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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan globalisasi saat ini terus menerus mengalami kemajuan. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, keberadaan 

penyedia jasa pengangkutan / pengiriman barang dalam melakukan 

pengangkutan / pengiriman barang sudah tidak lagi mempunyai hambatan, 

pengangkutan / pengiriman barang saat ini jauh lebih mudah dan cepat sampai 

kepada orang yang dituju. Kemudahan dan kemajuan dalam melakukan 

pengangkutan / pengiriman barang berdasarkan sistem teknologi, informasi dan 

komunikasi ini sesuai dengan kemajuan zaman. Masyarakat bisa memilih 

perusahaan penyedia jasa pengangkut / pengirim barang yang sederhana, cepat, 

mudah, dan berteknologi tinggi. Salah satunya yaitu J&T Express perusahaan 

baru penyedia jasa pengangkut / pengiriman barang dan /atau dokumen yang 

mempunyai banyak kemudahan dan kelebihan dalam pelayanannya. Siprinter 

(kurir) dapat mengantar dan menjemput barang kiriman. Masyarakat yang ingin 

melakukan pengiriman barang dan /atau dokumen dapat menelpon ke call center 

J&T Express, barang akan dijemput dirumah tanpa harus mendatangi outllet J&T 

Express. Atau dengan pengiriman melalaui aplikasi android , IOS, website dan 

via VIP yang biasanya digunakan oleh perusahaan yang melakukan pengiriman 

barang setiap bulan secara rutin.  Perkembangan teknologi , informasi, dan 
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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. Dalam hubungan itu ada tiga hal yaitu 

ada muatan yang diangkut, tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya, ada 

jalanan yang dilalui.
1
  

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 

sesuatu hal, maka dari perjanjian itu timbullah hubungan hukum antara dua orang 

itu.
2
 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 

                                                           
1
 Muchtarudin Siregar, 1990,  Beberapa Masalah Ekonomi dan Managament Pengangkutan, Jakarta: 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hal. 3. 
2
 Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, hal. 1. 
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pengirim barang yang membayar biaya atau ongkos angkutan sebagaimana telah 

disepakati dan disetujui bersama. 
3
  

Setelah terjadi perjanjian diantara pengirim dan pengangkut yaitu J&T 

Express dalam melakukan pengangkutan / pengiriman barang dan /atau dokumen 

maka timbullah hubungan hukum diantara kedua belah pihak untuk 

melaksanakkan hak dan kewajibannya. Hak pihak pengangkut J&T Express 

adalah berhak menerima biaya atau onngkos dan informasi yang jelas tentang 

barang yang akan dikimnya, hak pihak pengirim adalah berhak memastikan 

barang kirimannya sampai dengan selamat ketempat tujuan sedangkan 

Kewajiban pihak pengangkut J&T Express adalah mengangkut / mengirimkan 

barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat, kewajiban pihak 

pengirim adalah menyerahkan ongkos yang telah disepakati dan disetujui serta 

menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan yang jelas. 
4
  

Apabila dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut salah satu pihak 

melakukan kesalahan yaitu melanggar perjanjian tertulis maka dapat 

dipertanggung jawabkan atas dasar wanprestasi yaitu tidak memunuhi 

kewajibannya diantaranya keterlambatan membayar, barang yang hilang karena 

kelalainnya maka salah satu pihak tersebut harus bertanggung jawab secara 

hukum pada kesalahannya yaitu mengganti kerugian sesuai dengan 

kesalahannya, apabila salah satu pihak melakukan kesalahan yaitu melanggar 

                                                           
3
 Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengankutan Barang dan Penumpang, Jakarta: PT Rineka Cipta, 

hal.67. 
4
 Ibid  
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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 yang disebabkan karena kerusakan 

pada barang pengiriman  maka salah satu pihak tersebut harus bertanggung jawab 

secara hukum atas kesalahannya maka ia harus mengganti kerugian. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum dan penyusunan skripsi dengan judul “ TANGGUNG 

JAWAB HUKUM ANTARA J&T EXPRESS DAN PENGIRIM DALAM 

MELAKUKAN PENGIRIMAN BARANG” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian 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? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk 

mengetahui keseluruhan dari masalah yang sudah dirumuskan dalam rumusan 

masalah sebagai berikut:  

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. 

 

D. Manfaat Peneltian 

Adapun penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan suatu 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi penulis 

Menambah wawasan , mengembangkan penalaran, pola pikir ilmiah 

kemampuan penulis khusunya ilmu pengetahuan hukum dibidang hukum 

perdata serta memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis 

mengenai tanggung jawab hukum antara J&T Express dan Pengirim dalam 

melakukan pengangkutan / pengiriman barang. 
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2. Manfaat bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah 

informasi secara tertulis bagi masyarakat mengenai proses pelaksaanaan 

perjanjian antara J&T Express dan Pengirim dalam melakukan pengangkutan / 

pengiriman barang disertai hak, kewajiban, tanggung jawab para pihak 

maupun digunakan sebagai acuan serta referensi untuk memberikan masukan 

kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan 

pengiriman di J&T Express. 

3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan 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. 

  

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

membicarakan dan mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian yaitu 

meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis 

sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara 
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ilmiah.5 Adapun metode yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Adapun metode pendekatan didalam penulisan 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. Sehingga dapat diketahui legalitas atau kedudukan 

hukum tentang pengangkutan / pengiriman barang antara J&T Express dan 

pengirim. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, maupun lukisan secara 

sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan 

antarfenomena yang diselidiki.
6
 Oleh karena itu penulis menggunakan 

penelitian deskriptif untuk mendeksipsikan secara jelas menegenai proses 

pelaksanaan perjanjian antara J&T Express dan pengirim dalam melakukan 

pengangkutan / pengiriman barang disertai hak, kewajiban, serta tanggung 

jawab para pihak. 

                                                           
5

I Made Wirartha, 2006, Metodologi Penetilian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: C.V Andi Offset, hal.  

68. 
6
 Mohammad Nazir, 1998, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 63. 
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3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam menyusun penulisan penelitian ini, yaitu: 

a. Penelitian Kepustakaan 

      Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mendapatkan data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum 

diantaranya meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
7
 

1) Bahan Hukum Primer 

      Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum 

primer yaitu : 

a) KUHPerdata 

b) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

2) Bahan Hukum Sekunder 

     Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang bersifat mengikat 

digunakan untuk menunjang dan membantu menganalisis bahan hukum 

primer. Bahan hukum sekunder meliputi literatur dan buku-buku ilmu 

hukum yang berhubungan atau berkaitan dengan pelaksanaan tanggung 

jawab hukum dalam melakukan pengangkutan / pengiriman barang serta 

surat perjanjian pengangkutan / pengiriman barang antara J&T Express 

dan pengirim. 

 

 

                                                           
7
 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah), 

Surakarta: Universitas Muhammdiyah Surakarta, Hal. 8. 
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b. Penelitian Lapangan 

 Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mendapatkan data primer yang dapat diperoleh melalui : 

1)  Lokasi Penelitian 

      Dalam penelitian hukum ini penulis mengambil lokasi di J&T 

Express yang ada di Kartasura. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan 

pertimbangan bahwa lokasi tersebut berkaitan dengan apa yang akan 

penulis teliti. 

2)  Subyek Penelitian 

     Dalam penelitian hukum ini penulis memilih subyek penelitian yaitu 

staff J&T Express yang dianggap berkompeten dibidangnya yang 

memiliki informasi dan pengetahuan berkaitan dengan tanggung jawab 

hukum anatara J&T Express dan pengirim dalam melakukan 

pengangkutan / pengiriman barang. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

penulis adalah sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Di dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data, 

membaca dan mengkaji dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-

buku, jurnal, makalah, serta bahan pustaka lainnya dalam bentuk tertulis 
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yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum anatara J&T Express dan 

pengirim dalam melakukan pengangkutan / pengiriman barang. 

b. Studi Penelitian Lapangan 

1) Daftar pertanyaan 

      Penulis menyusun dan membuat terlebih dahulu daftar 

pertanyaan yang akan diajukan ke staff J&T Express yang dianggap 

berkompeten dibidangnya berkaitan dengan tanggung jawab hukum 

antara J&T Express dan pengirim dalam melakukan pengangkutan / 

pengiriman barang untuk mempermudah penulis melakukan 

penelitian ini. 

2) Wawancara  

     Penulis melakukan penelitian untuk pengumpulan data dengan 

cara mengadakan komunikasi secara langsung atau bertanya secara 

langsung guna memperoleh data yang diperoleh dari narasumber 

yaitu staff J&T Expres. Pihak yang terlibat secara langsung dan 

berkompeten berkaitan dengan tangggung jawab hukum dalam 

melakukan pengangkutan / pengiriman barang. 

5. Metode Analisi Data 

Di dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode 

analisis data kualitatif yaitu menganalisis penelitian kepustakaan meliputi 

peraturan, literatur yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tanggung 

jawab hukum antara J&T Express dengan pengirim dalam melakukan 
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pengangkutan / pengiriman barang serta surat perjanjian pengangkutan / 

pengiriman barang antara J&T Express dengan pengirim yang dipadukan 

dengan penelitian lapangan meliputi pendapat-pendapat responden mengenai 

pelaksanaan tanggung jawab hukum antara J&T Express dengan pengirim 

dalam melakukan pengangkutan / pengiriman barang yang kemudian di 

analisis secara kualitatif setelah itu dicari pemecahan permasalahannya 

sehingga dapat ditarik  sebagai kesimpulan atas hasil penelitian ini. 

 

F. Sistematika Penulisan Skirpsi 

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan guna memberikan gambaran 

secara menyeluruh mengenai isi dari penelitian sesuai dengan peraturan yang 

sudah ada didalam penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan skripsi yaitu  

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. SIistematika Penulisan 

BAB II TINJAUN PUSTAKA  

A. Pengertian Pengangkutan / Pengiriman Barang 
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B. Peraturan yang berlaku dalam Pengangkutan / Pengiriman 

Barang 

C. Pengertian Perjanjian Pengangkutan / Pengiriman Barang 

D. Pihak-Pihak yang Melakukan Perjanjian Pengangkutan / 

Pengiriman Barang 

E. Perjanjian antara Para Pihak dalam Melakukan Pengangkutan / 

Pengiriman Barang 

F. Hubungan hukum antara Para Pihak dalam Melakukan 

Pengangkutan / Pengiriman Barang 

G. Hak dan Kewajiban antara Para Pihak dalam Perjanjian 

Pengangkutan / Pengiriman Barang 

H. Tangguung jawab hukum  atas dasar Wanprestai dan Perbuatan 

Melawan Hukum 

I. Overmacht (Keadaan Memaksa) dalam Melakukan 

Pengangkutan / Pengiriman Barang 

J. Resiko dalam Melakukan Pengangkutan / Pengiriman Barang 

K. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan / Pengiriman Barang 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan / pengiriman 

barang antara J&T Express dengan pengirim. 

B. Peraturan serta hak dan kewajiban antara J&T Express dengan 

pengirim. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


