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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat terus mengalami perubahan 

lebih lanjut kearah yang lebih maju. Seluruh aspek kehidupan masyarakat 

semakin membutuhkan sarana yang dapat meringankan anggota-anggota 

masyarakat dalam mencapai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Faktor yang 

menjadi titik ukur sarana transportasi saat ini sering dibutuhkan oleh anggota-

anggota masyarakat adalah karena semakin meningkatnya kebutuhan yang 

diperlukan sehingga membutuhkan sebuah sarana transportasi yang dapat 

meringankan beban dalam mencapai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah 

satu contohnya adalah dengan banyaknya online shop yang sudah menjadi 

bagian kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan sering digunakan oleh 

masyarakat karena masyarakat diuntungkan dengan adanya proses pengiriman 

barang, dapat menghemat waktu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari. 

Keberadaan transportasi pengiriman barang sebagai sarana yang 

digunakan dalam mencapai pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk 

kesehariannya memiliki peranan penting karena transportasi merupakan bagian 

yang saling berkaitan dalam hubungan hukum lalu lintas sekaligus dalam hal 

pengangkutan yang merupakan salah satu bagian bidang pelayanan jasa 

ekonomis.
1
 Transportasi pengiriman barang sering dilakukan dalam proses 

pengiriman barang yang terjadinya pengiriman barang didahului dengan 
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adanya sebuah perjanjian dilakukan oleh para pihak yang terdapat persamaan 

kepentingan yaitu kepentingan antara pengirim dengan TIKI sebagai 

perusahaan pengangkut barang kiriman. Barang kiriman tersebut merupakan 

barang yang dimiliki oleh pengirim dalam hal pengirim memiliki kepentingan 

untuk disampaikan kepada penerima barang kiriman maka pengirim 

membutuhkan sebuah jasa pengiriman yaitu TIKI yang bergerak sebagai agen 

pengangkut barang. 

Dengan adanya persamaan kepentingan yang dimiliki oleh para pihak 

yaitu pengirim dengan TIKI sebagai agen pengangkut barang kiriman, maka 

dibuatlah dan diadakan sebuah perjanjian. Sebelum membahas tentang 

perjanjian pengangkutan barang, lebih dahulu perlu mengetahui definisi 

pengangkutan barang. Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti 

mengangkat, membawa, memuat ataupun mengirimkan bahwa pengangkutan 

barang mengandung kegiatan memuat barang, membawa barang dari suatu 

tempat pemuatan sampai ke tempat tujuan yang hendak dituju oleh pengangkut 

barang.
2
 Sehingga definisi perjanjian pengangkutan barang adalah persetujuan 

yang mana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan 

pengangkutan barang dari suatu tempat sampai ke tempat tujuan tertentu dalam 

keadaan selamat serta pengirim mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu 

pembayaran terhadap biaya yang dikeluarkan atas pengangkutan barang yang 

dilakukan oleh pihak pengangkut.
3
 Hal tersebut menimbulkan hubungan 

hukum antara kedua belah pihak karena adanya  perikatan yang disebabkan 
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oleh perjanjian. Pengertian secara yuridis berkaitan dengan perjanjian 

berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 

perjanjian merupakan perbuatan yang ada dilakukan oleh seseorang atau lebih 

dengan mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.  

Perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak TIKI sebagai 

pengangkut barang dengan pengirim yang kemudian terjadilah hubungan 

hukum untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara 

timbal balik. Pihak pengirim mempunyai hak untuk mengirimkan barang 

kiriman sampai kepada pihak penerima dengan berkewajiban melakukan 

pembayaran pengiriman barang. Begitu pula dengan pihak TIKI sebagai agen 

pengangkutan barang mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang 

kiriman tersebut dengan rasa kehati-hatian dalam proses pengiriman barang 

agar barang kiriman sampai kepada pihak penerima barang. Perjanjian 

pengangkutan secara sah mengikat kedua belah pihak. Antara pihak Pengirim 

dan TIKI sebagai agen pengangkutan barang tercipta hubungan kewajiban dan 

hak yang direalisasikan atau di wujudkan dalam penyelenggaraan 

pengangkutan barang. 

Dalam penyelenggaraan pengangkutan barang yang dilakukan kedua 

belah pihak apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah 

diperjanjikan sebelumnya yaitu diperjanjikan di dalam perjanjian 

pengangkutan barang oleh pengirim dan TIKI sebagai agen pengangkutan 

barang maka diwajibkan untuk melakukan pertanggung jawaban atas perbuatan 

tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pengangkutan. 
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Apabila antara salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian karena 

kelalaian seperti yang telah disepakati dalam perjanjian pengangkutan barang 

maka yang dilakukan itu termasuk dalam perbuatan wanprestasi sehingga 

pihak yang melakukan suatu perbuatan tidak memenuhi kewajiban dalam 

perjanjian pengangkutan barang di bebankan untuk adanya tanggung jawab 

atas perbuatan wanprestasi. Namun apabila salah satu pihak tidak mematuhi 

aturan yang telah tercantum di dalam perjanjian maupun peraturan dalam 

bentuk peraturan tidak tertulis maka perbuatan tersebut termasuk dalam 

kategori perbuatan melawan hukum sehingga pihak yang melakukan suatu 

perbuatan yang tidak mematuhi aturan maka diwajibkan untuk melakukan 

pertanggung jawaban hukum atas dasar perbuatan melawan hukum. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menuangkan dalam judul 

“TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PENGIRIM DAN TIKI 

DALAM MELAKUKAN PENGIRIMAN BARANG”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang disebutkan diatas agar dapat 

terarah, tepat sasaran seperti yang diharapkan oleh penulis maka dirumuskan 

beberapa pokok masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang 

antara TIKI dan pengirim? 

2. Bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan yang diatur dalam perjanjian 

pengangkutan/pengiriman barang ? 
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3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan atas dasar Wanprestasi dan atau Perbuatan Melawan Hukum  ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah seperti diatas maka penulis 

dalam hal ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan/pengiriman 

antara TIKI dan pengirim. 

2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban serta peraturan yang diatur dalam 

perjanjian pengangkutan/pengiriman barang. 

3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak 

melakukan kesalahan atas dasar Wanprestasi dan atau Perbuatan Melawan 

Hukum.   

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian yang 

dilakukan oleh penulis agar terciptanya nilai serta bermanfaat bagi semua pihak 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta menambah 

intelektual, pemahaman, pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan 

perjanjian pengangkutan antara pengirim dengan TIKI. 

2. Manfaat bagi Masyarakat 
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a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang tanggung 

jawab hukum dalam proses perjanjian pengangkutan barang terhadap 

masyarakat pada umumnya. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang diharapkan 

untuk meningkatkan pengetahuan terhadap masyarakat saat melakukan 

perjanjian pengangkutan/pengiriman barang terhadap agen 

pengangkutan barang beserta hak dan kewajiban, tanggung jawab 

hukumnya masing – masing pihak dalam melakukan pengiriman 

barang. 

3. Manfaat bagi ilmu Pengetahuan 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan 

perkembangan wawasan dalam pengetahuan terhadap ilmu hukum 

perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pengangkutan/ 

pengiriman barang. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu literatur acuan yang 

dapat digunakan untuk tambahan informasi serta sebagai referensi bagi 

perkembangan ilmu hukum dalam hukum perdata. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, 

sistematika, serta pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk 
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mempelajari atau memahami dengan cara menganalisis terhadap satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu.
4
 

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang menggunakan 

pendekatan normatif. Dalam hal ini penulis meneliti aspek-aspek hukum, 

kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dalam tanggung jawab hukum 

terhadap proses perjanjian pengangkutan barang. 

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat 

deskriptif, yaitu berisi kutipan data yang digunakan untuk memberikan 

gambaran dalam penyajian penelitian.
5
 Melakukan analisis dengan 

menjelaskan secara rinci terhadap peraturan pada proses pelaksanaan 

perjanjian pengangkutan barang serta pelaksanaan tanggung jawab hukum 

dalam proses perjanjian pengangkutan barang. 

3. Sumber Data 

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan jenis dan 

sumber data yang diperoleh dari : 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder yang 

dikumpulkan oleh penulis dengan mendapatkan bahan sebagai berikut : 

1) Bahan Hukum Primer 
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Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan bahan 

hukum primer antara lain : 

a)  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

b)  UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan  

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bagian bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa 

buku-buku ilmu hukum yang berkaitan serta berhubungan dengan 

pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam perjanjian pengangkutan 

barang serta akta perjanjian pengangkutan barang dari TIKI. 

b. Penelitian lapangan 

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian lapangan untuk 

mencari data primer yang dilakukan dengan melalui : 

1) Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap perjanjian 

pengangkutan barang di kantor TIKI Jalan Gatot Subroto 1, 

Carikan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. 

2) Subyek Penelitian 

Pihak yang dijadikan subyek dalam penelitian penulis adalah 

pihak yang berkompeten di bidangnya dalam hal pengiriman barang 

yaitu HRD dan/atau staff dari pihak TIKI sebagai agen pengangkut 

barang. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Penelitian dalam studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis 

ada berbagai cara yaitu seperti membaca, mengumpulkan data sekunder 

berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmu hukum 

berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian 

pengangkutan barang. 

b. Penelitian Lapangan 

1) Menyusun Daftar Pertanyaan 

Dalam penelitian ini penulis membuat daftar yang digunakan 

untuk menyusun sebuah pertanyaan guna mempermudah dalam 

melakukan penelitian terhadap para pihak yang melakukan 

perjanjian pengangkutan barang yaitu pengirim dan pihak TIKI 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam 

melakukan pengangkutan barang. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak 

dengan maksud tertentu.
6
 Dalam penelitian ini percakapan tersebut 

dilakukan tanya jawab secara langsung diajukan ke pihak TIKI 

yang berkompeten dibidangnya. Percakapan tersebut mempunyai 

maksud tertentu yaitu untuk mendapatkan data yang berkaitan 
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dengan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian 

pengangkutan barang. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini berupa 

analisis menggunakan metode kualitatif  yang bermaksud meneliti secara 

mendalam  terhadap kumpulan norma hukum dan asas-asas hukum yang 

ada dengan dikaitkan pada tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan 

perjanjian pengangkutan barang yang kemudian dipadukan dengan hasil 

wawancara yaitu berupa pendapat dari pihak TIKI yang berkompeten 

dibidangnya. Sehingga hasil dari analisis inilah dapat dijadikan jawaban 

atas permasalahan yang telah diteliti oleh penulis tentang tanggung jawab 

hukum antara TIKI dan pengirim yang dituangkan sebagai kesimpulan 

penelitian ini. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan terhadap penelitian 

maka penulis menulis sistematika perumusan dalam beberapa bab yaitu terdiri 

dari empat sub bab antara lain : 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pengangkutan/ Pengiriman Barang 

B. Pengertian Perjanjian Pengangkutan/ Pengiriman Barang 

C. Peraturan Yang Berlaku Dalam Perjanjian Pengangkutan/ 

Pengiriman Barang 

D. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan/ Pengiriman 

Barang 

E. Perjanjian Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan/ 

Pengiriman Barang 

F. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian 

Pengangkutan/ Pengiriman Barang 

G. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian 

Pengangkutan/ Pengiriman Barang 

H. Tanggung Jawab Hukum Apabila Terjadi Kesalahan Atas 

Dasar 

1. Wanprestasi 

2. Perbuatan Melawan Hukum 

I. Overmacht 

J. Resiko 

K. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan/ Pengiriman Barang 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan/Pengiriman 

Antara TIKI Dan Pengirim. 
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B. Kewajiban dan Hak Serta Peraturan Yang Diatur Dalam 

Perjanjian Pengangkutan/Pengiriman Barang. 

C. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan 

Kesalahan Atas Dasar Wanprestasi Dan Atau Perbuatan 

Melawan Hukum. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


