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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia salah satu negara yang sedang berkembang, dan pada saat ini 

sedang giat-giatnya memacu pembangunan di segala bidang kehidupan guna 

mewujudkan cita-cita bangsa. Seperti yang tercantum dalam Pancasila dan 

UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta 

rnemberikan hasil dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dalam Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dijelaskan pula 

bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, 

dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan 

kemampuan rasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Kemudian 

dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang 

universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, 

berkeadilan sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. 

Tujuan tersebut dapat dicapai hanya dengan partisipasi yang baik antar 

pemerintah dan warga negara karena membangun suatu masyarakat bukanlah urusan 

pemerintah saja. Oleh karena itu masyarakat harus bangkit kekuatannya untuk ikut  
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membangun. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan masyarakat dapat 

diartikan sebagai pihak swasta. 

Pembangunan di bidang ekonomi saat ini menunjukan perkembangan 

yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan muncul dan tumbuhnya berbagai 

perusahaan yang masing-masing menjalankan usaha yang tidak sama. Usaha 

yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut sangat membantu dalam 

pemulihan kondisi ekonomi Indonesia. 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, merupakan salah satu 

dari sekian banyak perusahaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. 

Salah satunya adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa pelayanan 

pengiriman barang dan jasa kurir. 

Perusahaan yang menjalankan jasa pengiriman barang dan jasa kurir 

tersebut mampu bertahan dalam kondisi perekonomian Indonesia, baik 

sebelum maupun sesudah krisis ekonomi melanda Indoneia, karena jasa yang 

dijalankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan dalam era 

globalisasi sekarang ini mobilitas masyarakat semakin cepat sehingga jasa 

pelayanan pengiriman barang dan jasa kurir merupakan salah satu alternatif 

dalam menyampaikan barang atau dokumen secara cepat dan tepat. 

Melengkapi fenomena seperti ini para pengusaha tersebut menilai sebagai suatu 

peluang bisnis. Seiring dengan perkembangan yang ada di masyarakat tersebut maka 

para pengusaha yang bergerak dalam pelayanan jasa pengiriman barang dan jasa kurir 
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tersebut berkeinginan untuk memperluas dan memperbesar jaringan 

pelayananhya, dan salah satu cara yang ditempuh guna perluasan jaringan 

pelayanan tersebut adalah orang yang diberi kuasa oleh orang lain, untuk 

menggunakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pemilik barang 

dengan system keagenan1. 

Perluasan jaringan pelayanan dengan system keagenan ini sangat 

membantu para pengusaha di bidang jasa pengiriman barang dan jasa kurir 

tersebut. Perluasan jaringan pelayanan dengan system keagenan tersebut dapat 

memberikan berbagai keuntungan secara langsung yaitu: promosi tentang jasa 

layanan yang dijalankan perusahaan, peningkatan jumlah konsumen atau 

pelanggan, profit atau keuntungan perusahaan, prestise perusahaan. 

Secara luar biasa seorang agen boleh meminta kekuasaan karena 

tekanan kebutuhan yang memuncak dan ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi : 

1. Agen itu harus sudah menguasai barang milik pemberi kuasa 

2. Keadaan harus darurat sesungguhnya harus sudah terjadi yang mengancam 

barang itu. 

3. Harus tidak mungkin bagi agen untuk meminta petunjuk-petunjuk dari 

pemilik pada waktunya 

4. Agen itu harus bertindak dengan itikad baik dalam usaha sesungguhnya 

untuk melindungi barang-barang terebut. 

                                                      

1 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, 1986. PT. Alumni. Bandung, Halaman 275 
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System itu harus sendiri dijalankan atas pemberian kuasa dari suatu 

perusahaan induk. Dalam hal ini perusahaan pemberian kuasa bekerjasama 

dengan perusahaan atau badan hukum yang lain dalam menjalankan system 

keagenan tersebut. Kerjasama tersubut tertuang dalam suatu perjanjian yang 

dinamakan perjanjian pemberian kuasa Pemberian kuasa adalah suatu 

perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada 

seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya, menyeleng-garakan 

suatu urusan, demikian definisi yang diberikan oleh Pasal 1792 KUHPerdata 

mengenai perjanjian pemberian kuasa. Dalam perkembangannya pemberian 

kuasa tersebut dapat menimbulkan atau melahirkan suatu perwakilan yang 

berbentuk keagenan.2 

Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah dalam hal perjanjian pemberian 

kuasa yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Surakarta. Dalam 

perjanjian pemberian kuasa tersebut PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Surakarta. 

Bertindak selaku pihak pemberi kuasa. 

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian pemberin kuasa, yang 

diadakan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Surakarta tentunya tidak terlepas dari 

adanya ketentuan perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang terkait dalam 

perjanjian tersebut. Masing-masing pihak harus menghormati isi dari perjanjian 

pemberian kuasa. 

                                                      

2 R. Setiawan. Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Bandung. Halaman 45  
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tersebut baik dari segi kewajiban-kewajiban yang hams dilakukan maupun 

pemenuhan hak dari masing-masing kepentingan. 

Hukum perjajian menganut system terbuka, artinya bahwa undang-

undang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

membuat perjajian yang berisi dan tentang apa saja asalkan tidak melanggar 

Undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan 

kesusilaan. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya bersifat optimal 

(pelengkap) saja., artinya bahwa pasal-pasal dalam perjanjian boleh 

disingkirkan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila dihendaki3. 

Meskipun perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut telah 

memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata, 

pelaksanaannya kadang tidak berjalan dengan mulus. Tidak semua apa yang 

diharapkan oleh para pihak karena seringkali menimbulkan berbagai 

permasalahan. 

Salah satu contoh permasalahan adalah kasus pelanggaran yang 

dilakukan oleh agen 03, yang beralamat di A. Yani No 149 Pabelan Kartasura. 

Agen tersebut telah melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan PT. 

Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Surakarta mengenai system atau tata cara 

pengiriman barang. Dalam perjanjian tersebut diterangkan bahwa agen tidak 

diperbolehkan atau dibenarkan menerima dan mengirim 

                                                      

3 R. Subekti, Aneka Perjanjian, 1984. Penerbit mtermasa, Bandung, halaman 13. 
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barang kiriman baik langsung maupun tidak langsung darijasa titipan yang lain 

atau sejenis tanpa sepengetahuan dari PT. Citra 

Van Titipan Kilat (TIKI) Surakarta, akan tetapi agen 03 tersebut telah 

menerima barang atas nama PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Surakarta 

tetapi pengiriman barang tersebut dilakukan melalui jasa pengiriman barang 

yang lain, sehingga PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Surakarta mengalami 

kerugian dan berhak mengakhiri keagenan tersebut dengan cara penarikan 

kekuasaan atas agen 03 tersebut. 

Keagenan berakhir apabila agen tersebut sudah seusai melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara principal dan agen 

tersebut.  Pada umumnya principal dapat menarik kekuasaan layanan setiap 

saat walaupun ia harus membayar ganti rugi kepada agennya itu jika hal ini 

mengakibatkan pelanggaran perjanjian antara principal dan agen. Misalnya 

jika agen itu di kerjakan oleh prinsipalnya dan diperhatikan secara melawan 

hukum dari pekerjanaannya tanpa pemberitahuan lebih dahulu. 

Hal ini merupakan fakta yang sering terjadi dan membutuhkan pemecahan 

tersendiri, salah satunya dari segi hukum khususnya hukum perjanjian. Oleh karena 

itu penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh bagaimana proses terjadinya 

perjanjian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam pelaksanaan 

perjanjian pemberian kuasa tersebut, sehingga implikasi dari penelitian ini 

diharapkan agar masyarakat pada umumnya dapat mengetahui serta pemahaman 

tentang perjanjian pemberian kuasa 
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dengan system keagenan, serta secara khusus dapat memberikan masukan 

kepada para agen tentang pengelolaan, dan berkesinambungan dalam usaha 

mningkatkan mutu pelayanan, yang pada akhimya berpengaruh juga terhadap 

peningkatan pendapatan dari masing-masing pihak. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih jauh 

lagi mengenai pelaksanaan pemberian kuasa yang dilakukan PT. Citra Van 

Titipan Kilat (TIKI) Surakarta dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi 

dengan judul "TINJAUAN   PELAKSANAAN   PERJANJ1AN   

PEMBERIAN   KUASA (KEAGENAN) DI PT. CITRA VAN TITIPAN 

KILAT (TIKI) SURAKARTA". 

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam perumusan harus di tentukan lebih dahulu obyek yang akan 

diteliti dan harus dimengerti permasalahan mengenai obyek tersebut4. 

Berdasarkan hal tesebut perumusan masalah yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana prosedur dan tata cara pelaksanaan perjanjian pemberian 

kuasa? 

2.  Apakah ada hal yang spesifik dalam perjanjian pemberian kuasa 

tersebut 

3.  Hambatan-hambatan apakah yang timbul dari pelaksanaan 

perjanjian tersebut dan begaimana cara mengatasinya. 

                                                      

4 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta : 
1997 halaman 3 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitin ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur dan tata cara pelaksanaan perjanjian 

pemberian kuasa di PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Surakarta 

2. Untuk mengetahui hal-hal yang spesifik dalam perjanjian pemberian kuasa 

tersebut. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam 

pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa tersebut dan cara mengatasinya 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian bennanfaat apabila hasil yang diperoleh dapat berguna untuk 

memperbaiki kualitas hidup pada umumnya. Penelitian terhadap pengetahuan 

meliputi pengetahuan yang teoritis dan praktis, sehingga berdasarkan hal 

tersebut, manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian-penelitian lain.  

b. Untuk memahami dan menggali ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

ilmu hukum pada khususnya tentang perjanjian pemberian kuasa 

c. Untuk menambah literatur dan khasanah dunia pustaka yang dapat 

digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dalam 

memahami dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa, yang dalam 

hal ini dapat dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) 

Surakarta.  

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat ten tang perjanjian pemberian kuasa  

c. Untuk memberikan gambaran terhadap perkembangan hukum di 

Indonesia, khususnya hukum perjanjian pemberian kuasa 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmah yang berkaitan 

dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis 

dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu 

sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak 

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu5. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di sini tergolong dalam peneitian deskriptif yaitu 

suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data-data yang seteliti 

 

                                                      

5 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Nonnatif suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2001, halaman 3 
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mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 

Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan memberikan 

data yang seteliti mungkin tentang pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa 

pada PT. Citra Van Titipan Kilat (T1KI) Surakarta. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dimaksud untuk mempersempit ruang lingkup 

penclitian, sehingga penelitian lebih terarah. Dalam penelitian ini pcnulis 

mengambil lokasi pada PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Surakarta. 

3. Jenis Data 

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya 

dinyatakan dalam keadaan yang sewajamya atau sebagaimana adanya, 

tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan.  

a. Data Primer 

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung 

diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu data didapat dari lokasi 

penelitian di PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Surakarta.  

b. Data Skunder 



 11

Merupakan sejumlah data yang didapat melalui pustaka yang meliputi : buku-

buku, majalah, hasil seminar dan dokumen yang berkaitan dengan obyek 

penelitian. 

 

4. Sumber Data 

Sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Sumber Data Primer 

Adalah pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu pegawai atau 

karyawan PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Surakarta.  

b. Sumber Data Sekunder 

Merupakan sumber data yang secara langsung mendukung sumber data 

primer termasuk di dalamnya literature, peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen yang melengkapi kekurangan sumber data primer, 

dalam hal ini yang berhubungan dengan obyek penelitian. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, menggunakan teknik 

pengum-pulan data sebagai berikut: 

a. Penelitan Lapangan  

1) Observasi 
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Adalah pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti 

serta melakukan pencatatan secara sistematis sehingga dapat 

mengetahui sebanyak mungkin tentang keadaan data pada PT. Citra 

Van Titipan Kilat (TIKI) Surakarta.  

2) Wawancara 

Adalah teknik pengumpulan data melalui teknik Tanya jawab secara 

langsung dengan pihak yang berkepentingan6, dalam hal ini adalah 

pegawai atau karyawan PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Surakarta 

yang berkepentingan dalam masalah ini  

b. Penelitian Pustaka 

Teknik penelitian pustaka sebagai dasar teori, maupun sebagai data 

pendukung. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi pustaka dengan 

jalan membaca dan memperlajari buku-buku literature, naskah-naskah, serta 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitan merupakan hal yang penting agar 

data-data yang sudah terkumpul dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa 

                                                      

6 Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta : 
2001..halaman 95 



 13

sehingga diperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-

persoalan dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu 

"Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa 

yang dinyatakan responden tertulis atau lesan dan juga perilaku nyata yang 

diteliti dan dipelajari sebagai suatu tujuan uang utuh. 

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang 

terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan 

wawancara berupa informasi dari responden yang kemudian dihubungkan 

dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori atau aturan-aturan yang 

berhubungan dengan pennasalahan, selanjutnya mencari jalan pemecahannya 

dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh 

hasilnya. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Skripsi yang penulis susun ini, menggunakan sistematika bab per bab, 

yang secara sederhana terdapat empat bab pada bagian awal skripsi terdiri dari 

halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman 

motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi. 

Bagian per Bab secara garis besar adalah sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi  tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,   Metode 

Penelitian dan Sistematika Skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan  tentang pengertian 

perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, asas perjanjian, syarat sah 

perjanjian, macam perjanjian, akibat hukum sahnya perjanjian, 

konsekwensi hak dan kewajiban para pelaku dalam perjanjian serta 

pembahasan tentang perjanjian pemberian kuasa. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini akan diuraikan 

tentang sejarah singkat berdirinya PT. Citra Van Titipan Kilat (T1KI), 

susunan organisasi PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), diskripsi 

pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa pada PT. Citra Van Titipan 

Kilat (TIKI), serta hak dan kewajibn para pihak yg timbul dari 

perjanjian PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) dengan para agen, serta 

permasalahan yang kerap timbul dan penyelesaiannya 

BAB IV PENUTUP. 

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 




