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TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA J&T EXPRESS DAN PENGIRIM 

DALAM MELAKUKAN PENGIRIMAN  BARANG 

 

Abstrak 

 

Pengangkutan / pengiriman barang ialah pemindahan barang dari tempat asal 

ketempat tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  proses pelaksanaan 

perjanjian pengangkutan / pengiriman barang, peraturan serta hak dan kewajiban 

antara J&T Express dengan pengirim serta tanggung jawab hukum apabila salah satu 

pihak melakukan kesalahan  atas dasar wanprestasi dan /atau perbuatan melawan 

hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 

normatif karenameneliti tentang aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, serta asas-asas 

hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara J&T Express dan 

Pengirim. Jenis penelitianini bersifat deskriptif karena penelitian ini 

menjelaskantentang bagaimana proses pelaksanaan perjanjian antara J&T Express 

dan pengirim dalam melakukan pengiriman barang disertai hak, kewajiban, dan 

tanggung jawab hukumnya. Hasil peneltian menunjukan bahwa proses pelaksanaan 

perjanjian pengangkutan / pengiriman barang yaitu sebelum terjadi kesepakatan, para 

pihak harus memenuhi syarat administratif  dan syarat hukum. Kemudian pada saat 

terjadinya kesepakatan para pihak ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian 

pengangkutan / pengiriman barang yang dibuat oleh J&T Express berdasarkan 

perjanjian baku. Setelah terjadi kesepakatan maka timbulah hubungan hukum yang 

bersifat mengikat yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak J&T Express merupakan 

kewajiban pengirim, hak pengirim merupakan kewajiban J&T Express. Apabila salah 

satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, karena wanprestasi, maka berdasarkan 

pasal 1237, pasal 1238 KUHPerdata ia harus mengganti kerugian dan  apabila karena 

kesalahannya ia tidak beritikad baik melanggar hukum tertulis dan tidak kehati-hatian 

sehingga merugikan pengirim, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata ia harus 

mengganti kerugian. 

 

Kata kunci : Pengirim dan Pengangkut, Hubungan hukum antara Pengirim dan 

Pengangkut,, Tanggung Jawab Hukum. 

 

Abstract 

 

Freight / shipping of goods is the transfer of goods from the place of origin to the 

destination. This study aims to determine the process of carrying out freight / 

shipping agreements, regulations and the rights and obligations between J&T Express 

and the sender and legal responsibility if one party makes a mistake on the basis of 

default and / or unlawful conduct. The method used in this study is the normative 

approach method because it examines the legal aspects, legal rules, and legal 

principles relating to legal responsibility between J&T Express and Sender. This type 

of research is descriptive because this study explains how the process of 
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implementing the agreement between J&T Express and the sender in delivering goods 

is accompanied by their rights, obligations, and legal responsibilities. The results of 

the research show that the process of implementing the freight / shipping agreement is 

before the agreement takes place, the parties must fulfill the administrative 

requirements and legal requirements. Then at the time of the agreement the parties 

were marked by the signing of the agreement to transport / deliver goods made by 

J&T Express based on the standard agreement. After an agreement is made, a binding 

legal relationship arises that gives birth to rights and obligations. J&T Express rights 

are the sender's obligation, the sender's rights are an obligation of J&T Express. If one 

party does not fulfill its obligations, due to default, then under article 1237, article 

1238 of the Civil Code he must compensate and if for his fault he does not have the 

good intention to violate the written law and not be careful so that the sender is 

harmed, then according to Article 1365 of the Civil Code he must compensate. 

 

Keywords:  Sender and Carrier, Legal Relations between Sender and Carrier, 

Legal Responsibility. 

 

1. PENDAHULUAN 

J&T Expressmerupakan perusahaan baru penyedia jasa pengangkut / pengiriman 

barang dan /atau dokumen yang mempunyai banyak kemudahan dan kelebihan 

dalam pelayanannya.  Perkembangan teknologi , informasi, dan komunikasi yang 

demikian menjadikan keberadaan penyedia jasa pengiriman J&T Express 

memiliki peran penting untuk mengangkut / mengirimkan barang dan /atau 

dokumen dari tempat asal pengirim ke tempat tujuan penerima dengan cakupan 

dalam kota atau luar kota. 

Dalam melakukan pengangkutan / pengiriman barang dan atau dokumen  

pihak pengirim mempercayakan barang kirimannya kepada pihak pengangkut 

untuk diserahkan kepada pihak penerima. Pengangkutan ialah pemindahan barang 

dari tempat asal ketempat tujuan. 

Pada saat melakukan pengangkutan / pengiriman barang itu terjadi 

hubungan hukum antara pengirim dan pengangkut yang sebelumnya kedua belah 

pihak baik pengirim dan pengangkut J&T Express sudah melakukan perjanjian 

terlebih dahulu. Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

seorang lain dan atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 
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sesuatu hal, maka dari perjanjian itu timbullah hubungan hukum antara dua orang 

itu. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata sedangkan perjanjian 

pengangkutan/pengiriman barang ialah hubungan timbal balik antara kedua belah 

pihak baik pengangkut yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan 

pengangkutan / pengiriman barang dari dan ketempat tujuan tertentu, dan 

pengirim barang yang membayar biaya atau ongkos angkutan sebagaimana telah 

disepakati dan disetujui bersama.  

Setelah terjadi perjanjian diantara pengirim dan pengangkut yaitu J&T 

Express dalam melakukan pengangkutan / pengiriman barang dan /atau dokumen 

maka timbullah hubungan hukum yag bersifat mengikat dan timbal balik diantara 

kedua belah pihak yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban tersebut salah satu pihak melakukan kesalahan 

yaitu melanggar perjanjian tertulis maka dapat dipertanggung jawabkan atas dasar 

wanprestasi, maka salah satu pihak tersebut harus bertanggung jawab secara 

hukum pada kesalahannya yaitu mengganti kerugian, apabila salah satu pihak 

melakukan kesalahan yaitu melanggar atau tidak mentaati peraturan maka dapat 

dipertanggung jawabkan atas dasar perbuatan melawan hukum karena mungkin 

tidak beritikad baik dan sikap kurang kehati-hatian atau melanggar hukum 

tertulis, maka salah satu pihak tersebut harus bertanggung jawab secara hukum 

atas kesalahannya maka ia harus mengganti kerugian. 

Berdasarkan latar belakang diatas,maka penulis merumuskan masalah 

dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian 

pengangkutan / pengiriman barang antara J&T Express dengan pengirim? (2) 

Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara J&T Express dengan 

pengirim? (3) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak 

melakukan kesalahan  atas dasar wanprestasi dan /atau perbuatan melawan 

hukum? 

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui 

keseluruhan dari masalah yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu: 
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(1) Untuk mengetahui  proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan / pengiriman 

barang antara J&T Express dengan pengirim, (2) Untuk mengetahui peraturan 

serta hak dan kewajiban antara J&T Express dengan pengirim, (3) Untuk 

mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan  

atas dasar wanprestasi dan /atau perbuatan melawan hukum. Selanjutnya manfaat 

dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu  manfaat, (1) manfaat 

bagi penulis menambah wawasan, mengembangkan penalaran, pola pikir ilmiah 

kemampuan penulis dalam  ilmu pengetahuan hukum dibidang hukum perdata 

khususnya perjanjian pengangkutan / pengiriman barang, (2) Manfaat bagi 

masyarakatdiharapkan dapat memberikan dan menambah informasi secara tertulis 

bagi masyarakat mengenai perjanjian pengangkutan / pengiriman barang antara 

J&T Express dan Pengirim serta untuk memberikan masukan kepada masyarakat 

dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pengangkutan / 

pengiriman barang, (3) Manfaat bagi ilmu pengetahuandiharapkan memberikan 

sumbangan serta gambaran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta 

hukum perdata pada khusunya mengenai tanggung jawab hukum antara J&T 

Express dan Pengirim dalam melakukan pengangkutan / pengiriman barang 

maupun sebagai acuan atau referensi bagi penulisan penelitian sejenis yang sama 

di masa yang akan datang. 

 

2. METODE 

Metode Pendekatanyang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan 

normatif karena yang akan di teliti adalah aspek hukum, kaidah hukum, serta asas 

hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara J&T Express dan 

Pengirim dalam melakukan pengangkutan / pengiriman barang. 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mendeksipsikan secara jelas menegenai 

proses pelaksanaan perjanjian antara J&T Expressdan pengirim dalam melakukan 
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pengangkutan / pengiriman barang disertai hak, kewajiban, serta tanggung jawab 

para pihak. 

Sumber data yang digunakan dalam menyusun penulisan penelitian ini, 

yaitu: a) Penelitian Kepustakaan meliputi Bahan Hukum Primer yaitu 

KUHPerdata, UU Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan, Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur dan buku-buku ilmu hukum. b) 

Penelitian Lapangan dalam penelitian ini meliputi Lokasi Penelitian J&T 

Expressdi Kartasura, Subyek Penelitian yaitu staff J&T Express Kartasura. 

Metode Pengumpulan Data meliputi: Studi Kepustakaan, Studi Penelitian 

Lapangan (Wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitiatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan / Pengiriman Barang  

Antara J&T Express dengan Pengirim 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Oki Willyanto selaku Koordinator Area 

J&T Express Kartasura terdapat beberapa proses pelaksanaan perjanjian 

pengangkutan / pengiriman barang antara J&T Express dengan pengirm. 

Sebelum terjadinya kesepakatan harus memenuhi syarat administrasi meliputi 

pengirim menyerahkan barang, memberikan informasi yang jelas mengenai 

kondisi barang kirimannya, memberikan informasi lengkap tentang data 

pengirim beserta data penerima., J&T Express menimbang berat barang 

kiriman, menginformasikan biaya ongkir beserta estimasi kiriman, dan 

menawarkan asuransi, checking, packing tambahan. Adapun syarat hukum 

yang harus dipenuhi harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 

KUHPerdata, Maka berdasarkan syarat hukum didalam perjanjian 

pengangkutan / pengiriman barang antara J&T Express dengan pengirim 

dikatakan tidak sah dan cacat oleh hukum karena tidak sesuai dengan syarat 

sah perjanjian pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata yaitu cakap hukum karena 
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didalam pengangkutan / pengiriman barang antara J&T Express dengan 

pengirim semua pengirim dianggap cakap hukum apabila pengirim berakal 

sehat dan menyanggupi untuk menyerahkan barang kiriman, menyetujui 

estimasi hari yang ditawarkan J&T Express serta membayar ongkos 

kirimannya tanpa dibatasi usia. Sehingga perbuatan pengirim tersebut tidak 

dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.Pada saat terjadi 

kesepakatandiatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata. Dalam pelaksanaan 

perjanjian pengangkutan / pengiriman barang terjadinya kesepakatan antara 

pengirim dengan J&T Expressditandai dengan kedua belah pihak 

menandatangani surat perjanjian pengangkutan / pengiriman barang antara 

J&T Express dan pengirim yaitu resi pembayaran yang berisikan syarat dan 

ketentuan pengiriman yang dibuat dan diberikan oleh J&T 

Expressberdasarkan perjanjian bakuyang tidak bertentangan dengan aturan 

perundang-undangan, itikad baik dan tidak merugikan pengirim.Apabila 

pengirim telah memenuhi syarat terjadinya perjanjian dan merasa tidak 

keberatan dan tetap memilih menggunakan jasa pengangkutan / pengiriman 

barang dari J&T Express, pengirim harus mematuhi dan mentaati ketentuan 

yang diberikan J&T Express.Setelah itu pengirim akan menerima salinan surat 

perjanjian pengangkutan / pengiriman barang yaitu salinan resi pembayaran 

tersebutsehingga kegiatan pengangkutan / pengiriman barang antara J&T 

Express dengan pengirim dapat terlaksana. Sehingga berdasarkan hal tersebut 

terjadilah hubungan hukum antara J&T Express dan pengirim untuk 

melaksankkan hak dan kewajibannya secara timbal balik. 

3.2 Peraturan Serta Hak Dan Kewajiban Antara J&T Express Dengan 

Pengirim 

Didalam perjanjian pengangkutan / pengiriman harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kedua belah pihak juga 

harus memenuhi syarat terjadinya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 

ayat (1) KUHperdata. Setelah kesepakatan yang merupakan syarat terjadinya 
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perjanjian terpenuhi maka perjanjian menimbulkan hubungan hukum diantara 

kedua belah pihak yaitu hak dan kewajiban yang diatur dalam resi 

pembayaran yang berisikan syarat dan ketetuan pengirim, pasal 1235 

KUHPerdata pasal 188, pasal 189 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, dan pendapat ahli Abdulkadir Muhammad. Apabila 

kewajiban itu dilanggar maka harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi 

pasal Pasal 1237 KUHPerdata, Serta bertanggung jawab atas dasar perbuatan 

melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Adapun Hak dan Kewajiban antara 

J&T Express dengan pengirimtidak secara rinci diatur dalam surat perjanjian 

pengangkutan / pengiriman barang antara J&T Express dan pengirim tetapi 

diatur secara rinci dalam ketentuan tidak tertulis yang dibuat sepihak dan 

diberikan oleh J&T Express berdasarkan perjanjian baku yangberpedoman 

pada peraturan perusahaan dan asperindo, yaitu : 

Hak pihak pengangkut :Menerima biaya ongkos barang / kiriman, 

Menolak barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan pengirim 

sesuai dengan pendapat Abdulkadir Muhammad 

Kewajiban pihak pengangkut :Melarang pengeriman barang yang 

dilarang, Mengantarkan barang / dokumen kiriman sampai ke alamat tujuan 

yang dituju, Menjaga barang / dokumen kiriman dengan selamat, 

Mengantarkan barang / dokumen kiriman sesuai dengan estimasi hari yang 

telah disepakati sesuai dengan pendapat Abdulkadir Muhammad,Serta pasal 

1235 KUHPerdata, Pasal 188, Pasal 189 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang 

LLAJ.  

Hak pihak pengirim : Diantarkannya atau dikirimnya barang / 

dokumen sampai ke alamat tujuan yang dituju dengan selamat tanpa 

berkurang isinya, Mengajukan komplain apabila paket barang / dokumen 

setelah diterima ada kerusakan dan kekurangan sesuai dengan pendapat 

Abdulkadir Muhammad. 
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Kewajiban pihak pengirim :Membayar biaya ongkos kiriman barang / 

dokumen, Barang yang dikirim bukan barang yang berbahaya dan terlarang,  

Memberitahukan dengan jelas dan benar isi dan nilai barang kiriman sesuai 

dengan pendapat Abdulkadir Muhammad.  

Maka berdasarkan uraian diatas walaupun hak dan kewajiban tidak 

secara rinci diatur dalam surat perjanjianpengangkutan / pengiriman barang 

tetapikedua belah pihak baik J&T Express ataupun pengirim tetap harus 

mematuhi, mentaati, dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana 

mestinya karena hubungan hukum itu bersifat mengikat dan timbal balik. 

3.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan 

Kesalahan Aatas Dasar Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum 

Tanggung jawab hukum muncul apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan dan mengajukan tuntutan ke jalur hukum, tetapi apabila 

diselesaikan dengan dengan cara perdamaian maka penyelesaiannya dengan 

pemberian ganti rugi sesuai kesepakatan parapihak . 

Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tanggung jawab atas dasar: 

Wanprestasi.Menurut R. Subekti dapat berupa :Tidak melakukan apa yang 

disanggupi akan dilakukannyasesuai dengan pasal 1237 KUHPerdata 

Contohnya J&T Express tidak mengirimkan barang kiriman sesuai dengan 

estimasi hari yang dijanjikannya. Maka apabila J&T Express terbukti 

melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi tersebut J&T Express harus 

memberikan informasi kepada pengirim dan penerima bahwa barang kiriman 

tidak sampai ke alamat tujuan misalnya karena  alamat tidak jelas dan tidak 

ditemukan sehingga J&T Express harus meminta informasi tambahan yang 

jelas kepada pengirim. Apabila dalam 3 (tiga) hari pengirm tidak memberikan 

informasi alamat yang lebih lengkap maka J&T Express akan mengembalikan 

barang kiriman tanpa mengembalikan biaya ongkir kiriman, Melaksanakkan 

apa yang dijanjikannya, tetapi tidak seperti yang dijanjikannya contohnya 

apabila waktu packing barang kiriman sudah dicek oleh J&T Express dalam 
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kondisi baik dan sudah memenuhi standar , tetapi pada saat sampai ke alamat 

tujuan ternyata barang kiriman ada kerusakan dan kekurangan yang 

disebabkan oleh pihak J&T Express / humman error. Maka  apabila J&T 

Express terbukti melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi, J&T Express 

harusmengganti kerugian yang diderita pengirim maupun penerima yang 

disebabkan baik oleh karyawan J&T Express maupun pengemudi selama 

kegiatan pengangkutan / pengiriman barang dilaksanakkan. Sesuai dengan 

Pasal 191, Pasal 193 ayat 1, Pasal 193 ayat 2, Pasal 234 ayat 1 UU No. 22 

tahun 2009 tentang LLAJ, Melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi 

terlambat sesuai pasal 1238 KUHPerdata contohnya apabila pengirim yang 

telah menjadi konsumen tetap yang memilih dan menggunakan jasa J&T 

Express dalam kegiatan bisnis online shopnya, meninggalkan barang 

kirimannya tetapi ia belum membayar biaya ongkos kirimnya sampai 

keesokan harinya. Maka apabila pengirim terbukti merugikan pihak J&T 

Express serta melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi tersebut pengirim 

harus mengganti kerugian sesuai kesepakatan yang disetujui kedua belah 

pihak apabilaJ&T Express tidak mempermasalakan kesalahannya tersebut ke 

jalur hukum. 

Akan tetapi berdasarkan pasal 1244,Pasal 1245 KUHPerdata,Pasal 234 

ayat 3 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ. J&T Express tidak bertanggung 

jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita pengirim atau 

penerima contohnya karena barang kiriman rusak, hilang, musnah yang 

disebabkan oleh overmacht karena bencana alam misalnya gempa bumi, tanah 

longsor, serta kebakaran. Sehingga apabila J&T Express dapat membuktikan 

bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahnnya melainkan karena 

overmacht maka J&T Expressdibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian 

yang disebabkan oleh overmacht tersebut. 

J&T Express juga tidak bertanggung jawab atas semua resiko yang 

akan diderita pengirim yang telah di informasikan sejak awal, contohnya 
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apabila packing tidak standar namun tetap menghendaki barang dikirim 

dengan keterangan no checking jika terjadi kerusakan maka menjadi resiko 

pengirim sesuai dengan pasal 1237 KUHPerdata. 

Para pihak juga harus bertaggung jawab jika terbukti melakukan 

kesalahn atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dapat 

meliputi: Melanggar hak subyektif orang lain sesuai pasal 1365 

KUHPerdata,Conntohya apabila pengirim mengirimkan barang berbahayaatau 

barang yang dilarang dengan keterangan no checking. Maka apabila pengirim 

terbukti melakukan kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum 

mengirimkan barang berbahaya selama kegiatan pengangkutan / pengiriman 

barang dan apabila selama proses pengiriman pihak J&T Express mengetahui 

barang kiriman berbahaya tersebut, J&T Express akan mengembalikan barang 

kiriman berbahaya tersebut kepada pengirim tanpa mengembalikan biaya 

ongkos kiriman. Pengirim harus menanggung kerugian dari pengembalain 

barang tersebut secara penuh. Serta apabila pengirim terbukti melakukan 

kesalahan dengan mengirimkan barang yang dilarang dan apabila selama 

proses pengangkutan barang pihak yang berwajib dan J&T Express 

mengetahuinya maka pengirim bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang 

dilakukannya langsung ke pihak yang berwajib (polisi) bukan ke J&T Express 

karena J&T Express hanya akan dimintai keterangannya sebagai saksi. 

Sehingga berdasakan hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2009 

tentang LLAJ Pasal 193 ayat 4yang berarti pihak J&T Express tidak 

bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, Bertentangan dengan kewajiban 

hukum si pelaku dan bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dalam 

meperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup 

contohnya J&T Express dalam melakukan kegiatan pengangkutan / 

pengiriman barang sebenarnya sudah berhati-hati dan beritikad baik sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi ternyata dalam kegiatan pengiriman 

barang terjadi pencurian yang disebabkan oleh karyawan J&T Express 
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bertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu mengantarkan barang 

kiriman dengan selamat sampai ke alamat tujuan dan bertentangan dengan 

kesusilaan dan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta 

orang lain dalam pergaulan hidup karena apabila kabar tersebut meluas ke 

media sosial akan mencemarkan nama baik J&T Express sehingga 

menurunkan kepercayaan pengirim untuk menggunakan jasa J&T Express. 

Maka apabila karyawan J&T Express terbukti melakukan kesalahan tersebut 

dan melakukannya dengan sengaja dan karyawan tersebut masih mempunyai 

itikad baik untuk menyelesaikannya secara internal dengan J&T Express maka 

J&T Express harus mengganti kerugian barang yang dicuri tersebut kepada 

pengirim, dan karyawan yang melakukan pencurian tersebut akan dikenakan 

sanksi internal oleh J&T Express. tetapi apabila karyawan J&T Express kabur 

dan tidak mempunyai itikad baik maka pihak J&T Express akan memproses 

kasus tersebut ke pihak yang berwajib (polisi)
1
 sesuai dengan Pasal 193 ayat 3 

UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 1366, Pasal 1367 

KUHPerdata. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pertama, Proses Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan / Pengiriman Barang  

Antara J&T Express dengan Pengirim. Dalam proses pelaksanaan perjanjian 

pengangkutan / pengiriman barang, sebelum terjadi kesepakatan kedua belah 

pihak baik J&T Express maupun pengirim harus memenuhi syarat 

administratif dan syarat hukum yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata,. 

Pada saat terjadinya kesepakatan apabila J&T Express dan pengirim sepakat 

dengan semua syarat dan ketentuan pengiriman yang ada dalam perjanjian 

                                                           
1
Oki Willyanto, Koordinator Area J&T Express Katasura, Wawancara  Pribadi, Kartasura, Rabu, 5 

September 2018, pukul 10.54 WIB. 
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pengangkutan / pengiriman barang yang dibuat dan diberikan oleh J&T 

Express berdasarkan perjanjian baku maka kedua belah pihak harus 

menandatangani surat perjanjian pengangkutan / pengiriman barang antara 

J&T Express dan pengirim sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah 

sepakat.Setelah terjadi kesepakatan antara J&T Express dan pengirim maka 

timbulah hubungan hukum diantara para pihak yang bersifat mengikat yaitu 

hak dan kewajiban. 

Kedua, Peraturan Serta Hak Dan Kewajiban Antara J&T Express 

Dengan Pengirim. Peraturan antara J&T Expess dengan pengirirm dalam 

melaksanakkan perjanjian pengangkutan / pengiriman barang harus memenuhi 

syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata. Kedua belah 

pihak juga harus memenuhi syarat terjadinya perjanjian yang diatur dalam 

pasal 1320 ayat (1) KUHperdata. Setelah kesepakatan terpenuhi maka 

menimbulkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak yaitu hak dan 

kewajiban yang diatur dalam resi pembayaran yang berisikan syarat dan 

ketetuan pengirim, pasal 1235 KUHPerdata pasal 188, pasal 189 UU No. 22 

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pendapat ahli 

Abdulkadir Muhammad. Apabila kewajiban itu dilanggar maka salah satu 

pihak yang melanggar tersebut harus bertanggung jawab atas dasar 

wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1237, Pasal 1238 KUHPerdata, dan atas 

dasar perbuatan melawan hukum Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 

KUHPerdata. Adapun hak dan kewajiban tersebut bersifat mengikat dan 

timbal balik, hak dan kewajiban pokok J&T Express yaitu menerima biaya 

ongkos barang kiriman, mengantarkan barang kiriman sampai ke alamat 

tujuan, dan menjaga keselamatan barang kiriman dengan sebaik-baiknya, 

sedangkan hak dan kewajiban pokok pengirim yaitu diantarkannya barang 

kiriman ke alamat tujuan dengan selamat, berhak mengajukan komplain atau 

tuntutan ganti rugi, dan membayar biaya ongkos barang kiriman. Walaupun 

hak dan kewajiban tidak diatur secara rinci dalam surat perjanjian tetapi para 
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pihak harus mematuhi, mentaati, dan menjalankan hak dan kewajibannya 

sebagaimana mestinya karena hubungan hokum bersifat mengikat dan timbal 

balik. 

Ketiga, Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan 

Kesalahan Aatas Dasar Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan 

Hukum.Tanggung jawab hukum muncul apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan dan mengajukan tuntutan ke jalur hukum, tetapi apabila 

diselesaikan dengan dengan cara perdamaian maka penyelesaiannya dengan 

pemberian ganti rugi sesuai kesepakatan para pihak. Tanggung jawab hukum 

tersebut meliputi tanggung jawab atas dasar wanprestasi contohnya pengirim 

yang telah menjadi konsumen tetap meninggalkan barang kiriman tanpa 

membayar biaya ongkirnya, J&T Express melakukan kelalain yang 

menyebabkan kerusakan pada barang kiriman, maka apabila pengirim dan 

J&T Express terbukti melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi tersebut ia 

harus mengganti kerugian sesuai dengan pasal 1237, pasal 1238 KUHPerdata, 

serta meliputi tanggung jawab huku atas dasar perbuatan melawan hukum 

contohnya pengirim mengirimkan barang berbahaya dan barang yang 

dilarang, karyawan J&T Express melakukan pencurian, apabila pengirim dan 

karyawan J&T Express terbukti melakukan kesalahan atas dasar perbuatan 

melawan hukum dan diajukan ke jalur hukum maka ia harus bertanggung 

jawab atas kesalahannya tersebut di pengadilan sesuai dengan pasal 1365, 

pasal 1366 dan pasal 1367 KUHPerdata.  

 

4.2 Saran 

Pertama, Bagi J&T Express  Ketentuan untuk mecapai kata sepakat perlu 

diperbarui untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan. Karena tidak 

ada ketentuan mengenai batas umur pengirim, yang tidak sesuai dengan syarat 

sahnya perjanjian yaitu cakap umur meliputi berakal sehat dan berusia 18 

tahun, J&T Express selama kegiatan pengangkutan / pengiriman barang juga 
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perlu berhati-hati, beritikad baik dan mengawasi semua karyawannya agar 

tidak melakukan kesalahan baik karena wanprestasi kelalainnya serta 

melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis agar nama baik J&T 

Express  dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. 

Kedua, Bagi pengirimsebelum setuju dan menandatangani resi 

pembayaran sebaiknya membaca terlebih dahalu syarat dan ketentuan dan 

pengiriman yang tertera pada resi pembayaran jika belum jelas dan yakin 

maka pengirim harus meminta J&T Express untuk menjelaskan tentang isi 

perjanjiannya untuk mengetahui isi garis besar perjanjiannya serta pengirim 

harus beritikad baik dalam melaksankkan kegiatan pengangkutan / pengiriman 

barang tersebut. 

Ketiga, Bagi Masyarakat Umum  diharapkan untuk berhati-hati dan 

bijak apabila ingin melaksankkan kegiatan pengangkutan / pengiriman barang, 

masyarakat harus mengetahui bahwa dalam kegiatan pengangkutan / 

pengiriman barang terdapat syarat dan ketentuan yang menimbulkan hak dan 

kewajiban apabila melakukan kesalahan dan melanggar maka perbuatan 

tersebut dapat dikenakan tanggung jawab baik berupa ganti rugi maupun ke 

jalur hukum. 
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