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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 alinea keempat dirumuskan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. 

Dari tujuan Negara Republik Indonesia di atas diantaranya adalah 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umun. 

Jadi pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi seluruh 

masyarakat dan menjadikan masyarakat aman dan nyaman tanpa merasa takut 

adanya ancaman dari luar, sehingga masyarakat Indonesia merasa terlindungi 

dan menjadikan masyarakat yang sejahtera. Dengan adanya perlindungan 

hukum maka masyarakat Indonesia dapat merasakan kesejahterakan hidupnya. 

Indonesia memiliki letak yang strategis memberikan keuntungan yang 

melimpah ruah, sehingga membuat sarana transportasi menjadi lebih penting 

dalam kehidupan masyarakat luas. Transportasi merupakan salah satu 

kebutuhan pokok bagi semua orang. Kebutuhan akan transportasi dari waktu 

ke waktu semakin berkembang, khususnya dalam proses pengangkutan 

barang, sehingga hal ini menimbulkan timbulnya pelaku usaha dalam bidang 

pengangkutan barang. 
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Proses pengangkutan barang pada hakikatnya menggunakan alat 

transportasi yang dapat menunjang mobilitas barang sampai kepada tempat 

tujuan yang diinginkan. Dengan semua keterbatasan manusia dalam proses 

pengangkutan barang, maka diperlukan jasa pengiriman paket barang yang 

dapat memenuhi keinginan masyarakat agar kegiatan pengiriman barang bisa 

berjalan dengan mudah dan lancar serta dapat memberikan jaminan kepada 

pengguna jasa pengiriman. Dalam hal pengangkutan barang persetujuan 

pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan 

saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut kepada penerima. 

Pengangkutan yaitu perjanjian antara pengangkut dengan pengirim, 

dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menjalankan pengangkutan 

barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan 

selamat hal ini bersifat timbal-balik antara pengangkut dan pengirim, 

sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.
1
 Sifat 

timbal balik antara pengangkut dan pengirim adalah bahwa masing-masing 

mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Kewajiban pengangkut adalah 

menjalankan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat 

tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiaban pengirim yaitu 

membayar sejumlah uang angkutan.
2
 

                                                             
1 H.M.N. Purwosutijpto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Djambatan, Jakarta, 

1995, hlm. 2. 
2 Ibid, hlm. 2. 
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Pengusaha pengangkutan bukan sekedar menjalankan atau melayani 

sendiri alat pengangkut, tetapi juga berwenang mengadakan pengangkutan dan 

memikul beban risiko tentang keselamatan barang-barang yang diangkut.
3
 

Perusahaan pengangkut barang yang beroperasi di tengah-tengah 

masyarakat Indonesia sangat bervariasi. Pengangkutan ada yang dijalankan 

dengan perorangan maupun oleh badan usaha, baik badan usaha milik negara 

(BUMN) maupun dimiliki swasta. Salah satu perusahaan (badan usaha yang 

modalnya dari negara) di bidang pengangkutan barang adalah PT. Pos 

Indonesia, sedangkan yang dimiliki swasta adalah TIKI Kudus. 

Permasalahan yang sering muncul adalah berkaitan dengan 

keterlambatan barang, rusak atau hilang serta cara penyelesaian yang 

dilakukan oleh konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Kedua perusahaan 

pengiriman barang PT. Pos Indonesia dan TIKI Kudus,  memiliki jenis 

tanggung jawab masing-masing terkait dengan pemberian ganti rugi dari 

kerusakan serta kehilangan barang utamanya barang yang berasuransi dan 

tanggung jawab jasa pengiriman barang. 

Kewajiban pengangkut ialah mengangkut atau menyelenggarakan 

pengangkutan barang dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan dengan 

selamat, agar barang muatan itu dapat diserahkan kepada penerima dengan 

lengkap dan utuh, tidak rusak atau kurang, ataupun terlambat (Pasal 1235 jo 

1338 ayat (1) dan (3) KUHPER).
4
 

                                                             
3 Sution Usman, Djoko Prakoso, Hari Pramono, Hukum Pengangkutan Indonesia Di Indonesia, 

Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 13. 
4 Purwosutjipto, Op. Cit., hlm. 33. 
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Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahan saat pengiriman 

yang mengakibatkan adanya  kehilangan, rusak, datang tidak tepat pada 

waktunya, diperlukan adanya jaminan pertanggung jawaban yang akan 

menanggung jika pengiriman barang terjadi kerusakan, kehilangan, atau 

pengiriman tidak tepat waktu.  

Apabila dalam proses pengangkutan berjalan tidak lancar, maka hal ini 

menjadi tanggung jawab dari pengangkut. Tanggung jawab pengangkut 

apabila dalam pengangkutan tidak berjalan dengan lancar, dapat dikatakan 

sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam 

Pasal 1367 KUHPerdata. 

Pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut orang dan/atau 

barang muatan yang diserahkan kepadanya. Dalam perjanjian pengangkutan, 

kedudukan para pihak pengirim dan pengangkut sama sejajar. Para pihak 

dalam perjanjian pengangkutan adalah pengirim dan pengangkut untuk 

pengangkutan barang. Perjanjian pengangkutan bersifat timbal balik, artinya 

kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri. 

Masing-masing perusahaan jasa pengiriman barang memiliki tanggung 

jawab sendiri atas pengiriman barang. Begitu juga dengan PT. Pos Indonesia 

dan TIKI masing-masing memiliki jaminan pertanggung jawaban yang 

berbeda. Di PT. Pos Indonesia memiliki jenis tanggungjawab yang biasa 

disebut yaitu HTNB (Harga Tanggungan Nilai Barang), jaminan kehilangan 
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barang PT. Pos Indonesia yaitu 0,24% x Nilai Barang + 10%.
5
 Berbeda 

dengan tanggungjawab pengiriman barang TIKI yaitu 0,2% x Nilai Barang.
6
 

PT. Pos Indonesia dan TIKI sebagai badan yang menyelenggarakan 

jasa pengiriman barang berperan sangat penting dalam proses pengiriman 

berita, barang, dan uang. Hubungan jasa pegiriman barang ini selalu diatur 

dalam sebuah perjanjian dengan pengguna jasa pengiriman. 

Namun perjanjian yang terjadi antara pengirim dengan penyedia jasa 

pengiriman tidak selamanya sama dengan apa yang diinginkan para pihak. 

Selain itu, masalah yang sering terjadi bahwa salah satu pihak merasa 

dirugikan dalam perjanjian, penyedia jasa pengiriman tidak melaksanakan  

atau memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sehingga terjadi wanprestasi. 

Hal ini membuat pengguna jasa dirugikan karena paket barang yang dikirim 

sangat berarti.
7
 

Atas perbedaan dari tanggung jawab PT. Pos Indonesia dan TIKI 

penulis berkeinginan meneliti lebih jauh mengenai perbedaan tanggung jawab 

proses pengangkutan barang ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul 

“PERTANGGUNGJAWABAN PENGIRIMAN BARANG STUDI 

KOMPARASI (PADA PT. POS INDONESIA DENGAN TIKI DI 

KABUPATEN KUDUS)” 

 

 

                                                             
5 Tofan Bachtiar, “Wawancara Pribadi”, Manager PT. Pos Indonesia, 11 November 2017, Kudus. 
6 Mulyono, “Wawancara Pribadi”, kurir J&T Express dan PT. Pos Indonesia, 17 September 2017, 

Kudus.  
7 Ibid, wawancara pribadi. 
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A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana substansi pertanggungjawaban pengangkut dalam perjanjian 

pengiriman barang di PT. Pos Indonesia dan TIKI di Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT. Pos Indonesia dan TIKI 

dalam pengiriman barang di Kabupaten Kudus? 

B. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui substansi pertanggungjawaban pengangkut dalam 

perjanjian pengiriman barang di PT. Pos Indonesia dan TIKI di 

Kabupaten Kudus? 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT. Pos 

Indonesia dan Tiki dalam pengiriman barang di Kabupaten Kudus. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

  Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan masukan yang 

bermanfaat, dan dapat membantu pembaca agar dapat memudahkan serta 

memahami bentuk perjanjian yang dapat melakukan pengiriman barang 

pada PT. Pos Indonesia dan Tiki di Kebupaten Kudus. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi masyarakat, diharapkan  hasil penelitan penulis ini dapat 

memberikan sumbangan informasi dan referensi maupun dapat 
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memberikan jalan keluar bagi pihak yang membutuhkan mengenai 

pengiriman barang pada jasa pengirim di Kabupaten Kudus. 

 

b. Bagi pemerintah, setelah adanya hasil penelitian ini diharapkaan 

dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran agar lebih bisa 

memperhatikan perusahaan pengiriman barang dalam melakukan 

tugas. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, berikut 

dijelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab V. 

BAB I Sebagai pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan 

mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuab penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri 

dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan 

terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan pengertian 

perlindungan hukum, konsepsi dasar hak kekayaan intelektual, ruang 

lingkup Hak Cipta dan tinjauan umum tentang karya fotografi 

BAB III Menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, 

metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta 

metode analisis data. 
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BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti 

dari skripsi ini yang menjabarkan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai Substansi Pertanggungjawaban Pengangkut Dalam Perjanjian 

Pengiriman Barang di PT. Pos Indonesia dan TIKI di Kabupaten Kudus, 

dan Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia dan TIKI Dalam 

Pengiriman Barang di Kabupaten Kudus. 

BAB V Penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis memberikan 

saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan 

pertanggungjawaban pengiriman barang studi komparasi (pada PT. Pos 

Indonesia dengan TIKI di Kabupaten Kudus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


