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PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT POS INDONESIA (Persero) 

BOYOLALI DENGAN DINAS DUKCAPIL KABUPATEN BOYOLALI 

DALAM PENGIRIMAN DOKUMEN DAN BARANG 

Abstrak 

Perjanjian antara PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali dengan Dinas Dukcapil 

Kabupaten Boyolali merupakan perjanjian kerjasama dalam pengiriman kiriman 

surat dokumen dan barang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah yuridis normatif, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif. Perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian formil yang artinya 

bahwa  pelaksanaan perjanjian ini tidak cukup dengan kata sepakat saja dari para 

pihak tetapi kesepakatan tersebut harus dibuat secara tertulis yang dituangkan 

dalam Perjanjian No : 1098/BISRATKET/PENJUALAN/6/1118. Hasil penelitian 

yang diperoleh adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Pos Indonesia 

Boyolali dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Boyolali dalam pengiriman dokumen 

dan barang dilaksanakan berdasarkan isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua 

belah pihak tersebut, yang di dalamnya memuat ketentuan yang harus 

dilaksanakan oleh keduanya. Upaya penyelesaian apabila salah satu pihak 

melakukan wanprestasi dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila 

upaya tersebut tidak dapat tercapai maka akan diselesaikan dengan jalur hukum 

yang tercantum dalam Perjanjian No: 1098/BISRATKET/PENJUALAN/6/1118. 

 

Kata Kunci : perjanjian kerjasama, wanprestasi, dokumen dan barang 

 

Abstract 

The agreement between PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali and the Dukcapil 

Office in Boyolali Regency is a cooperation agreement in the delivery of 

documents and goods. The approach method used in this research is normative 

juridical. The type of research used is descriptive research. This cooperation 

agreement is a formal agreement which means that the implementation of this 

agreement is not enough with an agreement from the parties but the agreement 

must be made in writing as outlined in the Agreement No: 1098 / BISRATKET / 

SALES / 6/1118. The results obtained were the implementation of a cooperation 

agreement between PT Pos Indonesia Boyolali and the Dukcapil Office of 

Boyolali Regency in the delivery of documents and goods carried out based on the 

contents of the agreement that had been made by both parties, which contained 

provisions that must be carried out by both. Settlement efforts if one party defaults 

by consensus. However, if these efforts cannot be achieved, they will be resolved 

by legal channels listed in the Agreement No: 1098 / BISRATKET / SALES / 

6/1118. 

Keywords: cooperation agreements, defaults, documents and goods 

 

 

  



2 

 

1. PENDAHULUAN 

Di zaman era globalisasi ini ditandai dengan semakin berkembang pesatnya 

persaingan antar jasa pengiriman barang dan dokumen. Hal ini disebabkan karena 

semakin banyaknya kebutuhan akan jasa pengiriman dokumen dan barang. 

Adanya kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak maka dibuktikan 

dengan adanya suatu perjanjian yang harus disepakati dan dilakukan sebaik 

mungkin oleh kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seorang berjanji kepada seorang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.1 Perjanjian kerjasama yang dilakukan adalah 

berdasarkan pada pasal 1338 KUHPerdata, ketentuan dari pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata ini berbunyi bahwa : 

“ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya ” 

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kata semua 

berarti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal oleh undang-

undang maupun tidak. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi 

perjanjian, yaitu kebebasan dalam menentukan “apa” dan dengan “siapa” 

perjanjian itu diadakan dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang 

mengadakan perjanjian.2  

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan satu-satunya jasa pengiriman yang 

dimiliki Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 

tentang pelaksanaan Undang-undang No 38 Tahun 2009 tentang Pos. PT Pos 

Indonesia (Persero) banyak melakukan kerjasama dengan banyak pihak. 

Kerjasama tersebut ditandai dengan adanya perjanjian kerjasama yang dibuat dan 

disetujui oleh para pihak. Salah satu contoh kerjasama yang dilakukan oleh PT 

Pos Indonesia (Persero) adalah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Boyolali dalam pengiriman dokumen dan barang. Dalam pengiriman 

dokumen dan barang tersebut PT Pos Indonesia Boyolali mengambil dokumen 

tersebut dari kantor kecamatan sekabupaten  Boyolali atau dari Kantor Dinas 

 
1 Wirjono Projodikiro,2000, Azas-Azas hukum Perjanjian, Bandung : Mandar Maju,hal. 4. 
2 Mariam Darus Badrulzaman,dkk,2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hal. 84. 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Boyolali kemudian dokumen 

tersebut dikirimkan lagi ke kantor kecamatan sekabupaten Boyolali dan Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali. 

Setiap manusia yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan miliknya 

karena berbagai sebab ia disebut menghadapi suatu resiko.3 Begitu juga dalam 

pengiriman dokumen maupun barang yang dapat berakibat terhadap timbulnya 

kerugian-kerugian tertentu bagi pengguna jasa pengiriman pos seperti dalam hal 

terjadinya keterlambatan dalam pengiriman maupun rusaknya barang atau 

hilangnya barang. Hal tersebut diatas memunculkan suatu permasalahan baru, 

siapa yang harus menanggung atas kerugian-kerugian yang di derita oleh 

pengguna jasa . Mengingat PT Pos Indonesia (Persero) bergerak dalam bidang 

jasa, maka faktor penting yang patut diperhatikan adalah kepercayaan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, dimana mereka 

menggunakan jasa pos karena mereka percaya bahwa barang atau dokumen yang 

mereka kirim melalui jasa pos akan sampai dengan selamat di tempat tujuan. Hal 

tersebut berhubungan erat dengan isi perjanjian kerjasama yang dibuat PT Pos 

Indonesia (Persero)  Boyolali dalam memberikan pelayanan jasa berupa 

pengiriman dokumen dan barang. Dalam perjanjian yang terjadi antara pengirim 

dengan PT Pos Indonesia (Persero) tidak selamanya sesuai dengan yang 

dikehendaki oleh para pihak. Sering terjadi bahwa salah satu pihak merasa 

dirugikan dalam perjanjian itu. Demikian halnya dengan perjanjian kerjasama 

antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dengan PT 

Pos Indonesia, dimana apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau 

memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sehingga terjadi wanprestasi. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas permasalahan dalam penelitian ini 

adalah : Pertama, bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Pos 

Indonesia (Persero) Boyolali dengan Dinas Dukcapil kabupaten Boyolali dalam 

pengiriman dokumen dan barang, Kedua, bagaimana upaya penyelesaian apabila 

salah satu pihak melakukan wanprestasi. Tujuan dalam penelitian ini Pertama, 

untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Pos Indonesia 

 
3
 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1983, Hukum pertanggungan dan perkembangannya, Seksi 

Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal, 4. 
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(Persero) Boyolali dengan Dinas Dukcapil kabupaten Boyolali dalam pengiriman 

dokumen dan barang. Kedua, untuk mengetahui upaya penyelesaian apabila salah 

satu pihak melakukan wanprestasi. 

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, 

yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan 

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti.4 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang 

memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan aktivitas manusia, sifat-sifat, karya-karya manusia, keadaan, dan gejala-

gejala lainnya.5  

 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT Pos Indonesia (Persero) 

Boyolali dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Boyolali dalam Pengiriman 

Dokumen dan Barang 

Perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian formil yang artinya bahwa  

pelaksanaan perjanjian ini tidak cukup dengan kata sepakat saja dari para pihak 

tetapi kesepakatan tersebut harus dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam 

Perjanjian Kerjasama No : 1098/BISRATKET/PENJUALAN/6/1118. Perjanjian 

kerjasama ini merupakan perjanjian dalam rangka pengiriman kiriman surat 

dokumen dan barang. Dalam hal ini penyedia jasa dilakukan oleh PT Pos 

Indonesia (Persero) Boyolali dalam mengirimkan surat dokumen dan barang dari 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali melalui 

pengangkutan pos darat. Ruang lingkup pelaksanaan pengiriman surat dokumen 

dan barang meliputi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

 
4 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Jakarta : Rajawali Pers, hal. 13-14 
5 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, hal. 43. 
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Boyolali dan kantor Kecamatan Se-Boyolali sehingga semua pengiriman 

dilakukan melalui pengangkutan pos darat.  

Dalam setiap perjanjian kerjasama yang dibuat, perlu adanya syarat sahnya 

perjanjian yang telah tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila 

salah satu syarat saja tidak terpenuhi atau tidak ada dalam perjanjian maka 

perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum/tidak memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi dalam perjanjian 

ialah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan yang terbentuk oleh 

kedua pihak dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama No : 

1098/BISRATKET/PENJUALAN/6/1118 dengan ditandatanganinya para pihak 

diatas materai dengan tujuan mengikat para pihaknya secara hukum dan dikatakan 

saling menguntungkan satu sama lain. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi 

dalam suatu perjanjian ialah cakap dalam membuat suatu perjanjian. Dalam 

perjanjian kerjasama tersebut yang mengadakan perjanjian ialah pihak pertama 

yaitu Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan 

dan menunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan 

pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya dibidang pelayanan 

jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun diluar wilayah Republik 

Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, sedangkan 

pihak kedua yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali 

yang salah satu tugas diantaranya adalah melayani masyarakat dalam pembuatan 

dokumen kependudukan. Kedua subyek hukum tersebut dinilai telah cakap untuk  

untuk membuat dan mengadakan perjanjian tersebut. Syarat yang ketiga yang 

harus dipenuhi dalam suatu perjanjian ialah suatu hal tertentu, dalam perjanjian 

kerjasama yang dibuat memuat suatu obyek atau barang yang diperjanjikan, 

obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama antara PT Pos Indonesia 

Boyolali dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali 

ialah berupa dokumen dan barang. Syarat yang terakhir atau keempat yang harus 

dipenuhi dalam suatu perjanjian ialah  suatu sebab yang halal, dalam perjanjian 

kerjasama yang dibuat telah memenuhi sebab yang halal karena perjanjian 

tersebut dibuat dengan tujuan yang pasti yaitu obyek yang diperjanjikan jelas 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.  
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Adapun prosedur pelaksanaan lain yang terdapat dalam kesepakatan antara 

PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Boyolali yaitu mengenai bentuk perjanjian tersebut. Bentuk 

perjanjian yang dibuat secara tertulis ini juga merupakan wujud dari asas 

kebebasan berkontrak yang dianut oleh buku III KUHPerdata, selain berisi nama 

para pihak, perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang dijabarkan dalam 

pasal-pasal. Asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 

membuatnya” dengan demikian maka pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata ini. Meskipun para pihak bebas dalam membuat perjanjian apa 

saja, hal ini tidak berarti para pihak yang membuat perjanjian bisa seenaknya 

untuk membuat perjanjian yang disukainya karena semua tetap saja ada 

batasannya seperti yang tercantum pada pasal 1337 KUHPerdata. Jika bunyi pasal 

1337 KUHPerdata ini dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut 

oleh buku III KUHPerdata maka dapat ditemukan suatu pernyataan bahwa para 

pihak bebas untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan perjanjian 

tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan 

demikian asas kebebasan berkontrak disebut juga dengan istilah “sistem terbuka” 

ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar 

ketertiban dan kesusilaan. 

Perjanjian kerjasama antara PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali dengan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali merupakan 

perjanjian timbal balik karena masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban 

pokok yang harus terpenuhi. Hak Kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali juga terdapat 

dalam Pasal 7 Perjanjian No : 1098/BISRATKET/PENJUALAN/6/1118. 

Sedangkan kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh Pos Indonesia (Persero) 

Boyolali sebagai pemberi jasa layanan kiriman dokumen dan barang tercantum 

dalam Pasal 7 Perjanjian No : 1098/BISRATKET/PENJUALAN/6/1118 serta PT 

Pos Indonesia mempunyai kewajiban sebagai Penyelenggara Pos yaitu seperti 
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yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos pada 

Bagian Kedua . 

Pelaksanaan perjanjian antara PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali dengan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dalam pengiriman 

kiriman surat dokumen dan barang yang telah termuat di dalam perjanjian No : 

1098/BISRATKET/PENJUALAN/6/1118 telah sesuai dengan hukum perjanjian 

yang berlaku di Indonesia, selain itu pelaksanaan perjanjian antara para pihak 

tersebut telah terpenuhi syarat-syarat sah perjanjian seperti yang tercantum dalam 

Pasal 1320KUHPerdata. Di dalam perjanjian tersebut juga telah sesuai dengan 

syarat-syarat perjanjian pengangkutan barang pos yang tercantum dalam Pasal 32 

UU No. 38 tahun 2009 tentang Pos. Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban 

masing-masing para pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut juga telah sesuai 

dalam pasal 1235KUHPerdata hak dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pos juga 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dalam pasal 

26,27,28,29,30,31 dan 32 juga telah sesuai, perjanjian kerjasama tersebut di dalam 

pasal 3 tercantum mengenai kriteria-kriteria barang yang akan dikirimkan 

sehingga disebutkan pula dangerous goods dan barang-barang yang dilarang 

untuk dikirimkan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 

38 tahun 2009 tentang Pos yaitu pada Pasal 32. Dalam perjanjian kerjasama yang 

dibuat juga telah sesuai dengan pasal 1233KUHPerdata yaitu perjanjian lahir 

karena adanya suatu persetujuaan antara para pihak. 

Dengan adanya kesesuaian antara pasal-pasal yang terdapat dalam 

perjanjian No : 1098/BISRATKET/PENJUALAN/6/1118 dengan KUHPerdata 

maupun dengan Undang-Undang tersebut, maka perjanjian kerjasama yang 

dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali dengan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tersebut sah di mata hukum serta dibuat 

tanpa ada paksaan serta disetujui dengan penandatanganan para pihak diatas 

materai yang cukup. 

3.2 Upaya Penyelesaian Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi 

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau 

dilakukan tidak menurut selayaknya. Jadi, seorang debitur disebutkan dan berada 

dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi 
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perjanjian telah lali sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau 

atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya/selayaknya”. 

Dalam perjanjian No : 1098/BISRATKET/PENJUALAN/6/1118 tersebut 

penulis dapat membagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu wanprestasi yang dilakukan 

oleh PT Pos Indonesia Boyolali dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Boyolali. (1) Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia 

Boyolali yaitu adanya keterlambatan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia 

Boyolali dalam mengirimkan paket dan dokumen dan barang, maka berdasarkan 

pasal 8 ayat (1) sampai (11) akta perjanjian No : 

1098/BISRATKET/PENJUALAN/6/1118 PT Pos Indonesia Boyolali 

berkewajiban untuk mengganti kerugian atas dokumen dan barang tersebut sesuai 

apa yang dijanjikan dalam akta perjanjian yang sudah dibuat, jika kita lihat jenis 

wanprestasinya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang “melakukan apa 

yang dijanjikannya tetapi terlambat” maka sanksinya dapat berupa membayar 

setengah biaya pengirimannya, dan (2) Wanprestasi yang dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yaitu terdapat dalam 

pasal 10 ayat (1) dan (2) bagian pembayaran yaitu adanya keterlambatan 

pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Boyolali maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Boyolali wajib melakukan pembayaran biaya pengiriman paling lambat tanggal 

15 (lima belas) bulan tagih setelah invoice diterima oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan apabila denda keterlambatan 

pembayaran diatas tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 ditentukan sebesar 1% 

dari saldo piutang yang jatuh tempo, pembayaran pada tanggal 26 sampai akhir 

bulan dikenakan denda 2% dari saldo piutang yang jatuh tempo. Keterlambatan 

pembayaran berikutnya dikenakan denda 2% per bulan dari saldo piutang yang 

jatuh tempo ditambah denda bulan-bulan sebelumnya, dengan maksimal denda 

5%. Berdasarkan pasal 10 ayat (10) dan (2)  bagian pembayaran dalam perjanjian 

ini, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali wajib 

untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan tagihan dan denda kepada PT Pos 

Indonesia Boyolali, jika dilihat dari jenis wanprestasinya dapat dikategorikan 

sebagai wanprestasi yang “melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat” 
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maka sanksi yang didapat berupa membayar denda yang disesuaikan dan hanya 

dihitung berdasarkan jumlah hari kalender keterlambatan.  

Dalam perjanjian kerjasama tersebut dapat disimpulkan bahwa wanprestasi 

yang telah dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua yaitu PT Pos Indonesia 

Boyolali dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali 

sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata yaitu dalam pasal 12343KUHPerdata 

yang menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak 

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, 

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika 

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat 

dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. 

Mengenai upaya perselisihan diantara masing-masing pihak maka upaya 

penyelesaiannya telah tercantum dalam pasal 14 akta perjanjian No : 

1098/BISRATKET/PENJUALAN/6/1118 yang berisi mengenai : (1) Segala hal 

yang terjadi sebagai akibat perjanjian ini, hukum yang berlaku adalah hukum 

Negara Republik Indonesia, (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat 

perbedaan/interpretasi dan timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka 

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah, dan 

(3) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaiamana dimaksud 

pada ayat 2 pasal ini tidak mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tiga 

puluh) hari kalender sejak perselisihan terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk 

menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri 

Semarang. 

 

4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut : 

Pertama, Perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian formil yang 

artinya bahwa  pelaksanaan perjanjian ini tidak cukup dengan kata sepakat saja 

dari para pihak tetapi kesepakatan tersebut harus dibuat secara tertulis yang 

dituangkan dalam Perjanjian No : 1098/BISRATKET/PENJUALAN/6/1118. 
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Pelaksanaan perjanjian antara PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali dengan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dalam pengiriman 

kiriman surat dokumen dan barang yang telah termuat di dalam perjanjian No : 

1098/BISRATKET/PENJUALAN/6/1118 telah sesuai dengan hukum perjanjian 

yang berlaku di Indonesia, selain itu pelaksanaan perjanjian antara para pihak 

tersebut telah terpenuhi syarat-syarat sah perjanjian seperti yang tercantum dalam 

Pasal 1320KUHPerdata. Di dalam perjanjian tersebut juga telah sesuai dengan 

syarat-syarat perjanjian pengangkutan barang pos yang tercantum dalam Pasal 32 

UU No. 38 tahun 2009 tentang Pos. Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban 

masing-masing para pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut juga telah sesuai 

dalam pasal 1235KUHPerdata hak dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pos juga 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dalam pasal 

26,27,28,29,30,31 dan 32 juga telah sesuai, perjanjian kerjasama tersebut di dalam 

pasal 3 tercantum mengenai kriteria-kriteria barang yang akan dikirimkan 

sehingga disebutkan pula dangerous goods dan barang-barang yang dilarang 

untuk dikirimkan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 

38 tahun 2009 tentang Pos yaitu pada Pasal 32. Dalam perjanjian kerjasama yang 

dibuat juga telah sesuai dengan pasal 1233KUHPerdata yaitu perjanjian lahir 

karena adanya suatu persetujuaan antara para pihak. 

Kedua, Penyelesaian perselisihan apabila salah satu pihak melakukan 

wanprestasi yaitu dengan cara musyawarah untuk mufakat. Musyawarah tersebut 

dilakukan oleh para pihak untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut 

secara kekeluargaan. Berdasarkan hasil penelitian apabila penyelesaian 

perselisihan secara musyawarah sebagaiamana dimaksud pada pasal perjanjian 

kerjasama ini tidak mencapai mufakat maka dalam tenggang waktu 30 (tiga 

puluh) hari kalender sejak perselisihan terjadi, maka para pihak sepakat untuk 

menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri 

Semarang. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Boyolali yaitu 

adanya keterlambatan dalam mengirimkan paket dokumen dan barang, sehingga 

berdasarkan pasal 8 ayat (1) sampai (11) akta perjanjian No : 

1098/BISRATKET/PENJUALAN/6/1118 PT Pos Indonesia Boyolali 

berkewajiban untuk mengganti kerugian atas dokumen dan barang tersebut sesuai 
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dengan apa yang dijanjikan dalam akta perjanjian yang sudah dibuat. Jika kita 

lihat jenis wanprestasinya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang 

“melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat” maka sanksinya dapat 

berupa membayar setengah biaya pengirimannya.Wanprestasi yang dilakukan 

Oleh Dinas Dukcapil terlambat melakukan pembayaran juga merupakan 

wanprestasi kategori “ melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlamabat” 

sansksinya berupa membayar denda keterlambatan sesuai tanggal kalender. Dalam 

perjanjian kerjasama tersebut dapat disimpulkan bahwa wanprestasi yang telah 

dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan ketentuan dalam 

KUHPerdata yaitu dalam pasal 12343KUHPerdata. 

4.2 Saran 

Pertama, untuk PT Pos Indonesia Boyolali selaku pihak pertama sebagai jasa 

pengiriman paket dokumen dan barang supaya menambahkan armada pick-up 

agar dalam proses pengiriman tidak terkendala terbatasnya armada dalam 

pengiriman dan juga harus memanage waktu sebaik mungkin agar kiriman 

tersebut dapat diterima sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan sebab jalur 

yang ditempuh melewati jalan yang rusak. 

Kedua, Untuk Dinas Dukcapil selaku pihak kedua yang menerima jasa 

pengiriman sebaiknya supaya meningkatkan kerjasamanya dengan PT Pos 

Indonesia Boyolali karena dapat membantu mempermudah pelayanan kepada 

masyarakat. 
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Karya ilmiah ini penulis susun dengan sepenuh hati dan penulis persembahkan 

Kepada : pertama, ibu saya tercinta (Sri Handayani) selaku orang tua penulis yang 

telah memberikan doa , dukungan moril dan materiil serta kepercayaan yang 

beliau berikan kepada penulis dan memberikan kesempatan penulis untuk 

mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kedua, Muhammad Reyhan Malik selaku 

kakak penulis yang telah banyak membantu dalam memberikan dukungan moril 

kepada adiknya selaku penulis. Ketiga, Hasnah Widayanti yang selalu menemani 

dan banyak membantu memberikan semangat, motivasi, doa dan dukungan 
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hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih sudah menemani 

penulis sejak masih duduk di bangku SMP. 
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