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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari hari setiap manusia tidak akan luput dari pemenuhan 

tingkat kebutuhanya dalam keseharian. Apalagi dengan berkembangnya jaman 

yang diikuti oleh kemajuan aktifitas ekonomi yang sudah sedemikian 

kompleksnya menyebabkan kebutuhan hidup masyarakat semakin tinggi dan 

bervariasi. Dengan semakin tinggi dan bervariasinya tingkat kebutuhan hidup 

masyarakat menyebabkan banyak berdiri bidang-bidang usaha baik yang bergerak 

pada sektor barang ataupun jasa. 

Sektor jasa merupakan salah satu kegiatan bisnis yang mulai berkembang 

pesat dan banyak diminati oleh pelaku usaha. Saat ini banyak terdapat bermacam-

macam bentuk usaha jasa, seperti jasa konsultan, jasa persewaan mobil atau 

komputer, jasa antar jemput barang maupun penumpang. Salah satu perusahaan 

yang bergerak dibidang penyelenggara jasa antara lain adalah perusahaan 

penyelenggara jasa angkutan, baik angkutan barang maupun angkutan 

penumpang. Kegiatan pengangkutan dapat dilakukan melalui beberapa cara, 

diantaranya dengan menggunakan sarana angkutan kereta api, sarana angkutan 

kendaraan bermotor, sarana angkutan laut dan sarana angkutan udara
1
 , yang 

kesemuanya apabila mempunyai sarana yang memadai akan sangat mendukung 

kelancaran proses pengangkutan barang maupun penumpang. 
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Pengangkutan merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Tersedianya sarana pengangkutan yang 

memadai dapat memudahkan seseorang untuk berpindah atau pergi ke suatu 

tempat, atau mengirimkan barang kesuatu tempat tujuan. Peranan pengangkutan 

juga sangat mutlak dibutuhkan dibidang perdagangan. Barang-barang yang 

dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai di tangan pedagang atau 

pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan, dan seterusnya dari pedagang atau 

pengusaha kepada konsumen juga harus menggunakan jasa pengangkutan.
2
 

Kata pengangkutan itu sendiri berasal dari kata “angkut” yang artinya bawa 

atau muat an kirimkan. Jadi pengangkutan diartikan sebagai pengangkutan dan 

pembawaan barang atau orang, permuatan dan pengiriman barang ataupun orang. 

Barang atau orang yang diangkut dari suatu tempat ketempat yang lain dengan 

selamat, walau demikian diperlukan seatu alat sebagai sarana 

pengangkut.
3
Semakin hari masyarakat membutuhkan proses pengangkutan yang 

lebih cepat dan lebih aman bagi barang yang akan dikirim. Dengan melihat 

kebutuhan masyarakat tersebut banyak pengusaha yang mendirikan usaha 

pelayanan jasa pengangkutan barang dan memberikan fasilitas pelayanan yang 

saling bersaing. 

Perusahaan itu tidak hanya dimiliki oleh negara, Perum PJKA, Bus Way dll, 

namun juga ada banyak lagi yang dimiliki oleh pihak swasta. Keberadaan pihak 
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swasta ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat dala hal pengiriman barang. 

Pelayanan terhadap pengangkutan dan pengiriman barang juga tidak terlepas 

dari bentuk-bentuk perjanjian, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis antara 

dua pihak yang saling menyepakati adanya pengiriman barang dan kesanggupan 

untuk membayar ongkos pengiriman oleh pihak lainnya.
4
Perjanjian-perjanjian 

tersebut sering kali disebut perjanjian pengangkutan, dimana didalamnya memuat 

aturan-aturan yang wajib dipenuhi oleh pengirim dan jasa pengiriman. Perjanjian 

pengangkutan selalu berbeda-beda pada masing-masing perusahaan, tergantung 

pada kebijakan masing-masing perusahaan. 

Perjanjian pengangkutan selalu berbentuk perjanjian baku diterapkan oleh 

perusahaan penyelenggara pengangkutan tidak sesuai dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Para 

pengusaha selalu berusaha mencantumkan klausula-klausula yang akan 

meringankan bentuk pertanggung jawaban selaku penyedia pengangkutan dan 

banyak membawa kerugian terhadap pihak pengirim barang. Banyak yang 

mengalihkan bentuk pertanggung jawaban kepada pihak lain dan 

berkecenderungan untuk bermain aman. 

Seperti pada contoh perusahaan PT. ESL Express, P.T Tiki, P.T JNE dan 

Kantor Pos. Perusahaan tersebut secara terang-terangan mencantumkan beberapa 

klausula yang sangat merugikan konsumen, banyak pula yang secara tertulis 

mengalihkan bentuk pertanggung jawaban kepada pihak konsumen, dengan alasan 
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yang tidak lazim dan dicantumkan pada klausula perjanjian pengangkutan. 

Misalnya selaku pihak penyedia jasa pengiriman barang pihak PT. “ESL 

EXPRESS” berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan jasa yang 

terbaik pada pengguna jasa maupun penerima barang.  

Namun dalam kegiatan pengiriman tidak terlepas dari berbagai hambatan 

yang menimbulkan kerugian baik bagi pengangkut maupun pengirim. Kerugian 

tersebut dapat disebabkan karena kelalaian atau kesalahan pengangkut. Seperti 

halnya kasus yang pernah terjadi di  PT. “ESL EXPRESS” yang berupa sebuah 

komplein dari salah satu pengguna jasa ESL EXPRESS yang diambil dari internet 

yaitu : salah satu pelanggan PT. ESL Express yang bernama Himawan melakukan 

pengiriman paket dari Yogyakarta tujuan Sumatera Barat (Lubuk Sikaping-

Pasaman) melalui agen PT.  ESL Express (Quickie laundry) Jalan Selokan 

Mataram 7A Pogung Kidul, Sleman, Yogyakarta, dengan nomor pengiriman IF 

096555 pada tanggal 10 Desember 2009, dengan catatan pengiriman Antar. 

Sebelum pengiriman Himawan melihat tabel daftar tujuan tidak ada tujuan ke 

Pasaman, tetapi ada tujuan ke Padang Panjang. Kemudian  Himawan menanyakan 

kepada petugas PT. ESL Express tersebut bisakah dikirim ke Pasaman karena dari 

Padang Panjang ke Pasaman kira-kira tiga jam perjalanan, maka petugas tersebut 

menghubungi seseorang melalui telepon dan dinyatakan bisa, maka mengirim 

paket tersebut dan dijanjikan paket diantar ke alamat dan paling lambat sampai 

tujuh hari. Namun setelah ditunggu-tunggu si penerima paket tersebut belum juga 

menerima paket tersebut sesuai dengan jadwal. Setelah kira-kira 10 hari 

kemudian, barulah Himawan dihubungi PT. ESL Express Padang Panjang melalui 
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telepon bahwa barang tidak bisa dikirim karena penerima tidak mau mengambil 

barang tersebut. Dan Himawan menyatakan bahwa sesuai dengan yang tertulis 

pada kwitansi atau Resi barang diantar bukan dijemput, tetapi petugas tersebut 

tidak mau terima dan menyalahkan petugas PT. ESL Express tempat Himawan  

mengirim paket tersebut. Kemudian Himawan ingin barangnya dikembalikan ke 

Yogya, dan petugas tersebut menyanggupinya. Pada tanggal 5 Januari 2010, 

Himawan mendatangi agen PT. ESL Express (Quickie laundry) dan meminta 

paketnya. Ternyata paket tersebut belum ada. Dengan mengemukakan berbagai 

alasan, dan petugas tersebut berjanji akan menghubungi. Kemudian esoknya 

tanggal 6 Januari 2010 Himawan menghubungi agen PT. ESL Express (Quickie 

laundry) dan meminta paket kembali. Petugas tersebut tidak dapat memberikan 

penjelasan yang memuaskan, seolah-olah masa bodoh dengan paket tersebut. 

Setelah di desak beliau berjanji paket tersebut akan saya terima satu minggu 

kemudian. Pada tanggal 14 Januari 2010 Himawan menghubungi agen PT. ESL 

Express (Quickie laundry) dan meminta paket, dan petugas ESL tersebut 

mengatakan paket masih belum sampai, dan mengatakan kalau kurang berkenan 

silahkan menuntut ganti rugi (Bukannya memberikan solusi tapi malah 

meresahkan). Akhirnya Himawan mendatangi PT. ESL Express Yogyakarta 

(Jalan Wonosari-Lingkar Timur), dan petugas tersebut berjanji menghubungi 

Himawan  pada sore harinya, namun sampai dua hari tidak juga dihubungi. 

Akhirnya ia menghubungi PT. ESL Express Yogyakarta (Jalan Mayjend Sutoyo 

No 46), dan dikatakan barang telah "di-return" dan kira-kira empat hari lagi 

sampai ke Yogya, untuk kepastiannya akan dihubungi di malam harinya.  
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Himawan menunggu tetapi tidak dihubungi akhirnya ia menghubungi ESL 

kembali dan dikatakan oleh petugas tersebut bahwa dia tidak mengetahui posisi 

barang Himawan, dan menganjurkan Himawan menghubungi kantor PT. ESL 

Express kembali keesokan harinya. Setiap janji yang dijanjikan oleh petugas PT. 

ESL Express kepada Himawan tidak pernah dipenuhi dan Himawan selalu diberi 

ketidakpastian.
5
 

Selain itu adapun kasus lain yang berupa komplein dari salah satu pengguna 

jasa ESL EXPRESS yaitu : Pada Tanggal 18 Juli 2011 di Jakarta Sutikno 

mengirimkan paket barang dagangan  ke Jember dan Bojonegoro via ESL 

Express, tapi barang yang dikirim mengalami keterlambatan. Barang kiriman tiba 

di Jember tanggal 22 Juli dan tiba di Bojonegoro tanggal 28 Juli 2011, ditambah 

lagi barang tersebut ada yang hilang dengan jumlah kerugian nominalnya Rp 

350.000. Sutikno sudah komplain kekantor pusat di daerah Jakarta Selatan, 

katanya akan segera dihubungi. Pihak ESL Express minta persyaratan berupa 

surat kehilangan dari masing-masing tujuan Jember dan Bojonegoro. Setelah 

semuanya dipenuhi, tidak ada respon sama sekali dari ESL Express. Ketika 

Sutikno mengirimkan email untuk kelanjutan proses klaimnya, pihak ESL Express 

membalas kalau proses klaim ditolak.
6
 

Kita dapat melihat dari kedua kasus tersebut bahwa pihak ESL EXPRESS 

disini tidak bertanggung jawab atas kerugian pengirim barang dan setiap janji 

yang dijanjikan oleh pihak ESL EXPRESS  tidak pernah dipenuhi dan selalu 
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diberikan ketidakpastian, meskipun Pihak pengirim sudah mengajukan 

keberatannya dan menunjukkan kwitansi yang didalamnya tertera pasal-pasal 

perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh PT. Express mengenai bentuk-bentuk 

tanggung jawab apabila terjadi keterlambatan maupun kerusakan akibat dari 

kelalaian pada waktu pengiriman barang baik oleh karyawan maupun faktor lain 

dan Pasal-Pasal lainnya, namun sebagaiamana kasus diatas kesemua ketentuan 

tidak dapat dijalankan sebagaimana fungsi ketentuan yang harus dijalankan karena 

sudah disepakati bersama sebelum perjanjian pengangkutan dilakukan, oleh 

karena itu banyak kasus-kasus yang menarik untuk diteliti khususnya mengenai 

fungsi dari sebuah perjanjian dan mengapa sebuah perjanjian yang dibuat sendiri 

oleh sebuah perusahaan untuk memberikan kenyamanan kepada pihak konsumen 

tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sebuah perjanjian. 

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil tema penelitian 

yaitu ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM 

PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG. 

B.  Rumusan Masalah  

Apakah bentuk perjanjian pengiriman barang yang tertuang dalam RESI atau 

surat angkutan sudah dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

konsumen?  

C.  Tujuan Penelitian 

Sebagaimana dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas, peneliti 

menyimpulkan tujuan penelitian hukum ini adalah : 
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Untuk mengetahui bentuk perjanjian pengiriman barang yang tertuang dalam 

RESI atau surat angkutan sudah dapat memberikan perlindungan terhadap hak-

hak konsumen. 

D.  Manfaat Penelitian 

1.  Dari Segi Teoritis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan wawasan dibidang hukum  bisnis terutama mata kuliah hukum 

pengangkutan dan hukum perlindungan konsumen. 

2.  Dari Segi Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang 

upaya perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan Undang-Undang 

Perlindungan konsumen Dan untuk mendapatkan gelar S1 khususnya 

Sarjana Hukum. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjalankan perundang-undangan, 

dengan efektif dan efesien khususnya dalam memberikan masukan 

terhadap perusahaan pengangkutan pada umumnya.. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan 

kemanfaatan bagi masyarakat terutama konsumen pengirim barang agar 

mengerti dan memiliki kesadaran hukum khususnya mengenai hak-

haknya pengirim sebagai pengguna jasa. 
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E.  Metode Penulisan Hukum 

Dalam Rangka untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan 

yang dikemukakan, maka Penulis memerlukan suatu metode penulisan hukum 

yang meliputi : 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan 

penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni 

melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat
7
. Penulisan ini dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa titik tolak penulisan analisa terhadap perundang-

undangan yang terkait dengan perlindungan hukum konsumen jasa 

pengiriman barang. Namun penulis ini tidak hanya kepustakaan mengenai 

aturan perundang-undangan saja, tetapi juga norma yang ada dalam 

masyarakat mengenai perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan barang 

dan lebih terpusat kepada perlindungan hukum untuk para konsumen 

pengguna jasa pengangkutan barang. 

2. Jenis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini digolongkan dalam 

dua jenis bahan hukum, yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari 

hukum positif yang terkait langsung dengan penulisan ini.
8
 Bahan hukum 

primer merupakan bahan hukum autoritatif artinya mempunyai otoritas. 
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Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim. Perundang-undangan yang terkait langsung 

dengan penulisan hukum ini ialah sebagai berikut : 

1) KUH Perdata; 

2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 

3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan 

4) KUH Dagang 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung 

bahan hukum primer.
9
 Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 

jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil 

simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penulisan.
10

 Dan bahan 

hukum sekunder yang terkait dengan penulisan hukum ini  ialah sebagai 

berikut : 

1) Buku-buku yang terkait dengan penulisan hukum; 

2) Internet; 

3) Artikel dan Koran. 
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3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penulisan 

disini ialah teknik dokumen dan kepustakaan. Baik bahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik 

permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan 

diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara 

komprehensif.
11

 Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan studi 

kepustakaan, aturan perundang-undangan, internet, dan artikel Penulis 

uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan 

yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 

Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni 

menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap 

permasalahan konkret yang dihadapi.
12

 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Penulisan dilakukan dengan teknik Deskriptif Kualitatif yaitu 

menganalisa secara mendalam tentang perbandingan peraturan perundang-

undangan dalam hukum positif Indonesia dengan perjanjian baku pada 

perjanjian pengangkutan barang yang ada pada perusahaan pengangkutan 

barang. Oleh karena itu, penulis menyambungkan dengan pendekatan 

perundang-undangan (Statute Approach), karena yang akan ditulis adalah 

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam 
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penulisan ini. Dalam pendekatan perundang-undangan ini, penulis melihat 

hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :
13

 

a. Comprehensive, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya 

terkait antara satu dengan lainnya secara logis. 

b. All-inclusive, artinya kumpulan norma hukum tersebut cukup 

mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak 

akan ada kekurangan hukum. 

c. Systematic, artinya bahwa disamping bertautan antara satu dengan 

yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara 

hierarkis. 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Sistematika penulisan ini terdiri dari  4 (empat) BAB yang tersusun secara 

berurutan. Mulai BAB I hingga BAB IV, secara garis besar dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan hukum, dan metode penulisan hukum, serta juga 

sistematika penulisan hukum. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi 

dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan 
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kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan 

permasalahan yang akan dijadikan suatu penulisan hukum. 

 BAB III  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab III ini, menjelaskan dan memaparkan bahan hukum hasil 

penulisan hukum serta analisa bahan hukum penulisan yang berkaitan dengan 

masalah berdasarkan pada teori dan kajian pustaka. 

 BAB IV PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil 

penulisan hukum pada Bab III, serta berisi tentang saran-saran sebagai 

rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. 

Kemudian setelah penutup selesai, dilanjutkan dengan daftar pustaka 

yang dijadikan sumber rujukan penulisan hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


