
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka kegiatan usaha pengiriman barang dewasa ini 

cenderung terjadi peningkatan, banyak perusahaan pengiriman barang 

didirikan dengan berbagai layanan, mulai dari pengiriman barang secara 

reguler hingga layanan one day service (sehari sampai). Perusahaan 

pengiriman barang yang ada saat ini banyak berkembang, baik perusahaan 

pengiriman barang internasional (seperti : DHL, TNT, UPS, dsb) maupun 

perusahaan pengiriman barang domestik (seperti Titipan Kilat, Intrasco 

Kilat, dsb) makin bersaing secara ketat didunia pengiriman barang (kargo). 

Namun, dengan semakin banyak dan berkembangnya perusahaan 

pengiriman barang ini, berkembang pula kemungkinan-kemungkinan resiko 

yang akan timbul dalam pengirimannya, baik itu resiko karena 

kesalahan/kelalaian pengirim maupun resiko oleh karena terjadinya 

overmacht. Resiko yang timbul dalam pengiriman barang oleh pengirim 

masih saja sering terjadi, resiko-resiko tersebut antara lain hilang, rusak, 

musnah oleh karena kesalahan/kelalaian pengirim maupun karena 

evenement. 

Untuk mengantisipasi kerugian yang akan diderita oleh pengirim 

sebagai resiko dari pengiriman yang dilakukannya, pihak pengirim biasanya 
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melimpahkan kerugian atau resiko tersebut kepada pihak lain untuk 

menjamin keamanan pelaksanaan pengiriman barang tersebut, salah satunya 

mengasuransikan barang-barang yang akan dikirim dengan tujuan untuk 

menghindari kerugian yang lebih besar dari akibat terjadinya suatu resiko.  

Dalam pelaksanaan pengiriman barang, antara perusahaan 

pengiriman barang yang satu dengan yang lainnya berbeda, ada yang 

disertakan dalam program asuransi adapula yang tidak, bagi pengiriman 

barang yang disertakan dalam asuransi pengiriman barang tentunya 

diklasifikasikan terhadap barang tertentu maupun keseluruhan bentuk 

barang yang akan dikirim oleh pengirim. 

Usaha mengasuransikan barang-barang kiriman tersebut, pengirim 

melakukan penutupan pertanggungan terhadap barang-barang yang akan 

dikirim atas nama kegiatan usaha perusahaan pengiriman barang tersebut, 

dengan kata lain, hal yang dipertanggungkan adalah barang-barang yang 

akan dikirim, sedangkan yang melakukan penutupan pertanggungan adalah 

perusahaan pengiriman barang untuk dan karena kepentingannya. 

PT. Pos Indonesia salah satu perusahaan nasional milik pemerintah, 

didalam pelaksanaan kegiatan usahanya, selain pengiriman surat dan 

layanan publik lainnya juga melayani pengiriman barang berupa Paket Pos, 

dimana dalam paket pos tesebut berbagai barang dapat dikirim ke berbagai 

wilayah yang ada di Indonesia maupun ke luar negeri, didalam pengiriman 

barang melalui paket pos pelayanan yang diberikan dibedakan berdasarkan 

jenis barang yang dikirim, layanan pengiriman, dan waktu pengiriman.  



 3

Terhadap jenis, layanan, dan waktu pengiriman untuk barang 

tersebut, terdapat barang-barang yang dalam pengirimannya diasuransikan 

kepada pihak asuransi, misalnya khusus terhadap pengiriman barang-barang 

elektronika (seperti TV, Komputer, dsb), kendaraan bermotor, dan surat-

surat berharga maupun benda-benda berharga (seperti Sertifikat, BPKB, 

Perhiasan) yang pengirimannya melalui Kapal Laut maupun Pesawat Udara, 

sehingga pengiriman paket tersebut dinamakan Paket Pos Ekspress Khusus. 

Dalam pengiriman barang pada Paket Pos Ekspress Khusus 

tersebut, PT. Pos Indonesia sebelumnya telah melakukan perjanjian 

pertanggungan terhadap kegiatan usaha pengiriman barang (kargo) yang 

dilakukan dengan Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu  

PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) dengan nama produk Asuransi 

Kargo, asuransi tersebut hanya mempertanggungkan barang-barang yang 

dikirim/diangkut menggunakan Kapal Laut dan Pesawat Udara, kemudian 

pengiriman melalui darat, resiko ditanggung sendiri oleh PT. Pos Indonesia. 

Dalam perjanjian asuransi tersebut, klausul-klausul yang 

diperjanjikan dituangkan sebagai polis yang merupakan suatu akta dalam 

perjanjian pertanggungan1, selanjutnya pihak PT. Pos Indonesia selaku 

tertanggung, berkewajiban membayar premi sebagai imbalan dari 

kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian2 terhadap barang-barang 

yang dipertanggungkan kepada pihak asuransi. 

                                                 
1  Purwositjipto, Hukum Pertanggungan, Djambatan, Jakarta, 1996, halaman 62. 
2  Ibid, halaman 51. 
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Perjanjian asuransi tersebut di atas bersifat khusus, maksudnya 

klausul-klausul yang diperjanjikan hanya mengikat pada barang-barang 

tertentu yang dikirim/diangkut dengan menggunakan Kapal Laut maupun 

Pesawat Udara saja. Barang-barang yang ditanggung tersebut dapat 

dikatakan barang-barang yang bernilai ekonomis tinggi, karena bentuk dan 

sifatnya mudah berubah, rusak atau berkurang nilainya, sehingga apabila 

terjadi resiko yang menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Pos Indonesia, 

maka kerugian yang timbul dari terjadinya resiko tersebut akan dan/atau 

telah ditanggung oleh perusahaan asuransi. 

Dengan demikian asuransi terhadap Paket Pos Ekspress Khusus 

tersebut di atas, dipertanggungkan kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(JASINDO) selaku perusahaan asuransi yang menanggung segala resiko 

yang mungkin timbul dari pengiriman yang dilakukan oleh PT. Pos 

Indonesia dengan menggunakan Kapal Laut maupun Pesawat Udara.  

Dari gambaran di atas, berkaitan dengan pengiriman barang paket 

PT. Pos Indonesia yang dikirim/diangkut menggunakan Kapal Laut maupun 

Pesawat Udara yang telah dipertanggungkan kepada PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (JASINDO), penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna 

penyusunan skripsi dengan judul : “ASURANSI KARGO PAKET POS 

EKSPRESS KHUSUS OLEH PT. ASURANSI JASA INDONESIA 

(JASINDO)”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian skripsi ini, agar dalam analisis dan 

penyusunannya lebih terfokus, penulis membatasi mengenai kedudukan 

para pihak dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam perjanjian 

asuransi antara PT. Pos Indonesia dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia 

dalam Asuransi Kargo Paket Pos Ekspress Khusus. 

 

C. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian Asuransi Kargo 

Paket Pos Ekspress Khusus antara PT. Pos Indonesia dengan           

PT. Asuransi Jasa Indonesia ? 

2. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian Asuransi 

Kargo Paket Pos Ekspress Khusus tersebut ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan para pihak dalam perjanjian 

Asuransi Kargo Paket Pos Ekspress Khusus antara PT. Pos Indonesia 

dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia. 

2. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian 

Asuransi Kargo Paket Pos Ekspress Khusus oleh PT. Asuransi Jasa 

Indonesia. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :  

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Untuk memberikan sumbangan dan masukan guna perkembangan 

ilmu hukum khususnya Hukum Perdata. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan informasi tentang keberadaan Asuransi Kargo 

Paket Pos Ekspress Khusus oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia. 

3. Bagi Penulis  

Untuk lebih memahami tentang kedudukan dan tanggung jawab para 

pihak dalam Asuransi Kargo Paket Pos Ekspress Khusus oleh          

PT. Asuransi Jasa Indonesia. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah :  

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan 

Normatif-Sosiologis3, dalam perspektif yuridis bermaksud 

menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum, aspek-aspek hukum 

perihal perjanjian asuransi, dan dalam perspektif empiris dimaksudkan 

untuk mengetahui pelaksanaannya di lapangan. 

                                                 
3  Mochtar Kusumaatmadja, dalam Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum diakhir Abad 20, 

Alumni, Bandung, 1994, halaman 24 
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2. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih jenis penelitian yang 

bersifat deskriptif,4 karena di dalam penelitian ini bermaksud untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin mengenai kedudukan dan 

tanggung jawab para pihak dalam Asuransi Kargo Paket Pos Ekspress 

Khusus oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Yaitu data-data berupa keterangan yang diperoleh secara 

langsung dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data-data yang berupa dokumen-dokumen resmi dan/atau 

akta-akta sejenis yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia 

Cabang Surakarta. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan (Field Research) 

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh secara langsung 

di lapangan (obyek penelitian), yang dilakukan dengan cara : 

1) Pengamatan (observasi) 

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung 

terhadap pelaksanaan Asuransi Kargo Paket Pos Ekspress 

Khusus oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia. 

                                                 
4  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 10. 
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2) Wawancara (Interview) 

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

secara terfokus5 dengan responden dari PT. Asuransi Jasa 

Indonesia Cabang Surakarta. 

3) Kuisener (Questioner) 

Yaitu teknik pengumpulan data secara tertulis dengan 

responden dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis. 

b. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mencari, mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang 

sesuai tujuan penelitian. 

5. Metode Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini 

dilakukan secara kualitatif, yaitu teknik analisis data yang bertujuan 

mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi kepustakaan yaitu 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

perjanjian asuransi, kemudian dipadukan dengan pendapat responden 

dilapangan yaitu tentang pelaksanaan dan penafsiran perjanjian 

asuransi tersebut dalam praktek, dan dari hasil analisis tersebut 

kemudian disimpulkan secara deduktif6 yang selanjutnya digunakan 

untuk menjawab permasalahan yang ada. 

                                                 
5  Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1990, halaman 60. 
6  Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1994,  

halaman 103. 
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G. Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan memahami isi yang terkandung dalam skripsi 

ini, maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah  

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan. 

3. Subyek dan Obyek Perjanjian Pengangkutan. 

4. Hak dan Kewajiban Pengangkut 

5. Hak dan Kewajiban Pengirim. 

6. Tanggung Jawab Pengangkut. 

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi  

1. Pengertian Asuransi dan Pengaturan Asuransi 

2. Subyek dan Obyek Asuransi 
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3. Hak dan Kewajiban, serta Tanggungjawab para 

pihak 

4. Prinsip-prinsip dan unsur-unsur Asuransi 

5. Pengertian Premi 

6. Pengertian dan Kekuatan Pembuktian dari Polis 

C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kargo Paket Pos 

Ekspress Khusus 

1. Pengertian Asuransi Kargo Paket Pos Ekspress 

Khusus 

2. Obyek dan Subyek Asuransi Kargo Paket Pos 

Ekspress Khusus 

3. Hak dan Kewajiban, serta Tanggungjawab Para 

Pihak Asuransi Kargo Paket Pos Ekspress Khusus 

4. Berakhirnya Asuransi Kargo Paket Pos Ekspress 

Khusus 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

1. Kedudukan para pihak dalam perjanjian Asuransi 

Kargo Paket Pos Ekspress Khusus antara PT. Pos 

Indonesia dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia. 

2. Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian 

Asuransi Kargo Paket Pos Ekspress Khusus. 
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B. Pembahasan 

1. Kedudukan para pihak dalam perjanjian Asuransi 

Kargo Paket Pos Ekspress Khusus antara PT. Pos 

Indonesia dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia. 

2. Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian 

Asuransi Kargo Paket Pos Ekspress Khusus. 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


