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ABSTRAK 

 

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT KERETA API INDONESIA 

REGIONAL LAMPUNG TERHADAP KORBAN KECELAKAAN 

KERETA API PENUMPANG LIMEX SRIWIJAYA  

(Studi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Tanjung Karang) 

 

Oleh: 

HIMAWAN AMRI ISLAMI 

 

Selama berlangsungnya proses pengangkutan kereta api harus berupaya untuk 

menghindari, mencegah dan mengurangi kerugian sesuai dengan kewajibannya 

sebagai pengangkut yaitu, menyelenggarakan pengangkutan penumpang dari 

suatu tempat ke tempat yang telah ditentukan dengan selamat. Hal ini tak lepas 

dari tanggung jawab selaku penyelenggara pengangkutan dimulai sejak 

penumpang kereta api melangkahkan kaki dari setasiun pemberangkatan sampai 

dengan stasiun tujuan yang telah disepakati. Namun dalam praktiknya, PT. KAI 

tidak dapat menghindari kecelakaan antara kereta api penumpang Limex 

Sriwijaya dengan kereta api Babaranjang (batu bara rangkaian panjang) yang 

terjadi di Stasiun Labuhanratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandarlampung. 

Peristiwa tersebut mengakibatkan 7 penumpang tewas, puluhan orang mengalami 

luka-luka akibat benturan rangkaian gerbong kereta api Limex Sriwijaya. 

Kecelakan tersebut disebabkan oleh kelalaian pegawai PT. KAI yang bertugas di 

rumah sinyal yang salah memberikan sinyal rel. Permasalahan penelitian ini 

adalah bagaimana tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia terhadap penumpang 

kereta api Limex sriwijaya saat terjadi kecelakaan dalam penyelenggaraan jasa 

layanan angkutan serta bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh korban 

kecelakaan penumpang kereta api Limex Sriwijaya setelah terjadi kecelakaan. 

 

Penilitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian 

deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan 

data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan 

pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Selanjutnya data 

dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa PT. Kereta Api Indonesia 

melimpahkan tanggung jawabnya kepada PT. Jasa Raharja selaku jasa layanan 

asuransi dan sekaligus sebagai penanggung terhadap resiko kecelakaan yang 

terjadi terhadap penumpang kereta api. Karena pihak tertanggung telah membayar 

premi asuransi kecelakaan kepada PT. Jasa Raharja selaku penanggung. 

Disamping itu PT. Kereta Api Indonesia dan PT. Jasa Raharja juga telah 



berkerjasama dalam bentuk perjanjian kemitraan. Upaya perlindungan hukum 

yang dapat dilakukan oleh penumpang kereta api korban kecelakaan kereta api 

penumpang Limex Sriwijaya ialah dengan cara mengajukan klaim kepada PT Jasa 

Raharja. 

 

Kata Kunci: Kereta Api, Tanggung jawab hukum, upaya hukum.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pengangkutan dalam kehidupan memiliki peran yang sangat penting tidak hanya 

dalam hal pengangkutan barang, tetapi pengangkutan juga sebagai sarana dalam 

mengangkut orang, dengan kata lain sebagai sarana mobilitas manusia. 

Pengangkutan dalam hal ini dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik 

binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara 

dan lain-lain.
1
 

Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda maupun orang 

melalui proses yang diawali dengan pemuatan ke dalam alat pengangkut, 

kemudian dibawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah 

ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Setiap kegiatan 

usaha pengangkutan dengan memungut biaya pengangkutan disebut 

pengangkutan niaga. Transportasi atau pengangkutan merupakan bagian 

hubungan hukum lalu lintas dan angkutan juga termasuk kedalam bidang 

pelayanan jasa ekonomis sesuai dengan sifat usaha memindahkan barang ke 

tempat asal ke tempat tujuan.
2
 

                                                           
1
 H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum 

Pengangkutan Ctk. Keenam, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 1 
2
 Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Ctk. Pertama, 

Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 1. 



2 
 

Fungsi dan peran pengangkutan sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan 

berpengaruh pada berbagai aspek, baik sosial, politik, hukum dan ekonomi. Dari 

aspek hukum, dalam pengoprasian dan pemilikan alat angkutan diperlukan 

ketentuan hukum mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab serta 

perasuransian apabila terjadi kecelakaan.
3
  

Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem yang mempunyai unsur-unsur 

sistem yaitu subjek (pelaku) pengangkutan yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan 

dan pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Status pelaku pengangkutan 

dalam hal ini khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan perseorangan, 

persekutuan atau badan hukum. Objek pengangkutan yaitu alat pengangkut, 

muatan, dan biaya pengangkutan, serta dokumen pengangkutan. Peristiwa 

pengangkutan yaitu proses terjadi pengangkutan dan penyelenggaraan 

pengangkutan serta berakhir di tempat tujuan. Hubungan pengangkutan yaitu 

hubungan kewajiban dan hak antara pihak-pihak dalam pengangkutan dan mereka 

yang berkepentingan dengan pengangkutan.
4
  

Pengangkutan sebagai perjanjian didahului oleh kesepakatan antara pihak 

pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada 

dasarnya berisi hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pengangkut adalah 

mengangkut penumpang atau barang sejak tempat pemberangkatan sampai ke 

tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan, pengangkut 

berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau uang sewa yang disebut biaya 

                                                           
3
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2008, hlm. 79 
4
 Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dkk Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Rineka 

Cipta, Jakarta, 1990, hlm 32 
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pengangkutan. Kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah 

uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai 

di tempat tujuan dengan selamat.
5
 

Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu 

didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan berfungsi 

sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh 

pihak-pihak. Dokumen pengangkutan barang lazim disebut surat muatan, 

sedangkan dokumen pengangkutan penumpang biasanya disebut karcis 

penumpang. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat secara tertulis yang 

disebut perjanjian carter (charter party), seperti untuk mengangkut barang 

dagangan. Jadi, perjanjian pengangkutan pada umumnya diadakan secara lisan 

dan didukung oleh dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perjanjian 

tersebut sudah terjadi dan mengikat untuk dilaksanakan. Namun, apabila pihak-

pihak menghendaki, dapat juga perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang 

disebut charter party
6
. 

Dalam pengangkutan kita mengenal ada tiga jenis pengangkutan, yaitu 

pengangkutan melalui darat, pengangkutan melalui laut dan pengangkutan melalui 

udara. Pada pengangkutan melalui darat dapat dikelompokkan lagi menjadi dua 

jenis pengangkutan yaitu pengangkutan dengan kendaraan motor (jalan raya) dan 

pengangkutan melalui kereta api.
7
  

                                                           
5
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2008, hlm. 46 
6
 Ibid hlm 3 

7
 Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta, 

Jakarta 1995, hlm 3 
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Perkeretaapian merupakan moda transportasi yang memiliki karakteristik dan 

keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut. Baik 

orang maupun barang secara bersamaan. Adapun sifat dari kereta api yaitu hemat 

energi, hemat dalam penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, 

tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan alat 

transportasi jalan raya untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu 

lintasnya, seperti angkutan perkotaan. 
8
 

Transportasi kereta api pada prinsipnya adalah perjanjian timbal balik antara PT 

Kereta Api dengan penumpang, dimana PT Kereta Api mengikatkan diri 

mengangkut penumpang ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan penumpang 

membayar biaya trasportasi, oleh karena itu apabila penumpang tidak selamat 

sampai di tempat tujuan dan menimbulkan kerugian PT Kereta Api harus 

bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 

Perkretaapian.
9
 Pengangkutan darat dengan kereta api diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Lembaran Negara 

Nomor 65 Tahun 2007.  

Selama berlangsungnya proses pengangkutan kereta api harus berupaya untuk 

menghindari, mencegah dan mengurangi kerugian sesuai dengan kewajibannya 

sebagai pengangkut yaitu, menyelenggarakan pengangkutan penumpang dari 

suatu tempat ke tempat yang telah ditentukan dengan selamat. Hal ini tak lepas 

dari tanggung jawab selaku penyelenggara pengangkutan dimulai sejak 

                                                           
8
Binsar Perdamen Siregar, Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut 

dalam Barang melalui Kereta Api, Skiripsi, 1999, hlm 82 
9
 Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta, 

Jakarta 1995, hlm 68 
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penumpang kereta api melangkahkan kaki dari setasiun pemberangkatan sampai 

dengan stasiun tujuan yang telah disepakati. 

Namun dalam praktiknya, PT KAI tidak dapat menghindari kecelakaan antara 

kereta api penumpang Limex Sriwijaya dengan kereta api Babaranjang (batu bara 

rangkaian panjang) yang terjadi di Stasiun Labuhanratu, Kecamatan Kedaton, 

Kota Bandarlampung. Peristiwa tersebut mengakibatkan 7 penumpang tewas, 

puluhan orang mengalami luka-luka akibat benturan rangkaian gerbong kereta api 

Limex Sriwijaya. Kecelakan tersebut disebabkan oleh kelalaian pegawai PT KAI 

yang bertugas di rumah sinyal yang salah memberikan sinyal rel
10

. 

Banyak pihak-pihak yang dirugikan dari kecelakaan, mulai dari kerugian materil 

maupun kerugian jiwa yang semuanya merupakan dampak negatif dari kecelakaan 

kereta api, kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Labuhanratu merupakan 

salah satu contoh konkrit bahwa betapa lemahnya pengawasan yang dilakukan 

oleh penyedia jasa terhadap pegawai PT KAI yang bertugas dirumah sinyal. 

Dalam hal kerugian karena kelalaian pihak pengangkut, pihak penumpang selaku 

pengguna jasa angkutan sebagai pihak yang dirugikan berhak menuntut haknya. 

Tuntutan yang diajukan biasanya dalam bentuk permintaan ganti kerugian. Dalam 

hal diluar kelalaian atau kesalahan pihak pengangkut, maka pihak pengangkut 

dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya dalam pengangkutan penumpang 

melalui kereta api. Namun terkait kasus tersebut PT KAI lah yang bersalah maka 

PT KAI harus bertanggung jawab terhadap penumpang yang sudah di rugikan.   

                                                           
10

 http://news.okezone.com/read/2008/08/17/1/137618/inilah-kronologis-tabrakan-ka-di-

lampung dikutip pada tanggal 10 maret 2015 
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Jika dicermati lebih dalam, ganti rugi dalam hal terjadinya kecelakaan kereta api 

yang menimbulkan kerugian bagi penumpang menurut Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pasal 157 ayat 1 menyatakan 

“penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasa 

yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh 

pengoperasian angkutan kereta api”. Dengan kata lain ganti kerugian yang 

menimpa penumpang terkait penyelenggaraan jasa pengangkutan  merupakan 

tanggung jawab PT KAI. Maka akan timbul pertanyaan bagaimana bentuk 

tanggung jawab dari PT KAI itu sendiri sebagai pengangkut, sebagaimana 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum yang berjudul : “Tanggung 

jawab Hukum PT KAI Regional Lampung Terhadap Korban Kecelakaan 

Kereta Api Penumpang Limex Sriwijaya” 

 

B. Permasalahan  

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak PT KAI Regional Lampung 

terhadap penumpang kereta api Limex Sriwijaya akibat terjadinya kecelakaan 

dalam penyelenggaraan jasa layananan angkutan? 

2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang kereta api 

Limex Sriwijaya sebagai korban kecelakaan kereta api? 
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Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan 

batas penelitian, mempersempit penelitian, dan membatasi area penelitian. 

Lingkup penelitian juga menunjukan secara pasti faktor-faktor mana yang akan 

diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang 

berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dileminasi sebagian.
11

  

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Memperoleh deskripsi mengenai bentuk tanggung jawab PT KAI kepada 

pengguna jasa kereta api yang menjadi korban kecelakaan Kereta Api 

Penumpang Limex Sriwijaya.  

2. Memperoleh deskripsi mengenai bentuk-bentuk upaya yang dapat dilakukan 

bagi penumpang yang dirugikan terkait dengan kecelakaan kereta api dalam 

penyelenggaraan jasa layanan angkutan.  

D. Kegunaan Penelitian 

  

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya hukum 

pengangkutan niaga. 

2. Secara praktis, penulisan ini dituangkan berguna sebagai: 

a. Memberikan informasi kepada pembaca yang ingin mengetahui dan 

mempelajari bentuk tanggung jawab PT KAI kepada pengguna jasa 

kereta api yang menjadi korban kecelakaan kereta api. Hasil penelitian 

                                                           
11

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm.111. 
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ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan saran kepada pihak 

PT KAI dan pengguna jasa kereta api.  

b. Memberikan informasi dan gambaran kepada pembaca mengenai upaya 

hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa kereta api apabila 

terjadi kecelakaan. 

c. Salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada fakultas 

Hukum Universitas Lampung; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

A. Tinjauan Hukum Pengangkutan  

 

1. Pengertia Hukum  Pengangkutan  

 

Pengangkutan dapat diartikan sebagai kegiatan pemuatan penumpang atau barang 

ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan 

dengat alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang 

dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati. Hukum pengangkutan 

adalah sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikat diri 

untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang ke tempat tujuan 

tertentu, sedangkan pihak pengguna jasa (penumpang) berkeharusan untuk 

melakukan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.  

Arti hukum pengangkutan jika ditinjau dari segi keperdataan, dapat diartikan 

sebagai keseluruhan peraturan peraturan, di dalam dan diluar kondifikasi yang 

berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang 

terkait karena keperluan pemindahan barang-barang dan orang-orang dari suatu 

tempat ke tempat lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari 

perjanjian-perjanjian tertentu.
13

 

                                                           
13

 Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dkk Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Rineka 

Cipta, Jakarta, 1990, hlm 6-7 
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Penggunaan alat pengangkut itu apabila disertai pembayaran sejumlah uang 

sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. Jadi 

pengangkutan niaga adalah penggunaan alat pengangkut oleh penumpang atau 

pengirim untuk mengangkut penumpang atau barang ke tempat tujuan yang telah 

disepakati dengan sejumlah pembayaran sejumlah uang sebagai biaya atau sewa. 

Pembayaran sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan membuktikan bahwa 

pengangkut menjalankan kegiatan usaha perusahaan di bidang jasa pengangkutan. 

Setiap kegiatan usaha pengangkutan dengan memungut biaya pengangkutan 

disebut pengangkutan niaga.  

2. Tujuan Pengangkutan 

Secara umum 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 waktu yang 

direncanakan.
14

  

Pengangkutan juga diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu 

memindahkan barang  atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif 

dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut 

dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan 

efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif 

singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke 

tempat tujuan. Secara khusus setiap jenis pengangkutan mempunyai tujuan yang 

                                                           
14

 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm.16 
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khusus. Pengangkutan juga dapat menunjang usaha dari pemerintah dalam rangka 

untuk meningkatkan pembangunan diseluruh tanah air, karena suatu daerah yang 

tadinya mempunyai sumber daya alam yang baik namun tidak dapat terjangkau, 

maka dengan adanya pengangkutan akhirnya sumber daya alam tersebut dapat 

dikirim ketempat lain untuk kemudian dikelola dan dimanfaatkan. 

3. Jenis-Jenis Pengangkutan 

 

a. Pengangkutan dengan Kereta Api 

Setiap jenis pengangkutan mempunyai tujuan khusus, demikian juga 

pengangkutan dengan kereta api yang bertujuan untuk: 

(1) Mempelancar perpindahan orang atau barang secara masal dengan selamat, 

aman, nyaman, cepat, lancar, tepat, tertib, teratur dan efisien. 

(2) Menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak 

pembangunan nasional.
15

 

 

Kereta api memiliki kemampuan untuk mengangkut orang atau barang dalam 

jumlah atau volume besar setiap kali perjalanannya. Selamat artinya terhindarnya 

perjalanan kereta api dari kecelakaan akibat faktor internal. Aman artinya 

terhindarnya perjalanan kereta api akibat faktor eksternal, baik berupa gangguan 

alam maupun manusia. Nyaman artinya terwujudnya ketenangan dan ketentraman 

bagi penumpang selama perjalanan kereta api. Cepat dan lancar artinya 

terlaksananya perjalanan kereta api dengan waktu yang singkat dan tanpa 

gangguan. Tepat artinya terlaksananya perjalanan kereta api sesuai dengan waktu 

                                                           
15

Ibid., hlm 18 
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yang ditetapkan. Tertib dan teratur artinya terlaksananya perjalanan kereta api 

sesuai dengan jadwal dan peraturan perjalanan. Efisien artinya penyelenggaraan 

kereta api yang mampu memberikan manfaat yang maksimal. 

 

b. Pengangkutan dengan Kendaraan Umum 

Secara khusus, tujuan pengangkutan dengan kendaraan umum adalah untuk: 

(1) Mewujudkan lalulintas dan pengangkutan jalan dengan selamat,aman, cepat, 

lancer, tertib, danteratur, serta nyaman dan efesien, dengan biaya yang 

terjangkau oleh daya beli masyarakat 

(2) Mampu memadukan moda transportasi lainnya 

(3) Mampu menjangkau seluruh plosok wilayah daratan 

(4) Menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional 

(5) Mendorong, menggerakkan, dan menunjang pembangunan nasional.
16

 

 

c. Pengangkutan dengan Kapal 

Pengangkutan dengan kapal bertujuan untuk: 

(1) Mempelancar arus perpindahan orang atau barang melalui perairan dengan 

mengutamakan dan melindungi pelayaran nasional dalam menunjang, 

menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional 

(2) Memantapkan perwujudan wawasan nusantara 

(3) Memperkukuh ketahanan nasional.
17
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d. Pengangkutan dengan Pesawat Udara 

Pengangkutan dengan pesawat udara niaga bertujuan untuk: 

(1) Mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, 

lancar, tertib, teratur, nyaman dan berdaya guna dengan biaya yang terjangkau 

oleh daya beli masyarakat 

(2) Mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional 

(3) Menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional 

(4) Sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional 

(5) Mempererat hubungan antar bangsa.
18

 

 
 

B. Pihak Pihak Dalam Pengangkutan 

1. Pengangkut  

Secara umum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia 

tidak dijumpai definisi pengangkut, kecuali dalam pengangkutan laut. Akan tetapi 

dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut adalah pihak yang 

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) atau 

barang.  

2. Penumpang 

Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan 

penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai 

yang ditetapkan. Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua 

status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai 

objek karena dia adalah muatan yang diangkut. Kenyataan menunjukkan bahwa 

                                                           
18
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anak-anak dapat membuat perjanjian pengangkutan menurut kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan kebiasaan, anak-anak mengadakan 

perjanjian pengangkutan itu sudah mendapat restu dari pihak orang tua atau 

walinya. Berdasarkan kebiasaan itu juga pihak pegangkut sudah memaklumi hal 

tersebut. Jadi yang bertanggung jawab adalah orang tua atau wali yang mewakili 

anak-anak itu. Hal ini bukan menyimpangi undang-undang, bahkan sesuai dengan 

undang-undang dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 

3. Pengirim 

Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang 

mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar itu 

dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. 

Pengirim dapat berstatus sebagai pemilik barang atau penjual dalam perjanjian 

ekpor impor.  

4. Penerima  

Pihak penerima barang yakni sama dengan pihak pengirim dalam hal pihak 

pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang berbeda. Namun 

adakalanya pihak pengirim barang juga adalah sebagai pihak yang menerima 

barang yang diangkut di tempat tujuan. Dalam perjanjian pengangkutan, penerima 

mungkin pengirim sendiri, mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. 

Dalam hal penerima adalah pengirim, maka penerima adalah pihak dalam 

perjanjian pengangkutan. Dalam penerima adalah pihak ketiga yang 

berkepentingan, penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan 
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sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman, tetapi tergolong 

juga sebagai subjek hukum pengangkutan. 

 

C. Tanggung Jawab Hukum 

1. Prinsip Tanggung Jawab 

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) 

a. Tanggung jawab karena kesalahan (fault liability) 

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam 

penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala 

kerugian yang timbul akibat kesalahan itu. Pihak yang menderita kerugian wajib 

membuktikan kesalahan pengangkut. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1365 KUH 

Perdata tentang perbuatan melawan hukum (illegal act) sebagai aturan umum 

(general rule).   

Pada pengangkutan dengan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian 

bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian luka-luka, 

atau meninggal dunia yang disebabkan pengoperasian kereta api. Tanggung jawab 

tersebut dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai setasiun 

tujuan yang disepakati. Tanggung jawab dihitung berdasarkan kerugian yang 

nyata dialami. Akan tetapi, penyelenggara sarana perkeretaapian tidak 

bertanggung jawab atas kerugian, luka-luka, atau meninggalnya penumpang yang 

tidak disebabkan oleh pengoperasian pengangkutan kereta api. 
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b. Tanggung jawab karena praduga (presumption liability) 

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap 

kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika 

pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan 

dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Yang dimaksud dengan “tidak 

bersalah” adalah 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 pihak 

pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup 

menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang 

diselenggarakan oleh pengangkut. 

KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga. Hal ini dapat 

dibaca dalam pasal 468 ayat (2) KUHD yang menentukan bahwa “apabila barang 

yang diangkut tidak diserahkan sebagaian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut 

bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali jika dia dapat 

membuktikan bahwa tidak diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang 

itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari 

terjadinya”. 

Dengan demikian, jelas bahwa dalam hukum pengangkutan Indonesia perinsip 

tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga kedua-duanya dianut. 

Prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip tanggung 

jawab karena praduga adalah pengecualian. Artinya pengangkut bertanggung 

jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, 



17 
 

tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah/lalai, dia 

dibebaskan dari tanggung jawabnya. 

c. Tanggung jawab mutlak (absolute liability) 

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian 

yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan 

pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban 

pembuktian, unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin 

bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu.  

Dalam perundang-undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung 

jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak diatur mungkin karena alasan bahwa 

pengangkut yang berusaha dibidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan 

risiko 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 didalam perjanjian penggangkutan harus dinyatakan secara tegas, 

misalnya pada dokumen pengangkutan.
19

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
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D. Hukum Perjanjian 

 

1. Pengertian Perjanjian 

  

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri 

terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini mengundang kritik dari banyak 

ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang 

bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang 

bersifat timbal balik dikedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban 

masing-masing. Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai 

sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan 

diri satu sama lain.
20

 

 

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat 

memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal 

tersebut adalah: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya 

kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka 

laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh 

tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian 

tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian 

tersebut dapat dibatalkan.
21
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b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Pada saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah 

dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUH 

Perdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian 

adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka  yang berada dibawah 

pengampunan.
22

 

 

c. Mengenai suatu hal tertentu 

Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. 

Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap 

perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian 

penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada, sehingga tidak 

mengira-ngira.
23

 

 

d. Suatu sebab yang halal 

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari 

perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan 

kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek 

hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini dilanggar, maka 

perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan. Juga syarat ketiga dan keempat 

merupakan syarat objektif, yaitu mengenai objek perjanjian dan isi perjanjian, 

apabila syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. 
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Namun,apabila perjanjian telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian 

dan asas-asas perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan dapat dijalankan.
24

 

 

2. Bentuk Perjanjian 

KUH perdata memberikan kebebasan kepada pihak-pihak apakah membuat 

kontrak secara tertulis atau lisan. Baik tertulis maupun lisan mengikat asalkan 

memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdt. Jadi, kontrak tidak harus 

dibuat secara tertulis. Kontrak lisan di dalam bisnis disukai karena jika terjadi 

sengketa sulit dijadikan sebagai alat bukti. Pembuktian kontrak lisan dapat 

dilakukan dengan saksi-saksi. Para saksi adalah manusia yang tak luput dari lupa, 

sifat yang tidak jujur, atau meninggal dunia. 

Namun terdapat beberapa macam kontrak tertentu yang wajib dibuat secara 

tertulis. Kewajiban demikian ditentukan dalam perundang-undang. Misalnya, 

transaksi atas tanah (jual beli, hibah, tukar, menukar, dan sebagainya) harus dibuat 

secara tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan 

ketentuan hukum agraria yang berlaku. 

Didalam bisnis tertentu terdapat kecenderungan untuk menggunakan apa saja 

yang dinamakan kontrak baku, berupa kontrak yang sebelumnya oleh pihak 

tertentu (perusahaan) telah menentukan secara sepihak sebagian isinya dengan 

maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dengan berbagai pihak 

(konsumen perusahaan). Dalam kontrak standar  biasanya sebagian besar isinya 

sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan yang tidak membuka kemungkinan untuk 

dinegosiasikan lagi, dan sebagian lagi sengaja dikosongkan untuk memberikan 
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kesempatan negoisasi dengan pihak konsumen, yang baru diisi setelah 

memperoleh kesepakatan. 

 

3. Jenis-jenis Perjanjian  

 

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:  

a. Perjanjian Timbal Balik  

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan 

kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual 

beli Pasal 1457 KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 

KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah 

pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak 

mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak 

menerima barangnya.  

b. Perjanjian Sepihak  

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban 

pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban 

hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang 

dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. 

Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa 

berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan. 
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c. Perjanjian dengan Percuma  

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan 

bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (schenking) dan pinjam pakai Pasal 

1666 dan 1740 KUHPerdata.  

 

d. Perjanjian Konsensuil, Riil Dan Formil  

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi 

kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah 

perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. 

Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPerdata dan perjanjian 

pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdata.  

 

Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-

undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu 

secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. 

Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat 

dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris. 

 

e. Perjanjian Bernama Atau Khusus Dan Perjanjian Tak Bernama  

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan 

ketentuan khusus dalam KUHPerdata Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab 

XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lainlain. 

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam 
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undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, 

perjanjian kredit.
25

 

 

4. Perjanjian Pengangkutan 

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian 

merupakan perbuatan seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu 

orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan. dari uraian diatas perjanjian 

merupakan suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum antara dua orang atau 

lebih dimana satu pihak memberikan hak dan pihak lainnya berkewajiban untuk 

memberikan sesuatu hal. Sesuatu hal yang harus dilaksanakan dinamakan 

“prestasi”, yang dapat berupa: 

a. Menyerahkan suatu barang,  

b. Melakukan suatu perbuatan, atau 

c. Tidak melakukan suatu perbuatan 

 

Sebelum menyelenggarakan pengangkutan terlebih dahulu diperlukan adanya 

perjanjian antara pengangkut dan penumpang/pemilik barang. Perjanjian 

pengangkutan orang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Namun 

secara umum perjanjian telah diatur dalam Bab I s/d Bab III Buku Ketiga Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yaitu tentang perikatan. Perjanjian 

pengangkutan adalah consensuil (timbal balik) dimana pihak pengangkut 

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang atau barang 

dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dan penumpang atau pemilik barang 

membayar biaya atau ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama, 
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disini dapat kita lihat kedua belah pihak mempunyai kewajiban yang harus 

ditunaikan: 

a. Pihak pengangkut: mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang 

ataupun orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat 

b. Pemakai jasa angkutan/pihak pengirim: berkewajiban menyerahkan 

ongkos yang disepakati atau menyerahkan barang yang akan dikirim pada 

alamat tujuan yang jelas. Di tempat tujuan barang tersebut diserahterima 

kepada penerima dan alamatnya tercantum dalam surat angkutan sebagai 

pihak ketiga yang turut serta bertanggung jawab atas penerimaan barang.
26

 

 

Undang-Undang Pengangkutan menentukan bahwa pengangkutan baru 

diselenggarakan setelah biaya pengangkutan dibayar terlebih dahulu. Akan tetapi, 

disamping ketentuan Undang-Undang Pengangkutan, juga berlaku kebiasaan 

masyarakat yang membayar biaya pengangkutan setelah penumpang atau barang 

sampai di tempat tujuan. 

5. Sifat Hukum Perjanjian Pengangkutan 

 

Pada perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pengirim, penumpang 

dan pengangkut sama tinggi, tidak seperti dalam perjanjian perburuhan, di mana 

para pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi 

dari pada buruh. Kedudukan para pihak dalam perjanjian perburuhan ini disebut 

kedudukan subordinasi (gesubordineerd), sedangkan kedudukan para pihak dalam 
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perjanjian pengangkutan adalah kedudukan sama tinggi atau kedudukan 

koordinasi (gecoordineerd).
27

   

 

Dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan, hubungan kerja antara pengirim 

dan pengangkut tidak terus-menerus. Hubungan semacam ini disebut pelayanan 

berkala, sebab pelayanan itu tidak bersifat tetap. Perjanjian yang bersifat 

pelayanan berkala disinggung dalam pasal 1601 KUHPerdata. Mengapa dikatakan 

disinggung karena pengaturan mengenai perjanjian berkala itu tidak ada.  

 

Pada Bab VII-A, Buku III KUH Perdata itu ada 6 bagian. Bagian I mengenai 

ketentuan umum, bagian II sampai dengan ke V mengenai perjanjian perburuhan, 

sedangkan bagian VI mengenai perjanjian pemborongan. Di sini jelas bahwa 

perjanjian pelayanan berkala (het verrichten van enkele diensten) tidak ada 

pengaturan lebih lanjut, hanya dicukupkan dengan adanya ketentuan-ketentuan 

umum dalam bagian I. Karena perjanjian pelayanan berkala ini tidak diatur lagi 

secara terperinci sebab perjanjian pengangkutan ini mempunyai sifat-sifat 

rangkap, misalnya unsur pemborongan (aanneming van werk), unsur 

penyimpanan (bewaargeving) dan lain-lain, maka mengenai sifat hukum 

perjanjian pengangkutan itu ada beberapa pendapat diantaranya : 

a. Sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah pelayanan berkala yang 

dipertahankan oleh beberapa ahli seperti Polak, Molengraaff, Vollmar dan 

Soekardono. 

b. Sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah pemborongan  

c. Sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah campuran.
28
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E. Perjanjian Asuransi dalam Pengangkutan Penumpang 

 

1. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi 

 

Dalam bahasa Belanda, asuransi berasal dari kata verzekering, dan dalam bahasa 

Inggris, asuransi berasal dari kata insurance. Kedua asal kata asuransi tersebut 

memiliki arti yang sama, yaitu pertanggungan.
29

  

 

Di Indonesia, ketentuan yang mengatur secara terang-terangan mengenai 

pengertian asuransi dapat dilihat di dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD) dan juga diatur secara khusus di dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara khusus mengenai 

asuransi, dan perjanjian tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang, maka untuk perjanjian asuransi pun akan berlaku ketentuan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang, bahwa ketentuan umum perjanjian dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi. Pasal 1 Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang tersebut merupakan cerminan atas asas lex 

specialis derogate lege generalis.
30

  

 

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Pasal 1 Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang, ketentuan umum perjanjian dalam Kitab 
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Undang-Undang Hukum Perdata dapat berlaku pula dalam perjanjian asuransi 

sebagai perjanjian khusus. Dengan demikian, para pihak tunduk pula pada 

beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas-asas yang 

terdapat dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab UndangUndang 

Hukum Perdata perlu diperhatikan. Adapun asas-asas yang lahir dari ketentuan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah sebagai berikut: Asas 

Konsensual, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Ketentuan Mengikat, Asas 

Kepercayaan, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian 

Hukum, Asas Iktikad Baik.  

 

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang. Sebagai perjanjian khusus, selain memiliki 

asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, perjanjian asuransi juga memiliki 

prinsip-prinsip perjanjian asuransi, yaitu sebagai berikut:  

a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest)  

b. Prinsip iktikad baik (Utmost Goodfaith)  

c. Prinsip keseimbangan (Idemniteit Principle)  

d. Prinsip subrogasi (Subrogation Principle)  

e. Prinsip sebab akibat (Causaliteit Principle)  

f. Prinsip Kontribusi (Contribution Principle)  

g. Prinsip follow of fortune dalam reasuransi.
31

   

 

Ada tiga sifat pemikiran mengenai asuransi menurut A. Hasymi Ali. Sifat pertama 

memandang asuransi dalam hubungan tertanggung dengan penanggung yaitu 
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asuransi sebagai alat pemindahan risiko. Sifat kedua memandang asuransi sebagai 

teknik atau mekanisme penanggungan. Sifat ketiga menggabungkan kedua 

pandangan dari sifat pertama dan sifat kedua.
32

  

 

Pada asuransi sosial, yang berperan sebagai pihak penanggung yaitu perusahaan 

asuransi sosial dalam ruang lingkup kecelakaan yaitu PT Jasa Raharja serta 

perusahaan PT KAI itu sendiri, dan yang berperan sebagai pihak tertanggung 

yaitu pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung dan telah membayar 

sejumlah premi dalam bentuk tiket, yaitu penumpang alat transportasi. Sehingga 

melalui asuransi, pihak tertanggung akan merasa aman dari ancaman kerugian, 

sebab jika kerugian itu telah terjadi, penanggunglah yang akan menggantinya.  

Eksonerasi adalah pembatasan tanggung jawab, yang dalam hal ini adalah 

pembatasan tanggung jawab dalam diri penanggung.  

 

Menurut Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, penanggung tidak 

mempunyai beban untuk melakukan tanggungan apabila terjadi suatu kerugian 

yang diakibatkan dari kesalahan tertanggung sendiri. Bahkan, penanggung berhak 

memiliki premi yang telah dibayar atau menuntut premi apabila asuransi sudah 

mulai berjalan, jika terjadi suatu kerugian akibat kesalahan tertanggung sendiri.  

 

Kesalahan tertanggung sendiri adalah kesalahan karena tertanggung kurang 

hatihati dan kurang teliti, jadi bukan karena unsur kesengajaan. Perbuatan kurang 

hati-hati dan kurang teliti dapat menimbulkan kerugian yang bukan menjadi 

tanggung jawab penanggung. 
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2. Perjanjian Asuransi Kereta Api 

 

Pada dasarnya terdapat tiga langkah dalam manajemen risiko, yaitu: 

a. Menemukan sumber risiko, hal ini mengandung arti dilakukan penelitian atau 

kontrol terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko tersebut. 

b. Menilai dampaknya terhadap orang atau organisasi yang bersangkutan, jika 

suatu kerugian terjadi. Kemudian, diadakan suatu penilaian sampai berapa 

besar akibat dari risiko tersebut apabila menjadi kenyataan yaitu suatu 

kerugian.  

c. Memilih teknik atau cara yang dianggap paling sesuai dalam menanggulangi 

risiko tersebut, setelah mengkaji hasil dari dua langkah sebelumnya.  

 

Robert Mehr, menjelaskan tentang mengelola risiko dengan cara pengalihan risiko 

kepada pihak lain, yaitu dengan cara:
33

  

a. Hedging, yaitu menjual dengan menetapkan suatu harga tertentu saat ini untuk 

menghindari kerugian di masa datang jika terjadi penurunan harga. Di lain 

pihak, tindakan ini mempunyai risiko hilangnya kesempatan untuk 

memperoleh keuntungan lebih tinggi jika ternyata harga itu naik.  

b. Subcontracting, misalnya kontraktor gedung memberikan bagian pekerjaan 

tertentu kepada sub kontraktor yang ahli dalam pekerjaan tersebut dan 

memindahkan risiko kegagalan bagian tersebut kepada sub kontraktor itu.  

c. Hold Harmless Agreements, yaitu perjanjian yang menyebabkan berpindahnya 

risiko tanggung jawab (liabilities).  
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d. Surety Bonding, yaitu perjanjian antara tiga pihak. Pihak pertama yaitu 

perusahaan yang diikat (bonding) yang disebut surety. Pihak kedua adalah 

perusahaan pelaku yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian suatu 

pekerjaan, yang disebut principal. Pihak terakhir adalah pihak yang menyuruh 

principal untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu oblige. Dalam perjanjian ini, 

pihak surety bertanggung jawab terhadap semua kelalaian pihak principal. 

Artinya, setiap kerugian pihak oblige akibat kesalahan pihak principal akan 

dibayar oleh surety.  

e. Insurance, adalah metode paling umum dalam memindahkan risiko. Dengan 

membeli asuransi, maka tertanggung memindahkan konsekuensi finansial atas 

kerugian kepada penanggung.  

 

Berdasarkan lima jenis pengelolaan risiko menurut Robert Mehr di atas, 

pertanggungan penumpang pada angkutan kereta api termasuk dalam jenis 

pengelolaan risiko Surety Bonding, yang melibatkan tiga pihak dalam pengelolaan 

risiko yang terjadi. Evenemen adalah kata yang diadopsi dari bahasa Belanda, 

yaitu evenement, yang memiliki arti peristiwa tidak pasti. Evenemen dalam 

bahasa Inggris yaitu fortuitous event.  

 

Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah suatu peristiwa di dalam perjanjian 

asuransi yang tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi. 

Suatu peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia seperti kematian 

seseorang, masih termasuk dalam evenemen, karena walaupun sudah dapat 

dipastikan terjadi, namun tidak ada yang mengetahui kapan saat terjadinya 

kematian seseorang tersebut. Menurut hukum asuransi, evenemen yang menjadi 
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tanggung jawab penanggung merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan 

timbulnya suatu kerugian atau kematian atau cacat badan atas objek asuransi. 

Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, maka bahaya yang 

mengancam objek asuransi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu risiko. Apabila 

risiko tersebut telah menjadi kenyataan atau telah terjadi, maka risiko tersebut 

berganti nama menjadi evenemen, yaitu peristiwa yang menimbulkan kerugian. 

 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Penumpang, telah mengeluarkan ketentuan tentang sistem jaminan 

sosial (social security) terhadap penumpang kereta api yang mengalami 

kecelakaan yang biasa disebut dengan asuransi Jasa Raharja. Setiap penumpang 

kereta api diwajibkan membayar iuran melalui perusahaan perkretaapian yang 

mengalami kecelakaan untuk menutup kerugian yang diderita karena kematian 

dan cacat tetap akibat kecelakaan kereta api, hal ini terdapat di dalam Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Penumpang. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa semakin 

meningkatnya kemajuan teknik yang modern dalam penghidupan manusia, maka 

akan semakin meningkat juga risiko yang dihadapi dalam angkutan yang 

menyebabkan kecelakaan kereta api, karena itu masyarakat perlu perlindungan. 

Mengingat keadaan ekonomi dan keuangan negara belum mengizinkan, maka 

jaminan sosial perlu diusahakan secara gotong royong melalui dana yang 

terhimpun dari iuran wajib yang dikenakan kepada penumpang kereta api. 

 

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, 

maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang 
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Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan 

Penumpang. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, 

setiap penumpang kereta api diwajibkan membayar iuran wajib dana kecelakaan 

penumpang yang dibayarkan bersama-sama pada saat pembayaran tiket 

penumpang, dan nantinya iuran wajib tersebut akan disetorkan kepada PT 

Asuransi Jasa Raharja setiap bulannya. Tidak ada penjualan tiket kereta api tanpa 

adanya pembayaran iuran wajib dana kecelakaan penumpang kereta api. Dengan 

demikian, setiap penumpang kereta api yang sudah memiliki tiket, secara otomatis 

sudah termasuk membayar asuransi wajib dana kecelakaan kereta api. 

 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terapan. 

Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum yang mengkaji 

pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) 

dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
39

 Penelitian 

tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan-bahan hukum sekunder, 

sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah hukum di dalam penelitian 

ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kebenaran tentang bagaimana 

tanggung jawab PT KAI terhadap korban kecelakaan kereta api penumpang 

Limex Sriwijaya. 

 

B. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat 

tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa 
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hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
40

 Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan dan memaparkan secara lengkap, jelas, dan sistematis hasil 

penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah mengenai 

tanggung jawab PT KAI terhadap korban kecelakaan kereta api penumpang. 

 

C. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.
41

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan masalah 

normatif terapan. Dalam pendekatan normatif terapan terdiri dari beberapa 

langkah, antara lain: 

1. Identifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan berdasarkan rumusan 

masalah; 

2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang 

bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan; 

3. Penerapan ketentuan hukum normatif sebagai tolak ukur terapan pada 

peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan prilaku yang sesuai 

atau tidak sesuai.
42

 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan di atas, maka data yang 

digunakan meliputi data skunder, yakni sebagai berikut: 
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41
 Ibid, hlm 112 

42
 Ibid, hlm 144 
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Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 

yang berlaku literatur terkait. Data sekunder terdiri atas: 

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan 

yang dibuat dan ditetapkan oleh pihak berwenang antara lain:  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt); 

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian; 

c. Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Penumpang.  

d. Tiket atau perjanjian pengangkutan perkeretaapian.  

 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, 

bahan kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau 

masalah yang dibahas.  

 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 

hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan internet. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

 

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode 

penumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan 

yaitu dengan mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan, inventarisasi data 

yang sesuai dengan rumusan masalah, mengutip literatur dan undang-undang yang 

berhubungan dengan materi penelitian. 

 

2. Studi dokumen 

Studi Dokumen adalah dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen 

perjanjian antara penumpang dengan angkutan kereta api serta dokumen lain yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3. Wawancara 

Wawancara merupakan studi yang dilakukan dengan proses tanya jawab dengan 

cara menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang secara langsung 

berhubungan dengan pokok bahasan dan objek yang diteliti. Pada studi 

wawancara penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hasbulah sebagai salah 

satu staf Bagian Hukum di PT KAI Tanjungkarang dan Bapak M. Himawan 

menjabat sebagai Kasubag Humas dan Hukum di PT Jasa Raharja Bandar 

Lampung.  
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F. Metode Pengolahan Data 

 

 

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga 

dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah 

terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data, yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah 

cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan, sehingga data 

yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini. 

2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis 

sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 

3. Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah 

ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.
43

 

 

G. Analisis Data 

 

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih 

dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil 

analisis.
44

 Data dalam penelitian ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang 

tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada 

akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari 

permasalahan yang diteliti.  

 

                                                           
43

 Ibid, hlm 126 
44

 Ibid, hlm 127 



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia terhadap penumpang jika terjadi 

kecelakaan dalam penyelenggaraan jasa layanan angkutan perkeretaapian yaitu 

dengan cara melimpahkan tanggung jawabnya kepada PT. Jasa Raharja selaku 

jasa layanan asuransi dan sekaligus sebagai penanggung terhadap resiko 

kecelakaan yang terjadi terhadap penumpang kereta api. Karena pihak 

tertanggung telah membayar premi asuransi kecelakaan kepada PT. Jasa 

Raharja selaku penanggung. Disamping itu PT. Kereta Api Indonesia dan PT. 

Jasa Raharja juga telah berkerjasama dalam bentuk perjanjian kemitraan. 

 

2. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang kereta api 

korban kecelakaan kereta api penumpang Limex Sriwijaya ialah dengan cara 

mengajukan klaim kepada PT Jasa Raharja. 

 

B. Saran  

1. Dari adanya suatu kecelakaan kereta api, Pihak PT. Kereta Api Regional 

Lampung harus mau belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah lalu 

mengenai penerapan kinerja yang kurang sesuai dilapangan. Disarankan pihak 
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PT KAI harus lebih memperhatikan keselamatan penumpang dengan cara 

memeriksa secara rutin keadaan petugas yang bekerja di rumah sinyal, masinis, 

maupun petugas lain selain itu adanya perbaikan sarana dan prasarana, baik 

keadaan kereta api, gerbong, stasiun dan jalan rel. 

2. Disarankan kepada pihak penanggung resiko yakni PT. Jasa Raharja lebih giat 

lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi 

mengenai proses pengajuan klaim asuransi, karena masih ada masyarakat yang 

kurang paham bagaimana proses yang dilakukan pada saat terjadi peristiwa 

kecelakaan kereta api. 
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