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ABSTRAK SKRIPSI 

            Skripsi yang berjudul” PENYELESAIAN  SENGKETA 

DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN BARANG 

ANTARA PT.FORISSA DENGAN CV. KARYA MAKMUR”ini secara umum 

bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama 

pengangkutan barang antara PT.Forissa dengan CV. Karya Makmur.  

              Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya 

Hukum Pegangkutan, terutama di dalam hal penyelesaian sengketa dalam 

perjanjian kerjasama pengangkutan barang antara PT.Forissa dengan CV. Karya 

Makmur. 

              Apabila dilihat dari kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian 

ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pengusaha angkutan dan 

juga pengirim barang khususnya dalam mencari solusi penyelesaian sengketa pada 

perjanjian kerjasama pengangkutan barang antara PT.Forissa dengan CV. Karya 

Makmur . 

               Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer 

dan data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan 

juga data kepusatakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, pendapat para 

ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yang digunakan 

sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.  

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 

dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 

yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 

   Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan 

perjanjian kerjasama didahului dengan adanya perjanjian. Bukti adanya perjanjian 

pengangkutan antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim tertuang dalam 

Surat pengangkutan atau sering disebut surat muatan atau faktur. Hal ini esuai 

dengan Pasal 90 KUHD. 

   Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak 

karena adanya pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah 

dijanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang wanprestasi. 

  Hambatan yang terjadi hanya dilapangan saja yaitu kurun waktu 

penggantian kerugian karena harus melalui prosedur yang ada, sehingga dalam 

penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi ditempuh jalan litigasi yaitu ke 

Pengadilan agar dapat penyelesaian yang seadil-adilnya. Akan tetapi akan 

memakan waktu lama dan beban biaya yang mahal, sehingga jalur non litigasi 

yang ditempuh, yaitu dengan kesepakatan dan musyawarah bersama antara PT 

Forissa dengan CV. Karya Makmur.  

 

Kata Kunci  : pengangkutan, wanprestasi,penyelesaian sengketa 
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