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PERJANJIAN PENGANGKUTAN (STUDI TENTANG BENTUK 

PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA 

ANTARA PT. HERONA EXPRESS DENGAN PT. KAI) 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui bentuk penyelenggaraan 

pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. HERONA EXPRESS dengan PT. 

KAI, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terikat dalam 

pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam bidang pengangkutan. 2) mengetahui 

tangggung jawab pihak pengangkut apabila ada barang yang rusak pada saat 

pengiriman. Adapun metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah metode pendekatan doctrinal. Pendekatan doctrinal yang 

digunakan berjenis normatif dengan alasan penelitian yang dilakukan berupa 

peristiwa khusus dan konkrit, yaitu dalam perjanjian sewa-menyewa sarana 

transportasi yang dilakukan oleh PT. HERONA EXPRESS dengan perusahaan 

perkeretaapian. Tujuan penelitian ini dengan pendekatan Normatif ini adalah 

untuk mengetahui apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa 

konkrit tertentu. Artinya, untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkrit yang 

diteliti dengan norma/doktrin yang ada. Mengingat perjanjian pengangkutan 

memegang peranan yang sangat penting dalam pengangkutan itu sendiri, maka 

para pihak harus benar-benar memahami dan mengerti isi dari perjanjian 

pengangkutan itu sendiri. Karena didalam perjanjian pengangkutan itu juga 

tercantum segala hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak. Sehingga 

apabila salah satu pihak wanprestasi maka masing-masing pihak dapat menuntut 

penyelesaian sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengangkutan tersebut.  

 

Kata Kunci : perjanjian pengangkutan, perjanjian kerjasama, hak, kewajiban, dan 

tanggung jawab. 

 

Abstract  

The purpose of this research is to: 1) Know the form of the implementation of the 

cooperation agreement between PT. HERONA EXPRESS with PT. KAI, the 

rights and obligations that must be fulfilled by parties bound in the 

implementation of cooperation agreements in the field of transportation. 2) 

knowing the responsibility of the carrier if there is an item damaged at the time of 

delivery. The writing method used by the author in this study is the doctrinal 

approach method. The doctrinal approach used is a normative type with the reason 

that the research conducted is in the form of special and concrete events, namely 

in the transportation facility leasing agreement carried out by PT. HERONA 

EXPRESS with a railroad company. The purpose of this study with this 

Normative approach is to find out what is the legal norm of a particular concrete 

event. That is, to test whether or not concrete events are examined with existing 

norms / doctrines. Since the transportation agreement plays a very important role 

in the transportation itself, the parties must truly understand and understand the 

contents of the transport agreement itself. Because the transportation agreement 

also contains all the rights, obligations and responsibilities of the parties. So that if 
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one of the parties defaults, each party can demand a settlement as stated in the 

transportation agreement. 

 

Keywords: transport agreements, cooperation agreements, rights, obligations, and 

responsibilities 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu contoh terjadinya pelaksanaan perjanjian yaitu perjanjian dalam bidang 

pengangkutan atau biasa disebut dengan perjanjian pengangkutan. Perjanjian 

pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk 

dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, 

sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.
1
 

Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak 

disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan asal persetujuan kehendak. 

Kenyataannya hampir semua perjanjian pengangkutan darat,laut,dan udara dibuat 

secara tidak tertulis tetapi selalu didukung dokumen pengangkutan. Dokumen 

pengangkutan bukan perjanjian tertulis melainkan sebagai bukti bahwa 

persetujuan diantara oihak-pihak itu ada. Alasan perjanjian pengangkutan tidak 

dibuat secara tertulis karena kewajiban dan hak pihak-pihak telah ditentukan 

dalam undang-undang. Mereka hanya menunjuk atau menerapkan ketentuan 

undang-undang tersebut. 

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pengirim dan 

pengangkut sama tinggi, tidak seperti dalam perjanjian perburuhan dimana para 

pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 

daripada si buruh. Kedudukan para pihak dalam perjanjian perburuhan disebut 

kedudukan subordinasi (gesuobdineerd), sedangkan kedudukan para pihak dalam 

perjanjian pengangkutan adalah kedudukannya sama tinggi atau kedudukan 

koordinasi (gecoordineerd)
2
 

Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan 

penumpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perjanjian 

sepihak dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda/pembagian 

                                                           
1
 R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Bandung: PT.CITRA ADITYA, hal.69 

2
 Purwosutjipto, H.M.N 1995, PengertianPokok Hukum Dagang, Buku 3 Hukum Pengangkutan, 

Jakarta: Djambatan, hal. 7. 
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perjanjian karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Maka dari itu 

perjanjian pengangkutan disebut dengan perjanjian timbal balik, yaitu konsumen 

mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya 

pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak, menerima pembayaran 

jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan. 

Perjanjian pengangkutan perlu mendapatkan pengaturan yang memadai 

dalam undang-undang Hukum Perikatan yang mana diketahui dalam B.W kita 

tidak terdapat pengaturannya tentang perjanjian ini yang dapat dianggap sebagai 

peraturan induknya.
3
 

Bagi pihak perusahaan jasa pengangkutan dan perusahaan kereta api terjadi 

perjanjian sewa-menyewa antara keduanya. Perjanjian sewa-menyewa adalah 

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan 

kepada pihak yang lain suatu kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu 

tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir 

disanggupi pembayarannya (Pasal 1548 KUH Perdata). Dijelaskan dalam Pasal 

155 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian “bahwa tarif 

angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Penyelenggara Sarana 

Perkeretaapian yang ditetapkan oleh Pemerintah”.  

Adanya perjanjian menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban. Kewajiban 

pokok suatu perusahaan pengangkut penumpang atau barang adalah mengangkut 

penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan. Sedangkan hak 

nya adalah sebagai imbalan perusahaan angkutan yang memperoleh biaya 

angkutan dari penumpang atau pengirim barang. Lebih jelasnya, khususnya dalam 

pengangkutan barang perusahaan jasa atau pengangkut memiliki kewajiban 

lainnya. Kewajiban tersebut diantaranya adalah merawat, menjaga, dan 

memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya dan menyerahkan 

                                                           
3
 R. Subekti, 1984, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: Alumni, Hal. 47 
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barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak rusak, atau 

terlambat.
4
 

Pengirim barang berhak : (a) memperoleh pelayanan sesuai tingkat 

pelayanan yang disepakati dalam karcis atau surat angkutan, (b) memperoleh 

pelayanan dalam batas-batas kelayakan sesuai kemampuan badan Penyelenggara 

selama menunngu keberangkatan apabila terjadi keterlambatan, dan (c) 

memperoleh pengembalian biaya angkutan apabila terjadi pembatalan 

pemberangkatan.   

Tanggung jawab PT. KAI sebagai sarana transportasi adalah menjaga 

keselamatan penumpang atau barang, mulai dari penumpang atau barang tersebut 

sampai masuk ke kereta api. Keselamatan penumpang dan barang dianggap 

penting, maka pemerintah menurunkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 

2 Tahun 2007 tentang Peningkatan Keselamatan Pengoperasian Kereta Api. 

Untuk mewujudkan keselamatan penumpang dan barang dalam perkeretaapian 

tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Nomor KM. 25 Tahun 2007 tentang 

Bedge Komite Nasional Keselamatan Transportasi. 

Seperti halnya perusahaan jasa pengangkutan PT. HERONA EXPRESS 

yang menerima dan melayani jasa pengiriman barang melalui kereta api dan truck 

box. Perusahaan jasa angkutan PT. HERONA EXPRESS yang bertanggung jawab 

mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan saat dilakukan pengangkutan. 

Pihak kereta api sebagai pelaksana pengiriman barang, pengirim barang 

bertanggung jawab membayar semua biaya sesuai dengan kesepakatan bersama 

antara pengirim dan perusahaan pengangkut barang yang telah disetujui antara 

kedua belah pihak. 

 

2. METODE  

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya metode penelitian, sebab metode 

penelitian diperlukan sebagai pedoman penelitian untuk memperoleh data atau 

                                                           
4
 Hadi, Setia Tunggal, 2007, Undang-Undang Perkeretaapian (UU NO. 23 Tahun 2007),Jakarta: 

Harvarindo, Hal. 59 
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informasi serta penjelasan secara sistematik mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan. 

Penelitian ini dilakukan di perusahaan jasa pengangkutan barang pada PT. 

HERONA EXPRESS.Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive, 

maksutnya adalah lokasi penelitian yang dijadikan subjek penelitian didasarkan 

pada pertimbangan-pertimbangan yang dipandang mempunyai hubungan erat 

dengan judul penelitian dan rumusan masalah. 

Dalam penelitian ini diperlukan adanya jenis sumber data yang berasal 

dari literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian.Sebab penelitian ini 

merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada data 

sekunder, selain itu juga diperlukan data primer. 

Sesuai dengan jenis data, maka metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data disesuaikan dengan jenis data.Untuk mengumpulkan data 

primer digunakan metode wawancara.Sedangkan untuk mengumpulkan data 

sekunder menggunakan metode studi pustaka. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perjanjian Pengangkutan 

Perjanjian pengangkutan selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak 

pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada 

dasarnya berisi tentang kewajiban dan hak, baik pengangkut dan penumpang 

maupun pengirim.
5
 

Pengertian Perjanjian Pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu 

pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu 

tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar 

ongkosnya.
6
 

Perjanjian pengangkutan mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari 

penumpang yang kurang terpenuhi oleh ulah para pelaku usaha angkutan umum 

                                                           
5
 Suwardjoko Warpanil, op.cit, hal. 2 

6
 R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. CITRA ADITYA, hal. 69 
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karena dengan adanya perjanjian pengangkutan maka memberikan jaminan 

kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat (3) telah memberikan 

suatu asas keadilan, yaitu asas pelaksanaan perjanjian secara itikad baik jaminan 

keadilan itu juga dipedomani pada pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu Perjanjian akan dapat dibatalkan jika 

bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan yang baik dan/atau ketertiban 

umum”. 

Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Antara PT. HERONA EXPRESS 

dengan Perusahaan Kereta Api dalam Pengangkutan Barang 

3.2 Tahap Awal adalah Pengajuan Permohonan Perjanjian Kerjasama 

antara PT. HERONA EXPRESS dengan PT. KAI 

Pada tahap ini pihak PT. HERONA EXPRESS mengajukan permohonan untuk 

mengadakan perjanjian kerjasama terhadap salah satu pihak, yaitu PT. KAI 

(Persero). Mula-mula pihak kantor perwakilan solo PT. HERONA EXPRESS 

mendatangi stasiun kereta api setempat atau dapat juga pihak kantor perwakilan 

Solo PT. HERONA EXPRESS mendatangi langsung ke kantor PT. KAI Daerah 

Operasi IV Yogyakarta dengan menemui bagian Komersial PT. Kereta Api 

(Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta, dengan alamat kantor di Jalan 

Lempuyangan No. 1 Yogyakarta. Hal tersebut dimaksudkan agar pihak kantor 

perwakilan Solo mendapatkan persetujuan dan izin untuk melaksanakan 

perjanjian kerjasama dalam bidang pengangkutan pada jangka waktu yang telah 

ditetapakn. 
7
 

Menurut keterangan dari ibu Endang Setianingsih yang bekerja sebagai 

karyawan PT. HERONA EXPRESS mengatakan bahwa kalau dalam pelaksanaan 

perjanjian kerjasama ini terdapat beberapa ketentuan-ketentuan pokok mengenai 

prosedur awal, yakni pihak PT. HERONA EXPRESS harus melengkapi syarat-

                                                           
7
 Endang Setianingsih, Karyawan kantor Perwakilan Solo PT. HERONA EXPRESS, Wawancara 

Pribadi, Surakarta, Kamis, 14 September 2017, pukul 14.13 
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syarat yang telah ditentukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero), syarat-

syarat tersebut antara lain adalah :
8
 

3.2.1 Mendapatkan izin terlebih dahulu dari PT. KAI (persero) 

3.2.2 Menyerahkan identitas diri pribadi (KTP) yang diwakilkan oleh Direktur 

PT. HERONA EXPRESS untuk dan atas namanya sendiri atau 

menyerahkan surat pernyataan dari perusahaan/atasan bagi sebuah 

perusahaan yang diwakilkan oleh pihak PT. HERONA EXPRESS. 

3.2.3 Melakukan pengisian blangko pendaftaran perjanjian kerjasama yang telah 

disediakan oleh PT. KAI (Persero) 

3.2.4 Pelunasan biaya administrasi dalam perjanjian kerjasama tersebut sesuai 

dengan yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 

dalam perjanjian. 

3.2.5 Bersedia untuk menyanggupi dan menyetujui semua ketentuan-ketentuan 

yang ada didalam surat perjanjian kerjasama antara PT. HERONA 

EXPRESS dengan PT. KAI (Persero). 

3.3 Tahap Kedua Adalah Penetapan Hak dan Kewajiban Masing-Masing 

Pihak dalam Perjanjian 

Sebelum perjanjian kerjasama dilaksanakan, maka kedua belah pihak harus 

mengetahui terlebih dahulu apa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

masing-masing pihak dalam menjalankan perjanjian kerjasama tersebut agar tidak 

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila masing-masing pihak telah 

mengetahui hak dan kewajibannya, maka kedua belah pihak dapat menjalankan 

kewajibannya masing-masing dan mendapatkan hak nya sesuai dengan yang telah 

disepakati antara beberapa pihak. 

Kewajiban pokok suatu perusahaan pengangkut penumpang atau barang 

adalah mengangkut penupang atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan, 

sedangkan hak nya adalah sebagai imbalan perusahaan angkutan yang 

memperoleh biaya angkutan dari penumpang atau pengirim barang. Lebih 

jelasnya, khususnya dalam pengangkutan barang perusahaan jasa atau pengangkut 

                                                           
8
 Endang Setianingsih, Karyawan kantor Perwakilan Solo PT. HERONA EXPRESS, Wawancara 

Pribadi, Surakarta, Kamis, 14 September 2017, pukul 14.20 
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memiliki kewajiban lainnya. Kewajiban tersebut diantaranya adalah merawat, 

menjaga, dan memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya dan 

menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak 

rusak, atau terlambat.
9
 

 

3.4 Tahap Ketiga adalah Penandatanganan Perjanjian anara Kedua Belah 

Pihak 

Setelah kesepakatan antara kedua belah pihak telah terpenuhi, maka kedua belah 

pihak mulai untuk mengikat perjanjian kerjasama dan memenuhi kesepakatan-

kesepakatan lainnya, seperti dalam hak dan kewajiban, pembagian hasil atau 

kesepakatan lainnya. Kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian. Dalam isi 

perjanjian tersebut termuat berbagai ketentuan yang mengikat kedua belah pihak 

dalam ikatan kerja. 

Perjanjian baru dikatakan sah apabila kedua belah pihak melakukan 

penandatanganan diakhir perjanjian setelah dibagian yang menyebutkan tempat 

pembuatan dan penandatanganan. Tata cara penulisan tempat dan tanggal 

penandatanganan merupakan bagian utama yang tunduk pada hukum sebagai 

keharusan formal yang dilakukan pada penutupan perjanjian kontrak. Tanggal 

dapat menentukan keabsahan kapasitas para pihak dan keabsahan dari 

kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Menurut 

Kusumohadiwidjojo hal tersebut karena kesepakatan-kesepakatan itu hanya sah 

apabila tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku pada tanggal perjanjian. 

Orang yang menandatangani dalam perjanjian adalah para pihak yang terlibat dan 

telah disebutkan sebagai subjek perjanjian.
10

 

Penandatanganan dalam perjanjian kerjasama terletak paling bawah dalam 

surat perjanjian setelah tertulis tanggal, dibawahnya tertulis nama disertai tanda 

tangan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut. 

 

                                                           
9
 Hadi, Setia Tunggal, 2007, Undang-Undang Perkeretaapian (UU NO. 23 Tahun 2007), Jakarta: 

Harvarindo, hal. 59 
10

 Budiono Kusumohamidjojo, 1998, Dasar-dasar Merancang Kontrak, Jakarta: Gramedia 

Widiasarana, hal. 26 
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4. PENUTUP 

Pengangkutan barang merupakan rangkaian peristiwa pemindahan barang atau 

penumpang dari satu tempat pemuatan ke tempat lain yang menjadi tujuan 

penurunan barang muatan. Perjanjian pengangkutan perlu mendapatkan 

pengaturan yang memadai dalam undang-undang Hukum Perikatan yang mana 

diketahui dalam B.W kita tidak terdapat pengaturannya tentang perjanjian ini 

yang dapat dianggap sebagai peraturan induknya. Tahapan-tahapan Pelaksanaan 

Perjanjian Pengangkutan antara lain adalah : 

4.1 Pengajuan Permohonan Perjanjian Kerjasama antara PT. HERONA 

EXPRESS dengan PT. KAI 

Pada tahap ini pihak PT. HERONA EXPRESS mengajukan permohonan untuk 

mengadakan perjanjian kerjasama terhadap salah satu pihak, yaitu PT. KAI 

(Persero). Mula-mula pihak kantor perwakilan solo PT. HERONA EXPRESS 

mendatangi stasiun kereta api setempat atau dapat juga pihak kantor perwakilan 

Solo PT. HERONA EXPRESS mendatangi langsung ke kantor PT. KAI Daerah 

Operasi IV Yogyakarta dengan menemui bagian Komersial PT. Kereta Api 

(Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta, dengan alamat kantor di Jalan 

Lempuyangan No. 1 Yogyakarta. 

4.2 Penetapan Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak dalam Perjanjian 

Kewajiban pokok suatu perusahaan pengangkut penumpang atau barang adalah 

mengangkut penupang atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan, 

sedangkan hak nya adalah sebagai imbalan perusahaan angkutan yang 

memperoleh biaya angkutan dari penumpang atau pengirim barang. Lebih 

jelasnya, khususnya dalam pengangkutan barang perusahaan jasa atau pengangkut 

memiliki kewajiban lainnya. Kewajiban tersebut diantaranya adalah merawat, 

menjaga, dan memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya dan 

menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak 

rusak, atau terlambat. 

4.3 Penandatanganan Perjanjian anara Kedua Belah Pihak 

Perjanjian baru dikatakan sah apabila kedua belah pihak melakukan 

penandatanganan diakhir perjanjian setelah dibagian yang menyebutkan tempat 
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pembuatan dan penandatanganan. Tata cara penulisan tempat dan tanggal 

penandatanganan merupakan bagian utama yang tunduk pada hukum sebagai 

keharusan formal yang dilakukan pada penutupan perjanjian kontrak. Tanggal 

dapat menentukan keabsahan kapasitas para pihak dan keabsahan dari 

kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Menurut 

Kusumohadiwidjojo hal tersebut karena kesepakatan-kesepakatan itu hanya sah 

apabila tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku pada tanggal perjanjian. 

Orang yang menandatangani dalam perjanjian adalah para pihak yang terlibat dan 

telah disebutkan sebagai subjek perjanjian. 
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