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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di zaman era globalisasi ini ditandai dengan semakin berkembang 

pesatnya persaingan antar jasa pengiriman dokumen dan barang. Hal ini 

disebabkan karena semakin banyaknya kebutuhan akan jasa pengiriman 

barang dan dokumen. Namun untuk menghadapi persaingan ini, maka 

diperlukan adanya kerjasama antara jasa pengiriman dengan perusahaan 

maupun dengan dinas pemerintahan. Semakin banyaknya kerjasama yang 

dilakukan maka dapat menunjukkan bahwa jasa pengiriman tersebut dapat 

bersaing dengan baik. 

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 Dalam bentuknya perjanjian 

itu berupa perkataan yang mengandung janji-janji dan atau kesanggupan yang 

diucapkan atau ditulis, 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 ” 

 

                                                           
1 Wirjono Projodikiro,2000, Azas-Azas hukum Perjanjian, Bandung : Mandar Maju,hal. 4. 
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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 Asas kebebasan 

berkontrak mengandung pengertian bahwa “setiap orang bebas mengadakan 

perjanjian, baik perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata maupun perjanjian 

yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat”. 

Salah satu jasa pengiriman adalah PT Pos Indonesia (Persero). 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. dijelaskan 

bahwa pos adalah layanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, 

layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan 

keagenan pos untuk kepentingan umum. PT Pos Indonesia (Persero) adalah 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan 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. 

                                                           
2 Mariam Darus Badrulzaman,dkk,2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hal. 84. 
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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 PT Pos Indonesia (Persero) 

Kantor Pos Boyolali 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 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. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali 

berkedudukan di kompleks perkantoran terpadu di Jalan Merdeka Timur, 

Kemiri, Boyolali. Salah satu tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil kabupaten Boyolali adalah melayani masyarakat dalam pembuatan 

dokumen kependudukan. Dalam pelaksananan pelayanan terhadap 

masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali 

memerlukan kerjasama dengan jasa pengiriman. Kerjasama yang dilakukan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dengan 

PT Pos Indonesia kantor Pos Boyolali meliputi pengiriman dokumen dan 

barang. 

Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia 

(Persero) kantor Pos Boyolali dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
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Sipil Kabupaten Boyolali dalam pengiriman dokumen dan barang, dalam 

perjanjian ini pihak pertama adalah PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 

Boyolali dan pihak kedua adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

kabupaten Boyolali. Sedangkan cakupan pada ruang lingkup perjanjian 

meliputi tujuan pengiriman adalah kantor kecamatan sekabupaten Boyolali 

dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Boyolali 

serta tempat pengambilan adalah kantor Kecamatan sekabupaten Boyolali dan 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali 

Dalam pasal 30 UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang 

menetapkan: 

“Penyelenggaraan pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan 

keselamatan kiriman.” 

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 

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

Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal, 4. 



5 

 

 

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 PosS Indonesia (Persero) 

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. Adapun bentuk wanprestasi 

yang dapat terjadi oleh PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali adalah paket pos 

terlambat, rusak, tidak sesuai barang yang dikirim atau hilang setelah terjadi 

wanprestasi tersebut, maka PT Pos Indonesia (Persero) dituntut untuk 

memenuhi kewajibanya yaitu mengganti kerugian sesuai dengan peraturan 

yang berlaku sedangkan bentuk wanprestasi yang dapat terjadi oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali adalah pembayaran 

kepada Pos Indonesia tidak tepat waktu, tidak membayar denda apabila 

terlambat melakukan pelunasan tagihan, barang yang akan dikirimkan telah 

rusak, tidak lengkap, beratnya melampaui batas yang ditentukan dan barang 

tersebut merupakan barang yang dilarang untuk dikirimkan dari suatu tempat 

ketempat yang lain.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis penulis bermaksud 

untuk membahas penelitian dengan judul : 
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“PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT POS INDONESIA (Persero) 

BOYOLALI DENGAN DINAS DUKCAPIL KABUPATEN BOYOLALI 

DALAM PENGIRIMAN DOKUMEN DAN BARANG” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis yang telah uraikan tersebut 

diatas, untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan permasalahan yang 

akan diteliti, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT Pos Indonesia 

(Persero) Boyolali dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Boyolali dalam pengiriman dokumen dan barang ? 

2. Bagaimana upaya penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan 

wanprestasi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT Pos 

Indonesia (Persero) Boyolali dengan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dalam pengiriman dokumen 

dan barang. 

b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian apabila salah satu pihak 

melakukan wanprestasi. 

2. Tujuan subyektif 

a. Untuk menambah pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya 

hukum perjanjian mengenai perjanjian kerjasama terhadap 
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pengiriman dokumen dan barang antara PT Pos Indonesia (Persero) 

Boyolali dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Boyolali 

b. Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap guna 

penyusunan penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas  

Muhammadiyah Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan 

manfaat atau kegunaan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman bagi penulis dan pembaca mengenai Perjanjian 

Kerjasama antara PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali dengan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dalam 

pengiriman dokumen dan barang. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian-penelitian pada masa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara 

umum kepada penulis dan pembaca serta masyarakat mengenai 

Perjanjian Kerjasama antara PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali dengan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dalam 
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pengiriman dokumen dan barang, sehingga dari penulisan penelitian ini 

dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat. 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar I. 1 Kerangka Berfikir 

Keterangan : 

Adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT Pos Indonesia 

(Persero) Boyolali dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Boyolali dalam pengiriman dokumen dan barang para pihak telah sepakat 

untuk membuat dan menandatangani suatu kesepakatan dalam membuat 

perjanjian  tersebut. Maka dalam perjanjian kerjasama tersebut  timbullah 
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suatu perikatan antara para pihaknya yang saling mengikat satu sama lain, 

adanya suatu kesepakatan merupakan suatu syarat subyektif yang harus 

dipenuhi dalam suatu perjanjian sehingga dalam suatu perjanjian yang dibuat 

para pihak-pihak harus dilaksanakan dengan baik dan apabila salah satu pihak 

tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik maka dapat dikatakan 

telah melakukan cidera janji atau telah melakukan wanprestasi, sehingga 

untuk mengatasi wanprestasi tersebut perlu adanya upaya untuk mengatasi 

wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerjasama antara PT Pos Indonesia 

(Persero) Boyolali dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Boyolali. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, Penelitian 

adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan seksama 

dan lengkap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu 

permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh  melalui suatu permasalahan 

itu.4 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah   dalam 

suatu penelitian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

                                                           
4
 Khudzulifah Dimyati dan Kelik Wardiono,2004, Metode Penelitian Hukum,Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, hal 1. 



10 

 

 

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.5 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah jenis penelitian yang bersifat Deskriptif, Penelitian Deskriptif 

adalah penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, sifat-sifat, karya-

karya manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya.6 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan pada penelitian ini adalah PT. Pos Indonesia 

(Persero) Boyolali yang berkedudukan di Jl. Pandanaran No 64, 

Tegalsari, Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa 

Tengah dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Boyolali yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Terpadu, Jl. 

Merdeka Timur, Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, 

Jawa Tengah 

4. Sumber dan Jenis Data 

Adapun Sumber dan Jenis Data yang penulis gunakan dalam 

melaksanakan penelitian ini adalah : 

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

Jakarta : Rajawali Pers, hal. 13-14 
6 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, hal. 43. 
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a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian 

lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam 

peneitian ini yang dilakukan di Kantor Pos Boyolali. Sumber data 

primer dalam penelitian ini melalui wawancara pihak manager 

penjualan Kantor Pos Boyolali mengenai perjanjian kerjasama antara 

PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali dengan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Boyolali. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diperoleh dari 

lokasi penelitian atau keterangan-keterangan yang secara tidak 

langsung diperoleh tetapi cara memperolehnya melalui studi 

kepustakaan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, peraturan 

perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian hukum ini.7 Data ini diperoleh dari 

penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer 

adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya 

mempunyai otoritas, bahan hukum primer yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. 

                                                           
7 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op, Cit, hal. 24. 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder meliputi : 

a) Buku-buku ilmiah yang terkait 

b) Hasil Penelitian 

3) Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan 

primer dan bahan sekunder. Seperti kamus hukum, biografi, dan 

kamus bahasa.  

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang akan 

diperlukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Metode studi kepustakaan ini merupakan teknik pengumpulan 

data sekunder yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur,  

peraturan perundang-undangan, doktin-doktrin, dokumen-dokumen 

resmi, data-data sekunder yang lain , yang terkait dan berhubungan 

dengan objek yang dikaji 

b. Studi lapangan 

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan adat secara langsung 

pada objek yang diteliti dengan cara wawancara (interview). 

Wawancara (interview) adalah cara untuk memperoleh informasi 
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dengan cara bertanya langsung kepada pihak responden yang 

dipandang memahami obyek yang akan diteliti. 

6. Metode Analisis Data 

Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

data secara kualitatif yaitu memadukan antara penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan serta mengolah data-data primer yang telah diperoleh 

dan akan dijadikan sesuatu yang utuh atau metode analisis. Langkah awal 

penelitian ini dilakukan pengumpulan data yang diperlukan baik secara 

studi kepustakaan atau studi lapangan yaitu berupa wawancara, langkah 

selanjutnya adalah menyusun hasil penelitian sehingga dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian. 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam sistematika penulisan penelitian ini disusun secara sistematis agar 

mempermudahkan dalam mempelajari isinya, penulisan ini disusun dalam 

format empat bagian yang tersusun dalam bab-bab. Yang mana satu sama lain 

saling berkaitan, dan setiap bab terdisi dari sub-sub bab, agar dapat 

memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut : 

BAB I : Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II : Berisi Tinjauan pustaka yang menguraikan tinjauan mengenai 

perjanjian pada umumnya yang meliputi pengertian perjanjian, asas-asas 

perjanjian, syarat-syarat perjanjian, unsur-unsur perjanjian,overchmacht dan 

resiko serta wanprestasi. Berisi tinjauan mengenai perjanjian kerjasama yang 
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meliputi konsep perjanjian kerjasama, dasar hukum perjanjian kerjasama, dan 

tujuan perjanjian kerjasama. Berisi tinjauan mengenai perjanjian 

pengangkutan pos yang meliputi pengertian perjanjian pengangkutan pos, 

pengaturan perjanjian pengangkutan pos, subyek dan obyek perjanjian 

pengangkutan pos, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

pengangkutan pos, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

pengangkutan pos, dan syarat-syarat perjanjian pengangkutan pos 

BAB III :  Berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan 

Perjanjian Kerjasama antara PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali dengan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dalam 

pengiriman dokumen dan barang serta Bagaimana upaya penyelesaian apabila 

salah satu pihak melakukan wanprestasi 

BAB IV :  Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait 

permasalahan yang diteliti 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


