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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari beberapa 

pulau yang dipisahkan oleh laut. Dengan tingkat pembangunan yang belum 

merata dan terpusatnya pembangunan di pulau Jawa, berakibat pada 

timpangnya kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antara pulau satu 

dengan pulau lainnya. Ketidakmerataan pembangunan pada fasilitas umum 

ini mengakibatkan adanya keterlambatan pada proses terciptanya masyarakat 

yang sejahtera karena proses distribusi pembangunan dari pulau jawa ke 

pulau lainnya banyak terganggu oleh tidak memadainya sarana dan prasarana 

penunjang. 

 Masih sedikitnya perusahaan yang bergerak dalam proses distribusi 

dan perbedaan harga yang mencolok inilah yang akhirnya membuat para 

pebisnis melihat adanya peluang yang bisa dimanfaatkan. Salah satu pelaku 

bisnis yang melihat peluang ini adalah para pebisnis on-line. Pebisnis on-line 

adalah pelaku usaha yang menggunakan sarana komunikasi dalam 

memasarkan barang dagangannya dengan menggunakan toko on-line sebagai 

medianya.  
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Toko on-line merupakkan website yang digunakan untuk menjual 

produk melalui internet.1 Perkembangan toko on-line di Indonesia saat ini 

cukup pesat. Hal ini terjadi karena toko on-line memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan toko konvensional, terutama dalam penyediaan modal awal. 

Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengelola toko on-line 

dari segi biaya relatif kecil. Tingginya biaya operasional dari toko 

konvensional seperti gaji karyawan, dana tunjangan sosial, biaya lembur, 

biaya listrik dan biaya operasional lainnya tidak akan ditemui ketika 

membuka toko on-line. 

Toko on-line buka 24 jam, dan dapat dikunjungi (akses) dimana saja. 

Tidak seperti toko konvensional yang mengenal kata tutup atau libur, 

pengunjung dapat mengakses toko on-line kapan saja dan dimana saja 

mereka mau. Akan tetapi dibalik berbagai kemudahan dan kelebihan, toko 

on-line juga memiliki berbagai kekurangan jika dibandingkan dengan toko 

konvensional. Salah satu kekurangan itu adalah adanya biaya pengiriman 

yang harus ditanggung konsumen dan tidak dapatnya konsumen melihat 

secara fisik barang yang akan dibelinya. 

Dengan banyaknya bermunculan toko on-line dan ramainya minat 

baik dari para penjual maupun para pembeli berdampak juga pada 

meningkatnya jumlah pengguna jasa pengiriman barang. Sebuah hubungan 

simbiosis mutualisme yang terjalin antara penjual on-line dan perusahaan jasa 

pengiriman barang dalam hal ekonomis inilah mengakibatkan banyaknya 

                                                           
1
 Wicaksono Yudhi, 2010, Panduan Praktis Buka Usaha Dengan Modal Laptop, Jakarta: PT elex 

Media Komputindo,  Hal 93. 
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perusahaan jasa pengiriman baru yang bermunculan, baik perusahaan jasa 

pengiriman barang yang dikelola oleh negara, swasta maupun perusahaan jasa 

pengiriman yang berasal dari luar negeri. 

DHL atau (Delivery Hotline Losing) adalah salah satu perusahaan jasa 

pengiriman yang berasal dari luar negeri. DHL merupakan perusahaan 

multinasional dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang bermarkas di 

Bonn, Jerman dan Plantation, Florida, Amerika Serikat. DHL adalah 

perusahaan jasa pengiriman ekspres internasional yang melayani pengiriman 

dengan melalui udara, laut, jalan raya dan kereta api. Berdasarkan apa yang 

tertulis dalam website resminya, jaringan DHL terdapat lebih di 220 negara 

dan wilayah di seluruh dunia2. Dengan jaringan yang tersebar di banyak 

negara dan wilayah, DHL menjadi perusahaan jasa pengiriman yang sering 

digunakan oleh para pelaku jual beli on-line untuk dipergunakan jasanya 

dalam hal pengantaran barang. Bahkan dalam situs jual beli on-line terbesar 

di Amerika (e-bay) DHL menjadi satu-satunya layanan pengiriman yang 

dapat digunakan didalam  layanan website tersebut. 

Dalam hal sistem keamanan, toko on-line yang berbasis di Amerika 

ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan karena terlalu ketatnya keamanan 

yang dimiliki oleh situs jual beli on-line ini banyak para calon pembeli yang 

akhirnya mengurungkan niat untuk membeli barang-barang di situs tersebut. 

Salah satunya adalah konsumen dari Indonesia, dampak dari maraknya 

kejahatan yang menggunakan kartu kredit curian (carding) di Indonesia 

                                                           
2
 Situs resmi, www.dhl.co.id/id.html, diakses pada tanggal 23 september 2014 jam 08:25 WIB 

http://www.dhl.co.id/id.html
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membuat beberapa toko on-line salah satunya (e-bay) ini membatasi diri pada 

calon pembeli yang berasal dari Indonesia. Kemudian hal ini diperparah lagi 

dengan sistem pembayaran yang hanya menggunakan dua metode 

pembayaran saja yaitu melalui paypal dan kartu kredit, dimana tidak semua 

orang memiliki alat pembayaran tersebut. 

Peluang bisnis inilah yang dilihat para pelaku bisnis on-line untuk 

membantu mendapatkan barang yang diinginkan dari konsumen di Indonesia. 

Melalui sebuah jasa yang mereka namakan dengan “titip beli”3. Para penjual 

on-line ini menawarkan diri mereka untuk membelikan barang yang 

konsumen inginkan dengan mendapatkan upah yang telah disepakati terlebih 

dahulu. Dengan tambahan alat berupa kartu kredit dan alat pembayaran 

elektronik lainnya seperti paypal para pelaku bisnis ini membidik pasar para 

penghobi atau komunitas tertentu yang ingin mengoleksi beberapa barang 

yang keberadaanya sudah langka di jual di Indonesia. 

Beroperasinya jasa titip beli ini terbilang masih baru di surakarta 

bahkan di Indonesia, akan tetapi dari sisi kuantitas banyaknya jumlah 

pemesanan yang diminta para pembeli ini ternyata sangat banyak diminati 

dan setiap harinya jumlah pemesanannya semakin bertambah. Dengan 

menggunakan sarana pengiriman yang disediakan berbagai layanan jasa 

pengiriman dari luar negeri inilah para penyedia jasa layanan titip beli yang 

menamakan diri dengan kelompok “CROSS” melakukan sebuah layanan jasa 

titip beli dengan mekanisme pemesanan terlebih dahulu. Jadi mereka hanya 

                                                           
3
 Agus Setyawan, Pelaku bisnis online, wawancara pribadi, Surakarta, 23 September 2014, pukul 

15.00 WIB. 
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membeli barang yang sudah pasti akan dibayar oleh calon penerima, dan 

mereka hanya bertugas melakukan transaksi yang ada pada toko on-line luar 

negeri kemudian diberikan kepada pemesan yang sudah terlebih dahulu 

membayar harga, ongkos kirim dan jumlah uang jasa yang harus dibayarkan 

pada mereka secara lunas baik melalui transfer antar bank maupun melalui 

COD (cash on delivery). 

Jasa titip beli yang dilakukan oleh sekolompok orang tadi umumnya 

kita sebut dengan impor. Pengertian Impor adalah 

proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain 

secara legal, umumnya dalam proses perdagangan
4.  Sedangkan Barang atau 

benda yang diimpor adalah “barang kiriman” yang mempunyai arti 

barang yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima 

tertentu di Indonesia.5 Jadi walaupun hal ini terlihat baru dan jarang kita 

temui ternyata beberapa unsur yang dimiliki memiliki kesamaan dengan 

kegiatan impor. Letak perbedaanya mungkin ada pada kuantitas barang yang 

masuk kedalam negeri dan pelakunya, dimana pada skala titip beli dilakukan 

oleh individu dan pada proses impor dilakukan oleh perusahaan khusus yang 

bergerak pada bidang jasa ekspor maupun impor. 

Dari beberapa kesamaan unsur yang ada di dalamnya, peristiwa 

hukum yang terjadi dalam transaksi “titip beli” ini tidak akan penulis bahas 

lebih jauh. Penulis memfokuskan pada sejauh mana perlindungan hukum 

terhadap para pelaku jasa ini dilindungi oleh hukum yang berlaku di 

                                                           
4
 Amir, 1996, Ekspor-Impor.Jakarta:Pustaka Binaman Pesindo,  hal 43. 

5
 Sugianto, 2008, Pengantar  Kepabeanan dan Cukai, Jakarta: Cikal Sakti, hal 173. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Barang
http://id.wikipedia.org/wiki/Komoditas
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Legal
http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan
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Indonesia. Karena berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan penulis 

terdapat beberapa sengketa yang terjadi dalam proses pengirimannya, akan 

tetapi dari beberapa sengketa yang penulis temui ini tidak sampai pada proses 

peradilan dan lebih cenderung kepada kerugian yang dialami oleh pengguna 

jasa pengiriman barang.. 

Salah satu dari penyebab sengketa adalah adanya ketidaksepahaman 

antara pihak yang saling mengikatkan diri dalam peristiwa hukum ini, seperti 

pada kasus dari salah satu penyedia layanan jasa yang bernama Arya, yang 

penulis ambil keterangannya terkait dengan permasalahan yang pernah 

dialaminya beberapa tahun yang lalu misalnya. Pada bulan Desember lalu dia 

mendapatkan pesanan untuk penyediaan replica CCTV dari salah satu 

pelanggannya. Setelah melakukan pencarian pada toko on-line e-bay dia pun 

memilih replica CCTV tersebut pada salah satu member e-bay dengan nama 

pengguna “James068”. Setelah menghitung harga dan besarnya ongkos kirim 

yang diperlukan untuk sampai pada alamat di Indonesia dia pun 

membayarnya melalui sebuah rekening on-line yang bernama paypal sebesar 

200$. Estimasi dari pengiriman barang yang dipesan oleh Arya adalah 

maksimal satu minggu setelah barang dikirimkan, namun seminggu setelah 

Arya mendapatkan tanda bukti pengiriman dari penjual barang yang 

dipesannya belum juga sampai.6 

Dengan bermaksud menanyakan kejelasan dari pihak penyedia jasa 

layanan antar barang yang digunakan oleh pengirim, Arya pun mencoba 

                                                           
6
 Sukro Aryanto, Pelaku jual-beli online, Wawancara Pribadi, Surakarta, 25 Desember 2013, 

pukul 16.00 WIB. 
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menanyakannya kepada customer service pengiriman dimana dia 

mengirimkan tersebut. Setelah menyebutkan resi atau nomor pengirimannya 

diapun mendapatkan penjelasan apabila barang pesanannya sudah sampai di 

Jakarta, dan tinggal menunggu kelengkapan administrasi yang diperlukan 

sebelum barang tersebut dikirimkan ke alamat yang dituju di Indonesia. 

Kelengkapan administrasi yang dimaksud adalah kekurangan jumlah uang 

yang harus dibayarkan oleh penerima karena barang yang dikirimkan 

melampaui ketentuan maksimal sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/Pmk.04/2010 mengenai barang 

kiriman. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa pembebasan bea masuk 

dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50.00 (lima puluh US Dollar) 

untuk setiap orang per kiriman, maka berdasarkan peraturan ini Arya harus 

membayar kepada pihak DHL sebesar 2.500.000 lagi kepada pihak pengirim 

sebagai pengganti uang yang telah disetorkan kepada pihak kepabeanan untuk 

menebus barang yang dipesannya. 

Sebagai penjual on-line yang memiliki tingkat pengetahuan yang 

rendah terhadap ketentuan hukum kepabeanan, Arya pun menanyakan tentang 

perihal banyaknya bea masuk yang harus dibayarkannya itu, sementara nilai 

dari barangnya saja hanya sebesar Rp 2.400.000,00 (kurs dalam 1$=12.000). 

Dengan penjelasan cukup singkat dan tidak membuatnya cukup paham akan 

apa yang sedang terjadi, Arya pun diminta membuka emailnya dan membaca 

kiriman invoice dari kepabeanan yang telah dikirimkan pihak DHL 

kepadanya. Setelah membuka email tentang invoice kepabeanan dia pun 



8 

 

akhirnya mengetahui bahwa akar permasalahannya ada pada kesalahan 

penulisan jenis barang di invoice pengiriman. Didalam invoice pengiriman 

dinyatakan bahwa barang yang dikirimkan merupakan CCTV asli dan bukan 

replica, dengan nilai total barang sebesar 2400$.  

Dikarenakan jumlah bea masuk yang sangat besar dan tidak seimbang 

dengan nilai barang yang dibelinya maka akhirnya dia pun mencoba 

menghubungi lagi pihak pengirim dan memberikan informasi pada pihak 

pengirim bahwa barang yang dikirimnya hanya senilai 200$, dan jenis barang 

yang dikirimnya merupakan replica, dan bisa di check dengan mengetahui 

keberadaan kamera di dalamnya. Akan tetapi dengan penjelasan dari Arya 

tersebut pihak pengirim tidak mau menerima, dan tetap meminta penggantian 

biaya pembayaran bea masuk yang telah dibayarkan pada pihak kepabeanan 

untuk menebus barang yang dialamatkan kepada dirinya. Sampai akhirnya 

karena tidak menemui titik temu, Arya pun merelakan barangnya tidak 

terkirim sampai pada alamat tujuan dan pada akhirnya dia mengalami 

kerugian sebesar 200$.  

Lain dengan arya, lain pula dengan Iin yang mengalami hal hampir 

serupa. Iin bukanlah penyedia jasa layanan titip barang, akan tetapi karena 

hobinya dalam mengoleksi musik klasik dalam bentuk DVD membawanya 

pada sebuah pengalaman yang mirip dengan apa yang dialami oleh Arya. 

Karena kegemarannya terhadap salah satu grup musik rock dari luar negeri, 

dan tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh salah satu member dari e-bay, 

Iin pun berusaha mendapatkan apa yang ditawarkan oleh member yang 



9 

 

bernama “Hank_evans”. Dengan nilai total barang berada dibawah 50$ 

diapun berfikir bahwa tidak ada lagi biaya tambahan yang akan dikenakan 

pada barang yang akan di kirim dengan alamat dia di Indonesia. Akan tetapi 

setelah tiga hari barang dikirimkan oleh pengirim, dia mendapatkan telepon 

yang mengaku dari pihak pengirim dan meminta biaya tambahan sebesar 

300.000 dan apabila tidak dibayarkan  maka pihak yang mengaku dari DHL 

tersebut mengancam akan membakar barang yang dialamatkan kepadanya. 

Berbeda dengan Arya, Iin sangat kooperatif dalam mencari kebenaran dari 

pernyataan dari pihak pengirim, karena dia merasa bahwa apa yang 

dikirimkan ke alamatnya tidak melebihi batas maksimal dan seharusnya tidak 

dikenai biaya tambahan maka diapun balik mengancam akan mencari 

kebenarannya melalui kepabeanan. Dan tak disangka setelah mendapat 

ancaman demikian ternyata Iin mendapat email balasan yang intinya 

berisikan permintaan maaf dari pihak pengirim dan sebagai bentuk 

permintaan maafnya akan dikirimkan barang yang dialamatkan kepadanya 

tanpa biaya tambahan apapun, dan ternyata tiga hari setelah adanya email 

tersebut barang yang dipesan dari e-bay itu sudah datang. 

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis, kecenderungan 

permasalahan yang dihadapi para pengguna jasa pengiriman dari luar negeri 

ini disebabkan karena ketidaktahuan dasar hukum yang berlaku dalam 

peristiwa pengiriman tersebut. Ketidaktahuan para pengguna jasa pengiriman 

ini akhirnya membawa dampak buruk bagi kredibiltas pengirim sebagai 
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Perusahaan Jasa pengiriman yang berakibat pada menurunnya jumlah 

pengguna jasa pengiriman. 

Dalam hal ini penulis tidak berani menarik kesimpulan apapun terkait 

dari permasalahan yang disebutkan di atas. Akan tetapi sedikit banyak dapat 

kita tarik sebuah analisa bahwa di dalam peristiwa pengiriman ini ada pihak-

pihak yang mencoba mencari keuntungan yang diakibatkan karena 

ketidaktahuan para pengguna jasa layanan kiriman dari luar negeri ini. Masih 

jarangnya kasus ini diketahui publik adalah salah satunya karena dari pihak 

korban yang pilih untuk diam dan hanya berbagi dengan kelompoknya saja. 

Banyaknya kasus gugatan yang melibatkan UU ITE juga menjadi alasan 

mereka tidak berani terlalu menanyakannya melalui media internet dan pada 

akhirnya mereka hanya memilih diam dan menerima apa saja yang 

disyaratkan oleh pihak penyedia jasa layanan pengiriman barang ini. 

Pasal 1491-1492 KUH perdata pada pokoknya dikatakan ada 

penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, untuk 

menjamin dua hal yakni penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan 

tenteram dan tidak adanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau 

yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan 

penjualan. Meskipun pada waktu penjualan tidak dibuat janji tentang 

penanggungan, penjual demi hukum wajib menanggung pembeli terhadap 

tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang 

yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut 

keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut tetapi  
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Terdapatnya pihak ketiga melalui proses pengiriman pada peristiwa 

hukum ini menimbulkan kesulitan pemahaman pada khalayak awam tentang 

pertanggung jawaban dari peristiwa hukum ini. Ketika kedua orang pada 

sengketa diatas mencoba meminta penjelasan dan bantuan kepada penjual 

untuk membantu proses penyelesaian sengketa namun mereka tidak 

mendapatkannya. Para penjual berdalih itu bukan kewenangnnya karena 

tanggung jawab mereka hanya sampai pada proses pengiriman dan ketika 

barangnya sudah dikirimkan maka pertanggung jawaban mereka beralih 

kepada si pengirim. Padahal menurut pasal 1494 dan pasal 1495 KUH perdata 

walaupun tidak ada perjanjian penanggungan yang diperjanjikan sebenarnya 

penjual bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan yang dilakukannya, 

paling tidak dengan memberikan itikad baik dan memberikan konfirmasi 

kepada pengirim tentang kebenaran informasi yang menyertai barang yang 

dikirim. 

Rendahnya pengetahuan dari para pelaku bisnis on-line, dan 

kemungkinan adanya permainan dari oknum tertentu yang terlibat dalam 

sengketa ini menjadi kemungkinan terjadinya peristiwa ini, dan dengan latar 

belakang dan penelitian awal yang telah penulis lakukan pada tahap awal 

penelitian ini maka penulis bermaksud menindaklanjuti penelitian ini dengan 

memberi judul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGIRIMAN 

BARANG DARI LUAR NEGERI dengan MENGGUNAKAN ANGKUTAN 

UDARA (Studi Pada kantor cabang Delivery Hotline Losing/ DHL Kota 

Surakarta)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas maka 

penulis ingin meneliti sejauh mana perlindungan hukum atas pengiriman 

barang dari luar negeri dengan menggunakan angkutan udara (studi pada 

kantor cabang Delivery Hotline Losing/ DHL kota Surakarta) dengan 

Rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi dalam proses 

pengangkutannya. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini berada pada jasa pengiriman 

yang masuk dari Luar Negeri ke Indonesia melalui perusahaan jasa 

pengiriman DHL Saja. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan objektif 

a. Untuk mendeskripsikan dan memahami gambaran serta penjelasan 

yang nyata tentang prosedur dan pelaksanaan pengiriman barang dari 

luar negeri ke Indonesia melalui DHL. 
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b. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang timbul pada 

pelaksanaan pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia melalui 

DHL. 

c. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila 

terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengiriman barang dari luar 

negeri ke Indonesia melalui DHL. 

2. Tujuan subjektif 

Memahami dan mengembangkan teori yang telah diperoleh, 

sehingga dapat diterapkan dalam praktek lapangan dengan harapan agar 

dapat menjadi sumbangan dalam pemikiran untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi dalam prosedur pengiriman barang dari luar negeri ke 

Indonesia melalui DHL. 

 

E. Landasan Teori 

Landasan teori dari penelitian Ini adalah tentang adanya ketentuan 

yang tertuang dalam UU penerbangan yang menyatakan bahwa apabila terjadi 

keterlambatan yang disebabkan bukan oleh faktor force majure atau teknis 

operasional maka pihak pengguna layanan jasa pengangkutan udara akan 

mendapatkan ganti rugi. Dan berdasarkan UU kepabeanan apabila si 

penerima sudah melengkapi syarat administrasi yang sudah harus 

diselesaikan maka sudah menjadi tanggung jawab penyedia layanan jasa 

untuk melanjutkan proses pengirimannya sampai pada tujuan. 
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Akan tetapi berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis,  pada 

tataran pelaksanaan, hal ini tidaklah sesuai dengan yang terjadi dilapangan. 

Terdapatnya oknum yang berusaha mencari-cari kelengahan dan 

ketidaktahuan para pengguna jasa pengiriman ini banyak dimanfaatkan untuk 

mencari keuntungan tersendiri dengan membebani dan memberikan biaya 

tambahan yang harus menjadi syarat apabila proses pengirimannya hendak 

dilanjutkan oleh calon penerima. 

 

F. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini menekankan pada terciptanya keselarasan antara 

perundang-undangan dengan pelaksanaan yang ada pada pengiriman barang 

dari luar negeri ke Indonesia. Hal ini penulis lakukan karena penulis 

menganggap dasar dari keberlakuan UU Penerbangan ini sudah sesuai dengan 

berbagai konvensi Internasional yang mendasarinya, dan juga pembahasan 

yang demikian akan mengarah pada disiplin ilmu lain yang lebih 

menitikberatkan pada administrasi Negara. 

Pemakaian UU tentang kepabeanan dan Perlindungan Konsumen 

semata-mata menjadi pelengkap untuk menjawab rumusan masalah 

sebagaimana telah disebutkan pada sub-bab rumusan masalah. Fokus pada 

penelitian ini adalah sejauh mana para pihak telah melaksanakan ketentuan 

dan persyaratan mengenai prosedur pengiriman barang dari luar negeri terkait 

hak dan kewajiban yang melekat pada pihak yang sudah saling mengikatkan 

diri. 
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G. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari 

apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun manfaat 

penelitian tersebut yaitu : 

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik 

bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang turut memanfaatkan tulisan ini 

sebagai rujukan dalam menghadapi permasalahan yang sama, adapun manfaat 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

perbendaharaan pustaka dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, 

khususnya mengenai hukum jaminan dan pengangkutan udara. 

b. Dapat menjadi acuan untuk penelitian yang selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan wawasan yang nyata dan memberikan informasi kepada 

pihak yang memanfaatkan jasa pengiriman barang dari luar negeri. 

b. Memberikan masukan kepada pihak yang terlibat dalam bidang 

pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia melalui DHL. 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan 

dan menguji suatu pengetahuan, yang dilakukan dengan metode ilmiah.7 

                                                           
7
 Sutrisno Hadi, 1989, Metode Research I, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 4.  
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Pemilihan metode penelitian sangat berpengaruh pada kesempurnaan dari 

hasil penelitian ini, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian dengan metode 

skripsi deskriptif, adapun pengertian dari penelitian deskriptif adalah 

sebagai berikut: 

“Suatu penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data 

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala 

lainnya maksudnya dalah untuk mempertegas hipotesa agar 

dapat memperkuat terori yang lama, atau dalam rangka 

menyusun teori yang baru”8 

 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, memberi data yang seteliti 

mungkin, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan yang diteliti. 

Dalam penelitian ini untuk menggambarkan secara menyeluruh dan 

sistematis mengenai prosedur dan pelaksanaan pengiriman barang dari 

luar negeri ke Indonesia melalui DHL serta aspek jaminan yang 

menyertainya. 

2. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam 

pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penulisan skripsi ini 

berdasarkan suatu kajian aspek hukum yaitu perundang-undangan yang 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press,  hal. 20. 
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berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat.9 Sehingga dapat diketahui prosedur pengiriman barang dari 

luar negeri ke Indonesia melalui DHL. 

3. Data penelitian 

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah sumber data yang menurut cara memperolehnya, yaitu: 

a. Sumber data primer 

Suatu cara untuk memperoleh data melalui proses penelitian 

secara langsung dilapangan yang merupakan hasil konsultasi dari 

pihak yang terkait terutama dari pihak yang terlibat dalam prosedur 

pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia melalui DHL dengan 

tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi penulisan 

skripsi ini. 

1) Metode wawancara 

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

mengadakan wawancara atau tatap muka langsung dengan pihak 

yang bersangkutan dalam hal ini adalah pihak dari DHL Surakarta. 

2) Metode observasi 

Suatu cara pengumpulan data yag dilaksanakan oleh peneliti 

dengan melaksanakan pengamatan secara langsung objek yang 

diteliti dalam hal ini adalah Kantor DHL Surakarta. 

b. Sumber data sekunder 

                                                           
9
 Hadi Kusuma, 1995, Metode Pendekatan Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar 

Madju, hal. 61. 
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Suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dari 

berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, juga 

peraturan perundangan maupun pendapat para sarjana serta data-data 

yang diperoleh dari pihak DHL Surakarta, baik langsung maupun 

tidak langsung berkaitan dan dapat dijadikan sebagai landasan teori. 

1) Lokasi penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian di DHL Surakarta. 

2) Metode analisis data 

Setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah 

analisis secara kualitatif. Tujuan dari analisis data ialah 

memperoleh atau menemukan jawaban dari permasalahan. 

Selanjutnya dalam menganalisis data, penulis menggunakan analis 

data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjabarkan 

kembali bahan-bahan yang telah penulis peroleh dari kegiatan 

penelitian. 

 

I. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian 

ini, maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 

(empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan 

dengan lingkup pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 
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Bab I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, kerangka 

konseptual, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II Daftar pustaka yang didalamnya berisikan mengenai tinjauan 

umum pengangkutan udara, tinjauan umum perjanjian dan tinjauan umum 

jasa pengiriman barang, tinjauan umum tentang DHL dan Tinjauan umum 

tentang EMS PT. POS INDONESIA. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang didalamnya berisikan 

hasil penelitian yang diperoleh penulis serta pembahasan  Tentang prosedur 

dan pelaksanaan pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia serta 

permasalahan yang timbul dan cara penyelesaiannya. 

Bab IV Penutup, yang di dalamnya berisikan mengenai kesimpulan 

dan saran dari akhir penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


