagai wujud tanggung jawab dari PT. Siba Transindo, 

apabila ada kerusakan maka perusahaan juga akan menggantinya dengan 

ketentuan ada tanda tangan dari pengemudi yang menyatakan bahwa 

memang barang atau muatannya itu mengalamai kerusakan. (wawancara 

dengan bapak Ahmadi, selaku driver atau pengemudi truk PT. Siba 

Transindo tanggal 20 Februari 2010) 

Berikut merupakan contoh dari surat muatan atau surat jalan, dan 

berita acara keterlambatan : 
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Surat Jalan atau Angkutan   

 

Berita Acara Keterlambatan 
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Proses pengangkutan ini dimulai setelah perjanjian disetujui kedua 

belah pihak, barang yang akan diangkut dikemas secara rapi oleh pengirim 

dan diletakkan digudang untuk siap diangkut oleh truk menuju tujuan, 

untuk muatan dengan resiko basah maka di tiap-tiap truk akan dibekali 

terpal rangkap tiga, trackbelt, balok dan tajuk. Muatan resiko basah yang 

dimaksud adalah kaca, gypsum,boral,eternity, plat putih, coil putih, pupuk 

dan batubara. Muatan yang tidak resiko basah adalah CNP, Hbiem, 

konstruksi, Erane dan lain-lain.”(wawancara dengan Alvana, selaku 

marketing office PT. Siba Transindo tanggal 20 Februari 2010) 

Adapun syarat dari penerimaan barang untuk dikirim adalah: 

(1) Syarat penerimaan atau pengiriman paket. 

1) Barang yang dimuat adalah barang legal, misalnya senjata tajam, 

bom, narkotik dan obat-obat terlarang;  

2) Barang yang dimuat sesuai dengan tonase truk. 

3) Ketinggian muatan untuk semua kenis truk tidak lebih tinggi dari 

2.5 meter dihitung dari dasar bak truk. 

4) Kapasitas maksimal berat: 

a) Trailer 40 feet : maksimum 45 ton 

b) Trailer 20 feet  : maksimum 30 ton 

c) Tronton Volvo : maksimum 30 ton 

d) Tronton box : maksimum 18 ton 
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5) Batas ukuran  

(a) Untuk trailer 40 feet 

a) Panjang : 12 meter sampai 13 meter (toleransi 1 

meter) 

b) Lebar : 2,5 meter sampai 3 meter (toleransi 0,5 

meter) 

c) Tinggi : maksimal 2,5 meter 

(b) Untuk trailer 20 feet 

a) Panjang : 6 meter sampai 6,5 meter (toleransi 0,5 

meter) 

b) Lebar : 2,5 meter sampai 3 meter (toleransi 0,5 

meter) 

c) Tinggi : maksimal 2,5 meter 

(c) Untuk tronton Volvo 

a) Panjang : maksimal 9 meter 

b) Lebar : maksimal 2,5 meter 

c) Tinggi : maksimal 2,5 meter 

6) Tarif pengiriman paket melalui PT.SIBA TRANSINDO  

Bagan 4.1: Tarif Pengiriman Paket Barang 
Rute atau tujuan Harga/kg Charge minimal Maksimal tonage

Surabaya - semarang ± 100/kg Volvo = 25 ton

Trailer 20 feet = 25 

ton 
Trailer 40 feet = 35 

ton 

Volvo = 30 ton

Trailer 20 feet = 35 

ton 
Trailer 40 feet = 45 

ton 

Surabaya – 

pekalongan 

± 135/kg

Surabaya – tegal ± 190/kg
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Surabaya – Cirebon ± 150/kg Tronton box = 15 ton Tronton box = 18 ton

Surabaya – Jakarta ± 170/kg

Surabaya – bogor ± 190/kg

Surabaya – tangerang ± 170/kg

Surabaya – bekasi ± 170/kg

Surabaya – bandung ± 240/kg

Surabaya – 

tasik/sukabumi 

± 245/kg

Surabaya – solo/jogja ± 125/kg

 

4.1.5 Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun 

kerusakan barang paket melalui jalur darat oleh PT. Siba Transindo. 

Pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat merupakan 

salah satu penyelenggaraan pengangkutan yang memiliki resiko tinggi. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami oleh penyelenggara 

pengangkutan barang melalui jalur darat.  

Seperti pengungkapan bapak Robert Gunawan sebagai kepala cabang 

PT. Siba Transindo Surabaya “Kendala atau hambatan dalam 

pengangkutan darat bisa disebabkan oleh beberapa hal, keadaan alam dan 

kecelakaan ataupun kerusakan mesin truk yang tidak mungkin dapat 

diduga dalam pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat maka kami 

membatasi tanggung jawab kami dalam konosemen yang kami buat”, 

berikut adalah contoh surat order pengangkutan yang didalamnya ada 

beberapa ketentuan yang membatasi tanggung jawab kami sebagai 
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pengangkut : (wawancara dengan bapak Robertus Gunawan selaku kepala 

cabang PT. Siba Transindo Surabaya tanggal 20 Februari 2010) 

     
Surat Order Pengangkutan 

 

Demikian juga dengan pengungkapan bapak bapak Ahmadi sebagai 

pengemudi atau driver  truk “keterlambatan ataupun kerusakan barang 

disebabkan karena berbagai kendala, seperti kerusakan mesin truk, 

kecelakaan lalu lintas karena mengantuk atau rem blong ataupun mati 

lampu depan dan belakang, dan faktor cuaca yang dapat menghambat 

pengiriman, seperti ketika saya mengirim muatan pabrik IMLI Pasuruan 

pada tanggal 20 April 2010 pada pukul 22.30 dengan tujuan GS Batery 

Karawang, di daerah Bulu (perbatasan Jatim-Jateng) pada pukul 03.00 dini 

hari cuaca hujan sehingga menimbulkan kubangan di jalan yang 

mengganggu pandangan dan diperparah juga dengan kondisi jalan rusak 

dan berlubang yang menyebabkan guncangan dan patahnya per sebelah 

kiri yang menyebabkan muatan bergeser ke samping kiri bak menjadi 
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tidak beraturan bahkan ada 2 pack muatan yang ambruk dan rusak 

packingnya diatas bak” (wawancara dengan bapak Ahmadi selaku driver 

atau pengemudi truk PT. SIba Transindo tanggal 21 juli 2010) 

Sama halnya dengan pengungkapan bapak joko sebagai asisten 

supervisor atau orang lapangan yang biasa ikut mengawal barang kiriman 

“selain kecelakaan atau faktor  cuaca, kondisi jalan yang kurang 

mendukung juga sangat mempengaruhi, misalnya banyak jalan yang 

berlubang didaerah tegal, didaerah itu truk pengangkut sering mengalami 

patah as roda, ataupun kerusakan barang karena goncangan yang 

disebabkan jalan yang berlubang atau keadaan jalan ditempat pengambilan 

barang (gudang) yang tidak mendukung juga mempengaruhi.” Berikut 

adalah kecelakaan yang terjadi karena keadaan jalan yang kurang baik 

ditempat pengambilan muatan : (wawancara dengan bapak joko selaku 

asisten supervisor PT. Siba Transindo tanggal 22 juli 2010) 

Gambar : 4.1 Kecelakaan karena Jalan Rusak 
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Gambar : 4.2 Kecelakaan karena Jalan Rusak 

 

 

 

Gambar : 4.3 Kecelakaan karena Jalan Rusak 
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Selain beberapa kendala diatas kurang bagusnya pembungkusan 

yang dilakukan oleh pengirim terkadang juga menyebabkan kerusakan 

pada barang muatan, dan faktor kejahatan juga mempengaruhi, daerah 

pantura merupakan daerah yang rawan akan kejahatan, bisa terjadi ketika 

supir sedang memarkirkan kendaraan dan beristirahat di pinggir jalan atau 

di pangkalan truk tindak kejahatan ini sering terjadi, berikut merupakan 

kerusakan barang atau muatan yang disebabkan karena kurang bagusnya 

pembungkusan barang :(wawancara dengan bapak darmono selaku kernet 

truk PT. Siba Transindo tanggal 22 juli 2010) 

Gambar 4.4: Kerusakan Barang yang Disebabkan Kurang Bagusnya 
Pembungkusan 
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Gambar 4.5: Kerusakan Barang yang Disebabkan Kurang Bagusnya 
Pembungkusan 

 
 

Gambar 4.6: Kerusakan Barang yang Disebabkan Kurang Bagusnya 
Pembungkusan 

 
 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang kendala ataupun 

hambatan dalam pengiriman barang melalui jalur darat oleh PT. Siba 

Transindo Surabaya. Maka penulis menyimpulkan bahwa faktor cuaca, 

kecelakaan, ataupun kerusakan mesin merupakan kendala terbesar yang 

menyababkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan barang dalam 

pengankutan melalui jalur darat, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara 
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dengan kepala cabang, nahkoda atau driver atau pengemudi truk dan 

supervisor. 

 

4.1.6 Tanggung jawab PT.Siba Transindo apabila terjadi keterlambatan 

ataupun kerusakan barang atau muatan. 

Berkaitan dengan tanggung jawab PT. Siba Transindo  selaku 

pengangkut bertanggung jawab atas barang yang diangkutnya mulai dari 

pergudangan sampai dengan tempat si penerima barang. PT. Siba 

Transindo  tidak mengansuransikan barang-barang yang diangkutnya. Jadi 

apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan, PT. Siba 

Transindo  akan mengganti sepenuhnya. Apabila terjadi kerusakan alat 

pengangkut (truk) dan barang tersebut harus dikirim pada hari itu juga, PT. 

Siba Transindo    meminta pengertian kepada pihak pengirim barang atas 

ketidak nyamanan atau kelalaian pengangkutan. PT. Siba Transindo  juga 

bertanggung jawab atas kelalaian yang diperbuat oleh karyawan atau 

pengemudi yang menyelenggarakan pengangkutan (wawancara dengan 

bapak wisnu selaku supervisor dari PT. Siba Transindo Surabaya tanggal 

21 juli 2010). 

Apabila terjadi keterlambatan pengiriman paket oleh PT. Siba 

Transindo, maka perusahaan akan melakukan peninjauan terlebih dahulu, 

apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan, apa karena force 

majeure  atau murni karena human eror, apabila memang terbukti karena 

kesalahan dari si pengemudi maka PT.Siba Transindo akan mengganti 
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kerugian berupa maksimal 5 kali ongkos pengangkutan dengan didahului 

pengajuan keringanan claim atas keterlambatan tersebut, hal ini sesuai 

dengan surat order pengangkutan yang menjadi dasar dari perjanjian antara 

si pengirim dengan pengangkut dalam hal ini PT.Siba Transindo 

(wawancara dengan bapak Robertur Gunawan, selaku kepala cabang PT. 

Siba Transindo tanggal 23 juli 2010). 

Apabila terdapat kekurangan jumlah barang, tidak adanya 

penyerahan barang ataupun terdapat kerusakan pada barang yang terjadi 

selama pelaksanaan pengangkutan, maka ini tanggung jawab dari PT. Siba 

Transindo. dalam hal kurang sempurnanya pembungkusan barang yang 

akan diangkut oleh PT. Siba Transindo    sebelum memulai pelaksanaan 

pengangkutan, maka PT. Siba Transindo memberitahukan kepada si 

pengirim bahwa pembungkusan barang kurang sempurna. Jika si pengirim 

barang tidak melakukan pembagusan pembungkusan barang, maka barang 

tersebut dianggap sempurna bagi pihak PT. Siba Transindo. Dan apabila 

terjadi kerusakan atas barang tersebut, akan menjadi tanggung jawab 

pengirim, dengan mengganti maksimal sebesar 5 kali ongkos 

pengangkutan, dan didalam surat order pengangkutan sudah dijelaskan 

agar pengirim disarankan untuk mengasuransikan barangnya untuk 

meminimalisir terjadinya kerusakan barang dalam proses pengangkutan. 

sebaliknya jika ada pembagusan pembungkusan barang dari pihak 

pengirim maka kerusakan atas barang tersebut menjadi tanggung jawab 

PT. Siba Transindo (wawancara dengan Alvana, selaku marketing Office 
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PT. Siba Transindo tanggal 23 Juli 2010). 

Apabila terjadi keterlambatan dan kerusakan barang paket, PT.Siba 

Transido juga akan bertanggung jawab penuh, namun harus sesuai dengan 

prosedur yang ada, antara lain adanya surat keterlambatan dan kerusakan 

dari pengemudi, bukti kerusakan dari si penerima barang dan yang 

membuktikan bahwa terjadinya keterlambatan dan kerusakan barang ini 

memang bukan merupakan force majeur ataupun overmarct, dengan 

penggantian yang relative sama dengan keterlambatan atau kerusakan 

barang yaitu 5 kali lipat dari ongkos pengangkutan (wawancara dengan 

bapak wisnu selaku supervisor dari PT. Siba Transindo Surabaya tanggal 

21 juli 2010). 

Dalam hal tanggung jawab, PT. Siba Transindo selalu meminta 

pertimbangan dari perusahaan yang menaunginya yaitu Siba Group 

tentang claim atau ganti rugi yang akan dikeluarkan,  apabila terjadi 

keterlambatan ataupun kerusakan barang paket yang berpotensi 

memunculkan claim atau ganti rugi, maka dari driver atau pengemudi 

melaporkan pada asisten supervisor atau langsung pada supervisor yang 

bertugas untuk membuat surat berita keterlambatan untuk PT. Siba 

Transindo yang selanjutnya akan dikirim ke Siba Group untuk meminta 

pertimbangan tentang claim atau ganti rugi, selanjutnya PT. Siba 

Transindo mengirim permohonan keringana claim beserta surat jalan, surat 

keterangan atas keterlambatan, dengan bukti bahwa ada tanda tangan dari 

driver atau pengemudi yang bersangkutan sebagai bukti bahwa memang 
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terjadi keterlambatan atau kerusakan dalam proses pengangkutan 

(wawancara dengan Bapak Robertus Gunawan selaku kepala cabang PT. 

Siba Transindo tanggal 23 juli 2010). 

Dengan kata lain PT. Siba Transindo baru akan menindak lanjuti 

claim dari konsumen berdasarkan atas surat muatan atau surat jalan yang 

dibawa oleh driver atau pengemudi ketika kembali ke perusahaan, artinya 

bahwa dalam surat jalan itu terdapat keterangan dari penerima dan suir 

bahwa telah/tidak terjadi keterlambatan atau kerusakan barang paket yang 

dikirim, dengan adanya tanda tangan dari keduanya dalam surat muatan 

itu. 

 
4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Jalur Darat oleh PT. Siba 

Transindo. 

Perjanjian pengangkutan yang dibuat secara sah mengikat kedua 

pihak, yaitu pengangkut dan pengirim. Antara kedua belah pihak tercipta 

hubungan kewajiban dan hak yang perlu direalisasikan melalui proses 

penyelenggaraan pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan. Proses 

penyelenggaraan pengangkutan melalui darat, meliputi tiga tahap, yaitu 

tahap pemuatan penumpang atau barang di terminal pemberangkatan, 

tahap pelaksanaan angkutan, dan tahap penurunan dan pembongkaran 

penumpang atau barang diterminal tujuan (Ichsan, 1986:432) 

(1) Tahap Pemuatan Barang  
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Pada tahap ini pengirim menyerahkan barang kepada PT. Siba 

Transindo, pihak pengirim harus melunasi biaya angkutan yang telah 

disepakati dan PT. Siba Transindo menerbitkan surat pengangkutan 

sebagai bukti bahwa telah terjadinya perjanjian pengangkutan. 

Dokumen angkutan ini disebut dengan surat angkutan barang. Agar 

pengirim juga memegang sekedar pembuktian, baiknya ia minta 

turunan (duplikat) dari surat angkutan dengan disahkan oleh 

pengangkut/nahkoda atau pengirim minta sepucuk tanda penerima 

barang-barang dari pengangkut (Soekardono, 1981:27). Dalam surat 

angkutan yang harus menyebutkan antara lain : 

1) Keterangan-keterangan mengenai barang yang akan dikirim seperti 

jumlah, cara pengepakan, volume, berat brutonya dan lain 

sebagainya;  

2) Nama stasiun tempat pengiriman dan tujuan;  

3) Nama dan alamat pengiriman;  

4) Nama dan alamat penerima;  

5) Tempat dan tanggal surat angkutan;  

6) Penyebutan surat-surat yang diperlukan dalam angkutan itu.  

Setelah pengirim menyerahkan barang ke PT. Siba Transindo, 

barang tersebut ditimbang dahulu dan kemudian pengangkut 

memasukkan ke dalam kendaraan yg diangkut dimana kendaraannya 

adalah truk. Setelah pemuatan selesai, supir menyiapkan kendaraan 

untuk keberangkatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
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Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya harus 

memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) UULLAJ. Menurut Pasal 48 

ayat (1) tersebut, ”setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di 

jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”. Dalam ayat 

(2) persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas  

susunan;  

1) perlengkapan;  

2) ukuran;  

3) karoseri;  

4) rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntuknya;  

5) pemuatan;  

6) penggunaan  

7) penggandengan kendaraan bermotor; dan  

8) penempelan kendaraan bermotor.  

(2) Tahap Pelaksanaan Angkutan 

Dalam tahap ini PT. Siba Transindo menyelenggarakan 

angkutan, kegiatan memindahkan barang dari tempat pemberangkatan 

ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkut sesuai dengan 

perjanjian pengangkutan. Untuk kelancaran dan keselamatan 

pengangkutan, dalam Pasal 77 ayat (1) UULLAJ: ”Setiap orang yang 

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin 

Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang 

dikemudikan”. Dalam Pasal 90 ayat (1) UULLAJ, ”Setiap perusahaan 
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Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan 

mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi 

Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. Dalam Pasal 162 ayat (1) UULLAJ, 

Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib :  

1) memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk 

barang yang diangkut;  

2) diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;  

3) memarkir kendaraan di tempat yang di tempat yang ditetapkan;  

4) membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan 

dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang 

yang diangkut;  

5) beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, 

keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan 

jalan; dan  

6) mendapat rekomendasi dari instansi terkait.  

(3) Tahap Penurunan atau Pembongkaran Barang  

Setelah kendaraan bermotor atau truk tiba, barang-barang 

tersebut langsung diantar ke tempat tujuan atau di tempat yang 

disepakati seperti tertera pada surat angkutan. Sesudah barang 

diterima, dilakukan pengecekan terhadap barang yang diangkut 

tersebut. Apabila barang diantar ke tempat tujuan dan penerimanya 

tidak ada di tempat, maka barang yang diangkut tersebut disimpan di 
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dalam gudang PT. Siba Transindo yang berada di kota tersebut. 

Namun, bila penerima tidak mengambil atau menghubungi pihak 

pengangkut dalam hal ini PT. Siba Transindo selama 15 hari, maka 

pihak pengangkut mengembalikan barang tersebut ke pengirim dalam 

hal ini toko yang bersangkutan dengan ongkos pengembalian 

dibebankan oleh pihak pengirim dan PT. Siba Transindo tidak 

bertanggung jawab lagi atas barang tersebut. Dalam Pasal 195 ayat (2) 

UULLAJ, ”Perusahaan angkutan umum memungut biaya tambahan 

atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan 

kesepakatan”. Selanjutnya dalam Pasal 196 UULLAJ disebutkan, 

”Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima 

sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan 

umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau 

mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun 

kerusakan barang paket melalui jalur darat oleh PT. Siba Transindo. 
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4.2.2.1     Faktor yang dihadapi dalam proses pengangkutan oleh PT. Siba 

Transindo 

Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun 

kerusakan barang dalam proses pengangkutan dihadapi PT. Siba 

Transindo dalam proses pengangkutan barang melalui jalur darat adalah 

sebagai berikut : 

(1) Berupa faktor alam seperti cuaca yang buruk atau hujan. Dalam 

keadaan hujan maka jarak pandang dari pengemudi sangat 

terbatas dan sangat rawan terjadi kecelakaan, tidak jarang proses 

pengangkutan itu dihentikan dengan tujuan untuk menjaga 

keselamatan barang. 

(2) Berupa faktor kecelakaan lalu lintas, hal ini bisa terjadi karena 

kondisi dari kelalaian pengemudi itu sendiri dan dari pengemudi 

lain. 

(3) Berupa faktor kurang siapnya kondisi armada yang digunakan 

sebagai alat pengangkut, seperti ban atau rem yang sudah aus atau 

tipis, lampu depan atau belakang yang mati atau tidak menyala 

yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan sehingga 

menimbulkan keterlambatan ataupun kerusakan barang paket. 

 

(4) Berupa faktor kurang bagus atau sempurnanya pembungkusan 

barang atau paket yang berakibat pada kerusakan barang paket. 
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(5) Berupa faktor sumber daya manusia, seperti kurang profesionalnya 

atau kurang disiplinnya karyawan atau supir ataupun supervisor 

(pengawas) dalam pengiriman atau pengangkutan barang. 

4.2.2.2     Upaya yang dilakukan PT. Siba Transindo untuk mengatasi kendala 

dalam proses pengangkutan. 

(1) Terhadap kendala berupa faktor alam, maka yang dilakukan adalah 

kegiatan atau proses pengangkutan dihentikan sejenak sehingga 

dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan 

keterlambatan atau kerusakan barang 

(2) Terhadap kendala yang berupa kecelakaan, maka untuk 

menghindarinya maka perusahan meminta jangka waktu yang ukup 

untuk bisa mlakukan pengiriman, agar ada waktu untuk pengemudi 

bisa beristirahat. 

(3) Terhadap kendala kurang siapnya armada maka yang dilakukan 

adalah dengan melakukan monitor secara terpadu yaitu pengecekan 

kondisi dari armada (truk) dan paket barang dikiriman di PT. Siba 

Surya Semarang, sehingga kondisi dari armada tetap terjaga. 

(4) Terhadap  kendala berupa sumber daya manusia maka pihak 

perusahaan lebih sering melakukan pembinaan dalam penignkatan 

profesionalitas kerja. Adanya peraturan kerja pengemudi juga 

sebagai upaya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. 
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4.2.3 Tanggung Jawab PT.Siba Transindo  Apabila Terjadi Keterlambatan 

Ataupun Kerusakan Paket Barang Atau Muatan. 

4.2.3.1 Tanggung jawab PT.Siba Transindo  apabila terjadi keterlambatan 

ataupun kerusakan paket barang atau muatan 

Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, 

yaitu tanggung jawab karena kesalahan (fault liability), tanggung jawab 

karena praduga (presumption liability), dan tanggung jawab mutlak 

(absolute liability). Hukum pengangkutan Indonesia umumnya 

menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga 

(Muhammad,2008:8). 

(1) Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (Fault Liability) 

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan 

kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung 

jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya 

itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan 

pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, 

bukan pada pengangkut (Muhammad, 2008:49). 

(2) Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga (Presumption Liability) 

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu 

bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari 

pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika 

pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia 

dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. 
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Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya 

melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau 

peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. 

Beban pembuktian ada pada pengangkut, bukan pada pihak yang 

dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya 

kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan 

pengangkut (Muhammad, 2008:54). Prinsip tanggung jawab karena 

praduga ini juga diatur dalam KUHD yaitu,  

Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang 

disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak 

dapat diserahkannya, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, 

kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkannya barang 

atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang 

selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat 

daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang 

mengirimkannya (Pasal 468 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum 

Dagang ). 

Dengan demikian, jelas bahwa hukum pengangkutan di 

Indonesia prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena 

praduga keduanya dianut. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan 

adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena kesalahan 

adalah pengecualian. Artinya, pengangkut bertanggung jawab atas 

setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, 
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tetapi jika pengangkut berasil membuktikan bahwa dia tidak 

bersalah/lalai, dia dibebaskan dari tanggung jawab (Muhammad, 

2008:55). 

(3) Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Liability) 

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab 

atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang 

diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya 

kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban 

pembuktian dan unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut 

tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apa pun 

yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan 

dengan kalimat, ”Pengangkut bertanggung jawab atas setiap 

kerugian yang timbul karena peristiwa apa pun dalam 

penyelenggaraan pengangkutan ini”(Muhammad, 2008:56). 

Dalam perundang-undangan mengenai pengangkutan, 

ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak 

diatur mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha di 

bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan resiko yang 

terlalu berat. Namun tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh 

menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Pihak-

pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk 

kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab, berdasarkan asas 

kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan maka di dalam 
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perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya 

pada dokumen pengangkutan (Muhammad, 1998:41). 

Apabila dihubungkan dengan prinsip-prinsip tanggung 

jawab pengangkut, maka PT. Siba Transindo menganut prinsip 

tanggung jawab karena praduga yaitu pengangkut selalu 

bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari 

pengangkutan yang diselenggarakan, tetapi jika pengangkut dapat 

membuktikan ia tidak bersalah, maka ia bebas dari kerugian. 

Tanggung jawab pihak pengangkut diatur juga dalam UULLAJ 

diantaranya yaitu: 

(1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian 

yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang 

dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. (Pasal 

191 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan)   

(2) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian 

yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka 

akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh 

suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau 

karena kesalahan penumpang ( Pasal 192 ayat (1) Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan). 
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(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 

sejak penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang 

disepakati ( Jalan. 140 Pasal 192 ayat (3) Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan.). 

(4) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian 

yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, 

hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali 

terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang 

disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau 

dihindari atau kesalahan pengirim (Pasal 193 ayat (1) Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan ). 

(5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 

sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat 

tujuan yang disepakati ( Pasal 192 ayat (3) Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan). 

(6) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika 

kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak 

sesuai dengan surat muatan angkutan barang ( Pasal 192 ayat 

(4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan). 



83 

 
 

Luas tanggung jawab pengangkut tersebut dibatasi oleh 

Pasal 1247 KUH Perdata dan Pasal 1248 KUH Perdata, yaitu :  

(1) kerugian tersebut ialah kerugian yang dapat diperkirakan secara 

layak pada saat timbulnya perikatan;  

(2) kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak 

terlaksananya perikatan dari perjanjian pengangkutan.  

4.2.3.2 Bentuk-Bentuk Kerugian  

Pihak pengangkut berkewajiban mengangkut barang-barang yang 

diserahkan ke tempat tujuan dan menyerahkannya tepat pada waktunya 

dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya pada pihak penerima. Ia 

harus menjaga bahwa keadaan barang-barang itu dalam keadaan seperti 

pada waktu diterimanya dari pihak pengirim. Apabila dalam hal ini 

terdapat kekurangan, barang-barang itu dalam keadaan seperti pada 

waktu diterimanya dari pihak pengirim. Apabila dalam hal ini terdapat 

kekurangan, barang-barang itu terlambat datangnya, tidak ada 

penyerahan dari barang-barang itu atau terdapat kerusakan dalam 

barang-barang yang diangkut itu terjadi selama pengangkutannya, maka 

ia bertanggung jawab terhadap pihak pengirim dan pihak penerima dan 

harus mengganti semua kerugian yang terjadi atas barang-barang itu. 

Adapun mengenai jumlah penggantian yang harus dibayarkan oleh pihak 

pengangkut, ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 1246 sampai dengan 

1248 KUH Perdata dapat diperlakukan dan penggantian ini hanya 

meliputi kerugian yang benar-benar diderita dengan kemungkinan 
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ditambahkan keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan semula 

(Ichsan, 1986:415-416). Adapun isi dari Pasal 1246 KUH Perdata, 

Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan 

penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah 

dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan 

tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan 

yang akan disebut di bawah ini (Pasal 1246 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata). Pada Pasal 1247 KUH Perdata, ”Si berutang hanya 

diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau 

sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali 

jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya 

yang dilakukan olehnya”. 

Selanjutnya Pasal 1248 menyebutkan, ”Bahkan jika hal tidak 

dipenuhinya prikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian 

biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh 

si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri 

atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya 

perikatan”. Cacat melekat pada barang-barang dimaksudkan dengan 

pembawaan (eigneschap) dari barang-barang tertentu yang menyebabkan 

kerusakan benda atau benda ini jadi terbakar di dalam perjalanan, 

pendeknya pembawaan-pembawaan pada benda-benda sendiri yang 

menyebabkan benda-benda itu tidak tahan begitu lama dalam 

pengangkutan yang normal. Lain hal adanya kalau rusak atau cacatnya 
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barang-barang itu adalah akibat dari penempatan tak kurang tepat dalam 

alat pengangkutan, jadi tidak dilakukan dengan sekedar keahlian. 

Kerusakan atau kemunduran nilai benda yang dimaksudkan jika terbukti 

atas beban pengangkut, yaitu : (Adji, dkk.,1991:24).  

(1) Kesalahan dan/atau kelalaian sendiri pada pengirim/ekspeditur. 

Misalnya peti-peti berisikan benda-benda pengiriman yang ternyata 

kurang kokoh; atau peti-peti ternyata kurang rapat dan mudah dapat 

dimasuki air, dan sebagainya;  

(2) Keadaan memaksa (overmacht) (dalam Pasal 91, 92 KUHD dan 

Pasal  1245 KUH Perdata). 

Menurut Pasal 91 KUHD, pengangkut harus menganggung 

segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang setelah diterimanya 

untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena 

cacat pada barang itu sendiri, karena keadaan yang memaksa atau karena 

kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspeditur. Dengan cacat ini 

dimaksudkan sifat pembawaan (eigenschap) dari barang itu sendiri, yang 

menyebabkan rusak atau terbakarnya barang dalam perjalanan 

(Purwosutjipto, 1995:36). Bentuk-bentuk kerugian yang terdapat di PT. 

Siba Transindo, yaitu keterlambatan, kehilangan, kerusakan pada barang 

dan apabila itu tejadi pihak pengangkut, dalam hal ini PT. Siba 

Transindo akan mengganti dan bertanggung jawab atas barang-barang 

yang diangkutnya dari tempat penyimpanan barang sampai dengan 

tempat tujuan. Barang-barang yang diangkut oleh PT. Siba Transindo 
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tidak dimasukkan ke dalam asuransi, jadi apabila barang-barang PT. 

Siba Transindo itu terjadi terlambat datangnya barang, kehilangan, 

musnah, atau terdapat kerusakan pada barang selama pelaksanaan 

pengangkutan maka PT. Siba Transindo sepenuhnya menanggung segala 

biaya kerugian yang timbul. Adapun yang membebaskan PT. Siba 

Transindo dari tanggung jawab ganti rugi yaitu : 

(1) Barang-barang yang dilarang oleh pemerintah untuk diangkut, 

misalnya senjata tajam, bom, narkotik dan obat-obat terlarang;  

(2) Tidak sempuranya pengepakan barang dari pihak pengirim;  

(3) Cacat bawaan atau sifat dari barang tersebut; dan  

(4) Barang kiriman yang hilang atau rusak kecuali jika hilang atau 

rusaknya karena kesalahan dari PT. Siba Transindo. 

  

4.2.3.3 Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi 

Tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut oleh pihak 

penerima jikalau pengangkut dalam perselisihan-perselisihan 

antaranya dengan penerima/pengirim, ialah berdasarkan 

perjanjian pengangkutan, ternyata tidak melaksanakan perjanjian 

itu secara wajar dan dalam waktu yang ditetapkan tidak pula 

berhasil mendiskulpir dirinya, maka sudah barang tentu pihak 

penerima/pengirim dapat menuntut penggantian kerugian yang 

diderita, hak menuntut mana terbit dari perjanjian pengangkut 

tersebut. Siapa mestinya antara penerima/pengirim yang duluan 
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beraksi, pertama-tama tertanggung dari dari faktor apakah 

penerima telah melahirkan kehendaknya untuk menerima barang-

barang angkutan, sehingga barang-barang itu harus diserahkan 

kepadanya (Adji, 1991:25). Misalnya barang-barang angkutan itu 

telah dijual oleh pengirim kepada pihak dialamati dan harga telah 

pula dibayar, tetapi barang-barang tak sampai di tempat tujuan. 

Biaya pengiriman mungkin juga atas beban pembeli tersebut. 

Kerugian yang harus diganti dalam hal ini ialah harga barang 

pembelian itu, biaya pengiriman plus laba berapakah pembeli 

layak dapat harapkan memperolehnya dengan penjualan lagi, 

andaikata pengiriman itu sempurna terwujud dan dapat diterima 

barang-barangnya pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian 

(Adji, 1991:26).  Pada umumnya pihak yang dialamati tidak 

berhak untuk menolak penerimaan barang-barang yang rusak 

pada saat penyerahan atau tidak lengkap jumlahnya, lalu 

dibiarkan saja pada pengangkut yang kemudian pihak ini dituntut 

penggantian kerugian berdasarkan atas tanggapan, sepertinya 

kehilangan barang angkutan. Hal ini disebabkan karena 

penggantian kerugian yang dituntut secara demikian itu adalah 

tidak berdasarkan kerugian yang nyata menurut asas-asas yang 

ada di dalam Pasal 1246, 1247, dan 1248 KUH Perdata. Kecuali 

kalau barang-barang yang rusak itu atau barang-barang yang 

kurang/berkurang ekonomis tak berharga lagi bagi pihak 
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dialamati, mungkin ia menuntut kerugian penuh (Adji, 1991:27). 

Menurut Pasal 95 KUHD, gugatan penerima terhadap 

pengangkut hanya mengenai sebab-sebab kerugian: hilang 

seluruhnya, terlambat penyerahan dan rusak barang-barangnya. 

Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: (Purwosutjipto, 

1986:406). 

(1) Hilang seluruhnya, termasuk bilamana tidak sampai di tempat 

tujuan atau diserahkan ke alamat keliru. Tenggang waktu 

daluarsa mengenai hal ini dihitung mulai pada hari, pada 

mana pengangkutan seharusnya sudah selesai dilakukan 

(2) Terlambat diserahkan itu terjadi bilamana penyerahan itu 

dilakukan sesudah melampaui waktu yang sudah ditetapkan 

dalam perjanjian atau melampaui tenggang waktu yang layak 

bagi penyerahan barang menurut kebiasaan di tempat tujuan. 

Disini tenggang waktu daluarsa itu dimulai pada hari 

sampainya barang-barang itu di tempat tujuan  

(3) Kerusakan barang-barang, termasuk kehilangan sebagian. 

Tenggang waktu daluarsa dimulai pada hari sampainya 

barang-barang itu di tempat tujuan.  

Pada PT. Siba Transindo apabila barang-barang yang 

diangkut selama melaksanakan pengangkutan terjadi hilang 

seluruhnya, terlambat ataupun ada kerusakan pada barang paket 

atau muatan, pihak pengangkut dalam hal ini PT. Siba Transindo 
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akan mengganti kerugian sebesar 5 (lima) kali ongkos angkut, 

hal ini sesuai dengan konosemen (perjanjian) pada saat terjadi 

kesepakatan antara pengangkut dan pengirim. Tetapi sebelumnya 

ditanya terlebih dahulu kepada pihak penerima, apakah mau 

diganti dengan barang atau berbentuk uang sesuai dengan harga 

barang tersebut, biasanya si penerima akan meminta penggantian 

berbentuk barang sesuai barang yang hilang tersebut. Apabila 

barang terlambat penyerahan barang, PT. Siba Transindo akan 

memberitahukan pihak penerima barang bahwasanya terjadi 

keterlambatan dan PT. Siba Transindo dalam hal ini 

karyawannya meminta pengertian kepada penerima barang dan 

dalam masalah ini tidak pernah terjadi penuntutan yang 

dilakukan penerima/pengirim barang terhadap PT. Siba 

Transindo, tetapi apabila terjadi penuntutan atau permintaan ganti 

rugi maka PT. Siba Transindo akan mengganti kerugian yang 

diderita pihak penerima barang. Sama dengan halnya terjadi 

kehilangan barang, dalam hal terjadi kerusakan barang pun 

pengangkut mengganti kerugian. PT. Siba Transindo 

menanyakan kepada si penerima barang, penggantian ganti 

ruginya berbentuk apa. Kerusakan barang diketahui pihak 

penerima ketika barang sampai di alamat penerima dan barang 

itu langsung diperiksa dihadapan supir. Apabila terjadi 

kerusakan, supir akan membawa kembali ke tempat pengambilan 
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muatan, memberitahukan pada perusahaan bahwasanya barang 

tersebut rusak sebagian atau keseluruhan, selanjutnya barang 

tersebut diganti dan dibawa kembali ke alamat penerima dengan 

ongkos angkutan ditanggung oleh pihak pengangkut dalam hal 

ini PT. Siba Transindo. 

 Pasal 94 KUHD mendorong kepada pihak penerima, 

untuk secepatnya membuka perpackingan (pembungkus) 

memeriksa dengan teliti barang-barang yang diangkut atau 

diterimanya khususnya untuk barang yang berharga atau bernilai 

oleh karena pemeriksaan secara ecpretie (pemeriksaan tenaga 

ahli) sangat mahal dan dipergunakan secara efisien dalam 

mempergunakan tenaga ahli. Tujuan pemeriksaan (expretie) ialah 

untuk menetapkan besarnya kerugian diderita penerima akibat 

rusak dan hilangnya barang diterimanya sedangkan ongkos 

angkutan telah dibayar lunas. Pemeriksaan expretie dianggap 

tidak perlu lagi : (Tjakranegara, 1995:77) 

(1) nilai barang yang diangkut lebih kecil sehingga tidak 

seimbang dengan biaya pemeriksaan (expretie).  

(2) expretie juga dapat diminta lebih dari waktu 2 x 24 jam 

manakala barang tersebut datangnya dari schedul yang 

ditetapkan dan melebihi batas perkiraan menurut undang-

undang maupun kebiasaan seharusnya.  
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Expretie itu mungkin akan menghasilkan pembuktian 

tentang kerugian, yaitu mengenai jenis dan besarnya sebagai 

terderita menurut kenyataan-kenyataan dan mungkin akan 

merupakan persangkaaan kenyataan tentang timbulnya kerugian 

itu selama perjalanan pengangkutan. Dalam hal expretie di dalam 

tenggang 2 x 24 jam termaksud atau kemudian sama sekali tidak 

digunakan oleh penerima, tetapi penerima masih dapat 

membuktikan kerugian itu dengan surat-surat (Purwosutjipto, 

1995:34). 

4.2.3.4 Pengecualian Tanggung Jawab Atas Tuntutan Ganti Rugi  

Kejadian atau musibah pengangkutan merupakan 

peristiwa yang tidak dapat diketahui sebelumnya oleh 

penumpang, pengirim barang, atau oleh pengangkut, mungkin 

musibah itu dapat diperkirakan akan terjadi. Jika pengangkut 

sudah diperiksa oleh ahlinya dan ternyata layak digunakan untuk 

mengangkut penumpang dan/atau barang, sedangkan yang 

mengendalikan alat pengangkut dengan profesional dan kehati-

hatian yang tinggi, kemudian terjadi kecelakaan, hal ini dapat 

dikatakan musibah objektif, yang disebut objective force majeur. 

Artinya, siapapun pengemudi profesional yang mengendalikan 

alat pengangkut tersebut tidak mungkin dapat mencegah 

terjadinya musibah. Dengan kata lain, musibah terjadi bukan 

karena kelalaian manusia. Dengan kata lain, musibah terjadi 
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bukan karena kelalaian manusia (human error), melainkan 

karena kehendak pihak lain yang bukan pengemudi, dan bukan 

pula pengangkut, melainkan kehendak Yang Maha Kuasa, 

misalnya karena angin puting beliung, hujan badai, atau petir 

yang menyambar.  

Dalam kehidupan manusia normal, tidak seorang pun 

yang menghendaki terjadi musibah pengangkutan karena 

peristiwa itu jelas merugikan, baik bagi pengirim barang, 

maupun pengangkut, bahkan mungkin pihak lain yang tidak ada 

kaitannya dengan pengangkutan. Bentuk kerugian dapat berupa 

kehilangan, kerusakan, kehancuran barang milik penumpang atau 

pengirim barang. Alasan yang diapakai oleh pengangkut untuk 

menolak tuntutan pengirim atau ekspeditur ialah ”keadaan 

memaksa” (overmacht, force majeure). (Purwosutjipto,1995:37) 

Di dalam KUHD juga mengatur tentang hal ini, yaitu:  

1) Pengangkut dan juragan perahu harus menanggung segala 

kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan dan 

lainnya setelah barang, itu mereka terima untuk diangkut, 

kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena sesuatu 

cacat pada barang-barang itu sendiri, karena keadaan yang 

memaksa, atau karena kesalahan atau kealpaan si pengirim 

atau ekspeditur (pasal 91 Kitab Undang-undang Hukum 

Dagang). 
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2) Pengangkut atau juragan perahu tak bertanggung jawab atas 

terlambatnya pengangkutan, jika hal ini disebabkan karena 

keadaan yang memaksa (pasal 92 Kitab Undang-undang 

Hukum Dagang). 

Dalam membuktikan adanya keadaan memaksa dapat 

ditempuh dua jalan, yaitu : (Purwosutjipto,1995:37) 

1) apakah benar-benar sama sekali tidak ada kesalahan atau 

kelalaian pada pengangkut-debitur. Jalan atau cara ini disebut 

cara yang ”objektif”. Cara ini adalah sangat berat bagi 

pengangkut-debitur.  

2) apakah dalam keadaan konkrit, pengangkut-debitur telah 

berusaha sejauh mungkin untuk mencegah datangnya 

kerugian, meskipun usaha itu tidak berhasil. Dalam hal ini 

pembentuk undang-undang condong pada cara yang kedua, 

yakni keadaan memaksa yang subjektif, karena dalam Pasal 

468 ayat (2) dan Pasal 522 ayat (2) KUHD, istilah 

”overmacht” tidak ada. Dalam kedua pasal tersebut istilah 

”overmacht” diganti dengan ”toeval, dat hij redelijkerwijze 

niet heeft kunnen voorkomen of afwenden” (suatu malapetaka, 

yang sepatutnya dia tidak dapat mencegah atau menghindari).  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada PT. Siba Transindo 

serta hasil uji lapangan selama beberapa waktu maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

(1) Pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat oleh PT. Siba 

Transindo. 

Pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat oleh PT. Siba 

Transindo dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh PT. 

Siba Transindo dengan pihak pengirim sebagaimana tekah dimuat 

dalam surat muatan (konosemen). Pelaksanaan pengangkutan barang 

melalui darat diawali dengan tahap pengambilan muatan, pelaksanaan 

pengangkutan sampai pembongkaran muatan ditempat tujuan. 

(2) Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan 

barang paket atau muatan oleh PT. Siba Transindo. 

Faktor atau pun kendala yang dihadapi PT. Siba Transndo 

dalam pelaksanaan pengangkutan melalui jalur darat terutama yang 

berupa faktor alam, kecelakaan, sumber daya manusia, kurang bagus 

atau sempurnanya pembungkusan dan juga faktor keamanan. 
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Tanggung jawab PT. Siba Transindo apabila terjadi 

keterlambatan ataupun kerusakan barang. 

1) Bentuk kerugian dalam pengiriman barang di PT. Siba Transindo 

apabila terjadi keterlambatan, kehilangan, kerusakan pada barang. 

Dan jika terjadi kerugian-kerugian tersebut PT. Siba Transindo 

akan mengganti dan bertanggung jawab atas barang-barang yang 

diangkutnya dari tempat penyimpanan barang sampai dengan 

tempat tujuan. Kerugian tersebut akan diganti apabila terbukti 

barang tersebut rusak dikarenakan kelalaian dari pihak pengangkut 

akan tetapi apabila kerugian tersebut dikarenakan barang yang 

diangkut telah rusak atau tidak sempurnanya pembungkusan yang 

telah diketahui oleh pihak pengirim barang, maka barang tersebut 

tidak tanggung jawab pihak PT. Siba Transindo dan Jika barang 

tersebut rusak dan diketahui setelah barang tersebut diterima oleh 

pihak penerima maka barang tersebut akan dibawa oleh supir dan 

dilaporkan ke perusahaan. Selanjutnya barang tersebut diganti dan 

dikirimkan kembali ke penerima dengan ongkos angkut ditanggung 

oleh PT. Siba Transindo.  

2) Bentuk tanggung jawab yang dikecualikan dari tuntutan ganti rugi 

pada PT. Siba Transindo apabila terjadi kerugian yang dikarenakan 

bukan karena kesalahan penyelenggaraan pengangkutan tetapi karena 

akibat peristiwa alam seperti tanah longsor, gunung meletus, tsunami 

maka PT. Siba Transindo akan mengganti segala kerugian yang 

diderita. Karena PT. Siba Transindo tidak mengansuransikan barang-
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barang yang diangkut maka apabila terjadi kerugian akibat peristiwa 

alam maka PT. Siba Transindo akan menggantinya sendiri.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas adapun saran yang perlu 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 

(1) Saran dalam hal pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat 

oleh PT. Siba Transindo. 

Dalam pelaksanaan Pengankutan barang melaluli jalur darat, 

langkah lanjut yang perlu dilakukan oleh PT. Siba Transindo dalam 

rangka upaya mewujudkan keselamatan barang atau paket yang 

diangkut antara lain: 

1) Keselamatan (safety): 

Mengupayakan  keselamatan dan kesehatan masyarakat 

dengan cara  kerja yang secara konsisten menuju 

penghapusan/pengurangan kecelakaan, kerusakan dan kematian 

dalam penyelenggaraan transportasi. 

2) Mobilitas (mobility): 

Menjamin terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, 

efisien, terjangkau dan memberikan pilihan yang fleksibel. 
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3) Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan (economic growth and 

trade) : 

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing melalui 

transportasi yang efisien dan fleksibel. 

(2) Saran dalam hal faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan 

ataupun kerusakan barang paket atau muatan oleh PT. Siba Transindo. 

PT.Siba Transindo Surabaya yang bergerak dalam bidang jasa 

pengangkutan barang melalui jalur darat harus lebih memperhatikan 

kepuasan pelanggan (konsumen) sehingga lebih meningkatkan 

keamanan, keselamatan dan ketepatan pengangkutan barang, selain itu 

perlu adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang 

memadai/ mantap yang  berkemampuan dalam penyelenggaraan 

transportasi, baik dalam segi pengelolaan maupun penguasaan 

teknologi. Peningkatan SDM tersebut dilakukan dengan cara, 

Pendidikan dan pelatihan khususnya meliputi antara lain pelatihan 

mengenai perundang-undangan transportasi, sistem informasi dan 

komunikasi, asuransi perdagangan, perbankan, perpajakan dan tenaga 

kerja bongkar muat. 

(3) Saran dalam hal tanggung jawab PT. Siba Transindo apabila terjadi 

keterlambatan ataupun kerusakan barang. 

PT.Siba Transindo sebagai pihak penyelenggara pengangkutan 

harus memahami benar akan tanggung jawabnya sehubungan dengan 

kerugian yang mungkin timbul bagi pengirim barang akibat 
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kesalahan/kelalaian pihak pengangkut. Maka dari itu PT. Siba 

Transindo wajib mengasuransikan tanggung jawabnya tersebut pada 

pihak asuransi. Dengan demikian sebagian tanggung jawab 

pengangkutan beralih pada perusahaan asuransi. 

Apabila ada tuntutan ganti rugi dari pengirim maka pihak 

pengangkut (PT. Siba Transindo) memberikan bantuan yang berkaitan 

dengan proses lebih lanjut untuk proses penuntutan ganti rugi ke pihak 

asuransi. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa perusahaan 

angkutan PT. Siba Transindo bertanggung jawab terhadap 

hilang/rusaknya kiriman barang. Apabila pengirim menderita kerugian 

akibat hilang/rusaknya kiriman barang dari kesalahan/kelalaian pihak 

pengangkut maka perusahaan angkutan melalui perusahaan asuransi 

akan memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan.  

 



 

99 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Buku  
 
A, Erhans, Audi C, 1995, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya, Penebit 

Indah.  

Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga Cetakan Ke III, 
Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.  

-----------------------------, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga Cetakan IV, 
Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti.  

Adji, Sution Usman, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, 1991, Hukum 
Pengangkutan Di Indonesia, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta. 

Ichsan, Achmad, 1986, Hukum Dagang Lembaga Perserikatan Surat-surat 
Berharga, Pengangkutan, Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita.  

Kamaluddin Rustian, 1986, Ekonomi Transportasi, Jakarta, Penerbit Ghalia 
Indonesia.  

Kansil, C.S.T, Christine Kansil, 1994, Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya, 
Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.  

Khairandy, Ridwan, 2006, Pengantar Hukum Dagang, Yogyakarta, Penerbit FH 
UII Press.  

Prakoso, Djoko, 2004, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.  

Purba, Hasim, 2005, Hukum Pengangkutan Di Laut, Medan, Penerbit Pustaka 
Bangsa Press. 

----------------, 2010, Makalah Dalam Seminar Tentang Keberadaan Bongkar Muat 
dan Usaha Bongkar Muat Yang Diusahan PT. Pelindo I, Medan, Hotel 
Arya Duta Medan.  

Purwosutjipto, H.M.N, 1991, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, 
Hukum Pengangkutan, Jakarta, Penerbit Djambatan.  

Soekardono, R, 1983, Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan Di Darat, 
Jakarta, Penerbit Rajawali.  



100 

 
 

Tjakranegara, Soegijatna, 1995, Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang, 
Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.  

Warpani, Suwardjoko, 1990, Merencanakan Sistem Perangkutan, Bandung, 
Penerbit ITB.  

Wiradipradja, E. Saefullah, 1989, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum 
Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional, Yogyakarta, Penerbit 
Liberty.  

 

Perundang-undangan  

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

Subekti, R. Dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta, 
Penerbit Pradnya Paramita.  

Subekti, R. Dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Jakarta, 
Penerbit Pradnya Paramita.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LAMPIRAN 

 
 



102 

 
 

 

  

 

104 



103 

 
 

 

 

 



104 

 
 

 

 



105 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 



107 

 
 

 

  

  

 

 

 



108 

 
 

 

 

  

  

 

 

  



109 

 
 

 

 

 

 



110 

 
 

 

  

 

 



111 

 
 

 

 



112 

 
 

 

  

 

 



113 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 

BAB X 
ANGKUTAN 

 
Bagian Kesatu 

Angkutan Orang dan Barang 
 

Pasal 137 
(1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan 

Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 
(2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa 

Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus. 
(3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan 

mobil barang. 
(4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali: 

a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi 
geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum 
memadai; 

b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia 
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau 

c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk 
angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan 
peraturan pemerintah. 

 
Bagian Kedua 

Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum 
 

Pasal 138 
(1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan 

angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. 
(2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan 

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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(3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan 
Kendaraan Bermotor Umum. 

 
Pasal 139 

(1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa 
angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas 
batas negara. 

(2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan 
umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam 
provinsi. 

(3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya 
angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam 
wilayah kabupaten/kota. 

(4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Ketiga 

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 
 

Paragraf 1 
Umum 

 
Pasal 140 

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri 
atas: 
a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan 
b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam 

trayek. 
 

 
 
 

Paragraf 2 
Standar Pelayanan Angkutan Orang 

 
Pasal 141 

(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan 
minimal yang meliputi: 
a. keamanan; 
b. keselamatan; 
c. kenyamanan; 
d. keterjangkauan; 
e. kesetaraan; dan 
f. keteraturan. 



115 

 
 

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 
Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 
Paragraf 3 

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek 
 

Pasal 142 
Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 
dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a terdiri 
atas: 
a. angkutan lintas batas negara; 
b. angkutan antarkota antarprovinsi; 
c. angkutan antarkota dalam provinsi; 
d. angkutan perkotaan; atau 
e. angkutan perdesaan. 
 

Pasal 143 
Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 
dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a harus: 
a. memiliki rute tetap dan teratur; 
b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan 

penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas 
negara; dan 

c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan 
untuk angkutan perkotaan dan perdesaan. 

 
Pasal 144 

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun 
berdasarkan: 
a. tata ruang wilayah; 
b. tingkat permintaan jasa angkutan; 
c. kemampuan penyediaan jasa angkutan; 
d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
e. kesesuaian dengan kelas jalan; 
f. keterpaduan intramoda angkutan; dan 
g. keterpaduan antarmoda angkutan. 
 

Pasal 145 
(1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 disusun dalam bentuk 
rencana umum jaringan trayek. 
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(2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait. 

(3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. jaringan trayek lintas batas negara; 
b. jaringan trayek antarkota antarprovinsi; 
c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi; 
d. jaringan trayek perkotaan; dan 
e. jaringan trayek perdesaan. 

(4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun. 

 
Pasal 146 

(1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 
ayat (3) huruf d disusun berdasarkan kawasan perkotaan. 

(2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: 
a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasana 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kawasan perkotaan yang 
melampaui batas wilayah provinsi; 

b. gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah 
kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau 

c. bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam 
wilayah kabupaten/kota. 

 
Pasal 147 

(1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum lintas 
batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf a 
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana 
dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan 
perjanjian antarnegara. 

(2) Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. 

 
Pasal 148 

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, huruf c, dan 
huruf d ditetapkan oleh: 
a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan trayek dan kebutuhan 
Kendaraan Bermotor Umum antarkota antarprovinsi dan perkotaan 
yang melampaui batas 1 (satu) provinsi; 

b. gubernur untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor 
Umum antarkota dalam provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 
1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat 
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persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana 
dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; atau 

c. bupati/walikota untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan 
Bermotor Umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota 
setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di 
bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 
Pasal 149 

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perdesaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf e ditetapkan oleh: 
a. bupati untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah 

kabupaten; 
b. gubernur untuk kawasan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah 

kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau 
c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan untuk kawasan perdesaan yang melampaui 
satu daerah provinsi. 

 
Pasal 150 

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum dalam trayek diatur dengan peraturan pemerintah. 
 

Paragraf 4 
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam 

Trayek 
 

Pasal 151 
Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak 
dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri 
atas: 
a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; 
b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; 
c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan 
d. angkutan orang di kawasan tertentu. 
 

Pasal 152 
(1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 151 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan 
dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan 
perkotaan. 

(2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat: 
a. berada dalam wilayah kota; 
b. berada dalam wilayah kabupaten; 
c. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) 

daerah provinsi; atau 
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d. melampaui wilayah provinsi. 
(3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh: 
a. walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam 

wilayah kota; 
b. bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah 

kabupaten; 
c. gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah 

kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau 
d. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana 

Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah 
operasinya melampaui wilayah provinsi. 

 
Pasal 153 

(1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 151 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan 
Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar 
pelayanan angkutan orang dalam trayek. 

(2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan 
menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum. 

 
Pasal 154 

(1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 151 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan 
wisata. 

(2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil 
penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus. 

(3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan 
menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di 
daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata. 

 
Pasal 155 

(1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
151 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanaan angkutan di jalan 
lokal dan jalan lingkungan. 

(2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum. 

 
Pasal 156 

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam 
trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan 
diumumkan kepada masyarakat. 
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Pasal 157 
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri 
yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
 

Paragraf 5 
Angkutan Massal 

 
Pasal 158 

(1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan 
untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum di kawasan perkotaan. 

(2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung 
dengan: 
a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal; 
b. lajur khusus; 
c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek 

angkutan massal; dan 
d. angkutan pengumpan. 

 
Pasal 159 

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 158 diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung 
jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 

Bagian Keempat 
Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum 

 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 160 
Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas: 
a. angkutan barang umum; dan 
b. angkutan barang khusus. 
 

Paragraf 2 
Angkutan Barang Umum 

 
Pasal 161 

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 
huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan; 
b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan 

membongkar barang; dan 
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c. menggunakan mobil barang. 
 
 

Paragraf 3 
Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat 

 
Pasal 162 

(1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib: 
a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan 

bentuk barang yang diangkut; 
b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut; 
c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan; 
d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan 

dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang 
yang diangkut; 

e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, 
Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; dan 

f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait. 
(2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan 

dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapat pengawalan dari Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 

(3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum 
yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu 
sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut. 

 
Pasal 163 

(1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang 
menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada 
pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang 
sebelum barang dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum. 

(2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan 
pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat 
penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem 
dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama 
barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum. 

 
Pasal 164 

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung 
jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 

Bagian Kelima 
Angkutan Multimoda 
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Pasal 165 
(1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan 

multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda. 
(2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan 

berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan 
Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum 
moda lain. 

(3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan 
mendapat izin dari Pemerintah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan, 
dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan peraturan pemerintah. 

 
 
 

Bagian Keenam 
Dokumen Angkutan Orang dan Barang 
dengan Kendaraan Bermotor Umum 

 
Pasal 166 

(1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani 
trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan 
antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen. 

(2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek; 
b. tanda pengenal bagasi; dan 
c. manifes. 

(3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib 
dilengkapi dengan dokumen yang meliputi: 
a. surat perjanjian pengangkutan; dan 
b. surat muatan barang. 

 
Pasal 167 

(1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib: 
a. menyerahkan tiket Penumpang; 
b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk 

angkutan tidak dalam trayek; 
c. menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan 
d. menyerahkan manifes kepada Pengemudi. 

(2) Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya 
tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang 
sah. 
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Pasal 168 
(1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib 

membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan. 
(2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib 

membuat surat perjanjian pengangkutan barang. 
 

Bagian Ketujuh 
Pengawasan Muatan Barang 

 
Pasal 169 

(1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib 
mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, 
dimensi Kendaraan, dan kelas jalan. 

(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan 
barang. 

(3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan 
menggunakan alat penimbangan. 

(4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 
a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau 
b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 

 
Pasal 170 

(1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu. 

(2) Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan 
yang dipasang secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah. 

(3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara 
tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh 
Pemerintah. 

(4) Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata 
jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan. 

 
Pasal 171 

(1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 169 ayat (4) huruf b digunakan dalam pemeriksaan 
Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana 
pelanggaran muatan. 

(2) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan 
Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh petugas pemeriksa Kendaraan Bermotor. 

(3) Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
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Pasal 172 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang 
diatur dengan peraturan pemerintah. 
 
 

Bagian Kedelapan 
Pengusahaan Angkutan 

 
Paragraf 1 

Perizinan Angkutan 
 

Pasal 173 
(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang 

dan/atau barang wajib memiliki: 
a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; 
b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; 

dan/atau 
c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. 

(2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku untuk: 
a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau 
b. pengangkutan jenazah. 

 
Pasal 174 

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) berupa dokumen 
kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, 
surat pernyataan, dan kartu pengawasan. 

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan. 

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 
(satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan. 

 
Pasal 175 

(1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu 
tertentu. 

(2) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2). 

 
Paragraf 2 

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek 
 

Pasal 176 
Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a diberikan oleh: 
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a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang 
yang melayani: 
1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara; 
2. trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) 

provinsi; 
3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) 

provinsi; dan 
4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi. 

b. gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani: 
trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota 
dalam 1 (satu) provinsi; 
trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) 
kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan 
trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam 

satu provinsi. 
c.  Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan 

angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam 
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

d.  bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani: 
trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan 
trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten. 

e.  walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek 
perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota. 

 
Pasal 177 

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib: 
a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; 

dan 
b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar 

pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1). 
 

Pasal 178 
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang 
dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab 
di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 

Paragraf 3 
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek 

 
Pasal 179 

(1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b diberikan 
oleh: 
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a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang 
melayani: 

1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) 
daerah provinsi; 

2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau 
3. angkutan pariwisata. 

b. gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya 
melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 
(satu) provinsi; 

c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi dan 
angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam 
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan 

d. bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang 
wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan 
pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan 
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 
Paragraf 4 

Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat 
 

Pasal 180 
(1) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait. 

(2) Izin penyelenggaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan 
pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat 
berat diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di 
bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 
Bagian Kesembilan 

Tarif Angkutan 
 

Pasal 181 
(1) Tarif angkutan terdiri atas tarif Penumpang dan tarif barang. 
(2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan 
b. tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek. 
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Pasal 182 
(1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas: 

a. tarif kelas ekonomi; dan 
b. tarif kelas nonekonomi. 

(2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh: 
a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang 
melayani trayek antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan, dan 
angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui 
wilayah provinsi; 

b. gubernur untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota 
dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang 
melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi; 

c. bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota 
dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang 
wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan 

d. walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan 
perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota. 

(3) Tarif Penumpang angkutan orang dalam trayek kelas nonekonomi 
ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 

 
Pasal 183 

(1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan 
menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a 
ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan 
Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan 
standar pelayanan minimal yang ditetapkan. 

(2) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan 
tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan 
Angkutan Umum. 

 
Pasal 184 

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) 
huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan 
Perusahaan Angkutan Umum. 
 

Bagian Kesepuluh 
Subsidi Angkutan Penumpang Umum 
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Pasal 185 
(1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek 

tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah 
Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan 
Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

 
 
 

Bagian Kesebelas 
Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum 

 
Paragraf 1 

Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum 
 

Pasal 186 
Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang 
setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran 
biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang. 
 

Pasal 187 
Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang 
telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi 
pembatalan pemberangkatan. 
 

Pasal 188 
Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh 
Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan 
pelayanan angkutan. 
 

Pasal 189 
Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188. 
 

Pasal 190 
Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang 
dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat 
jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan 
keamanan dan keselamatan angkutan. 
 

Pasal 191 
Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang 
diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam 
kegiatan penyelenggaraan angkutan. 
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Pasal 192 

(1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang 
diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat 
penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian 
yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan 
Penumpang. 

(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 
kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan. 

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 
Penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati. 

(4) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan 
Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa 
kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian 
pengangkut. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

 
Pasal 193 

(1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang 
diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau 
rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa 
musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu 
kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan 
pengirim. 

(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 
kerugian yang nyata-nyata dialami. 

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 
barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang 
disepakati. 

(4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian 
disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan 
surat muatan angkutan barang. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

 
Pasal 194 

(1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian 
yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat 
membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan 
Perusahaan Angkutan Umum. 

(2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian 
pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian. 
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Paragraf 2 
Hak Perusahaan Angkutan Umum 

 
Pasal 195 

(1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang 
diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban 
dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian 
angkutan. 

(2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas 
barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan. 

(3) Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang yang diangkut 
secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban 
sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 196 

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai 
dengan batas waktu yang telah disepakati, Perusahaan Angkutan Umum 
berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu 
dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 

Bagian Kedua Belas 
Tanggung Jawab Penyelenggara 

 
Pasal 197 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan 
wajib: 
a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk 

mendapatkan pelayanan; 
b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum 

dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan 
angkutan umum; dan 

c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan 
orang dan barang. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara 
angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan 
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 
Bagian Ketiga Belas 

Industri Jasa Angkutan Umum 
 

Pasal 198 
(1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang 

memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat. 
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(2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah harus: 

a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar; 
b. menetapkan standar pelayanan minimal; 
c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat; 
d. mendorong terciptanya pasar; dan 
e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan 
umum. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan dan persaingan 
yang sehat diatur dengan peraturan pemerintah. 
 

Bagian Keempat Belas 
Sanksi Administratif 

 
Pasal 199 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal 177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 
189, Pasal 192, dan Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. denda administratif; 
c. pembekuan izin; dan/atau 
d. pencabutan izin. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana 
dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 


