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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi Kebutuhan akan jasa pengiriman barang saat ini 

menjadi sangat tinggi. Ini juga tidak terlepas dari banyaknya aktifitas 

pengirian barang yang dilakukan oleh berbagai pihak diantara lain para 

individu/instansi yang ingin mengirim barang dan para pelaku jual beli 

online. Sebelum ini pun, jasa pengiriman barang sudah banyak digunakan 

untuk berbagai keperluan. Jasa pengiriman barang memudahkan bagi 

seseorang yang ingin mengirim barang kepada penerima barang. jasa 

pengiriman barang haruslah selalu menjaga kondisi barang yang akan 

dikirim, sebab dalam hal ini memeliki keterlibatan kepada kepentingan 

konsumen. dengan menikatnya arus kepercayaan kepada jasa pengiriman 

barang maka akan meningkatkan fleksebiltas dalam kegiatan peningkatan 

ekonomi nasional.  

Jasa pengiriman barang tidak akan pernah lepas dengan kegiatan 

hukum yaitu sebuah perjanjian, perjanjian memiliki peran penting untuk 

mengikatkan rasa tanggungjawab antara pihak penjual, pihak jasa 

pengiriman, dan pihak penerima barang, secara umum perjanjian di atur 

pada. pasal 1338 KUH per “Semua persetujuan yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh 

http://tikijne.co.id/tag/jasa-pengiriman-barang/
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Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan 

harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Artinya pelaku jasa pengirim 

dilarang untuk tidak melakukan prestasinya dengan tidak benar. Pada 

umumnya suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 

kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan 

antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu 

menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam 

bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang 

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.1 

Selain tercantum dalam pasal 1338 KUHPer terdapat juga ikatan 

secara hukum sebagaimana yang telah dijelaskan  dalam pasal 16 undang-

undang nomor 8 tahun 1999 tetang perlindungan konsumen. pelaku usaha 

dalam menawarkan barang dan/jasa melalui pesanan dilarang untuk;  

a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian 

sesuai dengan yang di janjikan.  

b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.  

Begitu juga dengan pernjanjian pengiriman tersebut yang di buat 

secara tertulis hal ini di lakukan apabila perjanjian yang sama-sama telah 

di sepakati terjadi wanprestasi maka naskah dari perjanjian secara tertulis 

tersebut dapat di jadikan alat bukti bila terjadi klaim dari salah satu pihak. 

Seperti yang dikatakan oleh  Prof. DR. Sudikno, Mertokusumo, S.H 

                                                             
1 Prof. R. Subekti, S.H.1987, Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, Hal 6 
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perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.2. Dalam 

jasa pengiriman barang perjanjian tersebut biasa dikemas secara sederhana 

dalam bentuk RESI pengeriman. Salah satu jasa pengiriman/pengankutan 

ini adalah JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan 

logistik yang kerap di pilih oleh konsumen untuk mengirimkan barang/ 

dokumen nya, JNE berkantor pusat di Jl. Tomang Raya No. 

11. Jakarta Barat 11440, Indonesia. Nama resmi adalah Tiki Jalur Nugraha 

Ekakurir (Tiki JNE) yang lebih dikenal dengan nama JNE yang 

merupakan salah satu perusahaan jasa kurir di Indonesia.3 JNE juga 

memeliki berberapa kantor cabang diberbagai kota salah satunya adalah 

kota Malang 

Cabang kantor JNE Malang merupakan jasa pengirim yang 

setidakya harus mengirim barang dengan jumlah ratusan, barang yang 

disortir terlebih dahulu, alur prosesnya konsumen mengantar ke 

Agen/Counter JNE terdekat, agen menampung paket dokumen  maka akan 

dikeluarkan suatu dokumen atau surat perjanjian pengiriman barang yang 

selanjutnya harus ditandatangani oleh konsumen/pengirim, yang berarti 

bahwa konsumen telah menyetujui syarat-syarat atau klausul-klausulnya 

baik mengenai syarat, ketentuan, akibat dan resiko selanjutnya paket tiba 

di warehouse untuk di proses status awb dan transit untuk selanjutnya di 

                                                             
2 Sudikno Mertokusumo, 2005, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma 

Jaya,Yogyakarta, Hal 10 
3 Diakses melalui www.jne.co.id pada tanggal 1 Februari Pukul 12.30 WIB 

http://www.jne.co.id/
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proses ke tujuan JNE cabang paket tersebut (media bisa menggunakan 

pesawat atau kargo darat) setelah itu paket tiba di kantor JNE cabang 

tujuan paket itu (status received in destination) selanjutnya kurir akan 

mengantarkan paket tersebut ke alamat penerima paket tersebut.4 

Pengiriman barang tersebut proses pengiriman harus melalui 

proses sedemikan rupa dari pihak pengirim, namun terkadang proses yang 

lambat dalam memilah milah barang, secara tidak lagsung juga dapat 

mempengaruhi waktu atau estimasi yang seharusnya dikirim pada tanggal 

sekian kepada pihak tertentu. Dengan keterlambatan tersebut selain 

merugikan pihak pengirim barang, namun juga pihak penerima barang. 

Selain itu pula dengan jumlah barang yang baik memungkin pula barang 

tertumpuk dengan barang yang lainya sehingga demikian itu menimbulkan 

gesekan maupun goresan. Tentunya dengan kejadian tersebut timbul 

sejumlah masalah yang harus ditanggung oleh pihak/pelaku jasa pengirim 

yang mana saat awal penyerahan barang sudah dijanjikan waktu maksimal 

sekian hari dan barang akan dijaga agar tetap utuh. 

Namun pada kenyataannya JNE masih tetap mengalami masalah 

keterlambatan seperti halnya yang telah di alami oleh “Aphriel” 

(Pengguna Facebook)  pada tanggal 22 Maret 2018 yang mana dia 

mengirim coment di beranda Facebook JNE Malang “long paket dengan 

ID0101021716159961 segera dikirim kerumah, itu barang saya jual lagi 

soalnya masak sampai malang tanggal 12 sampai hari ini belum diantar 

                                                             
4 Diakses melalui Dionbarus.com pada tanggal 2 Februari pukul 20.12 WIB 
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kerumah, di komplain katanya rumah kosong padahal rumah tidak pernah 

kosong karena itu toko, apa sekarang paketan lewat Jne harus diambil di 

kantor dan sudah tidak melayani di antar sampai rumah kah?”5  

Hal sama juga di keluhkan oleh “Dyah Renita” (Pengguna Facebook) 

yang juga menulis di kolom komentar Facebook JNE Malang “ Saya kirim 

paket pake YES sesama Kota Malang via JNE Agen Paus tanggal 23 

November 2017. No resi : MXGAP01488162516 sampai sekarang belum 

sampai alamat. Komplai ke JNE Paus bilang nya di follow ke JNE Pusat 

Malang. Lama”.  

Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus tersebut penulis 

tertarik ingin menganalisis lebih jauh tentang perjanjian pengiriman 

barang. Perjanjian yang di tuangkan dalam bentuk penelitian ini berjudul 

“Pertanggungjawaban Jasa Pengiriman barang yang melebihi batas 

waktu dari Estimasi yang telah di tentukan di tinjau dari Undang-

Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Studi pada 

PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR Cabang Pakisaji Kab. 

Malang  (JNE EXPRESS) 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut  

                                                             
5 Diakses melalui https://www.facebook.com/JNEmxg/ pada tanggal 22 Maret pukul 

12.30 WIB 

https://www.facebook.com/JNEmxg/
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1. Apa Faktor penghambatan bagi JNE Untuk mengirimkan barang sesuai 

yang telah di perjanjikan 

2. Bagaimana Pelaksaan Pertanggungjawaban JNE dalam perjanjian 

pengiriman barang apabila tidak sesuai waktu estimasi yang telah di 

perjanjikan  dalam paket YES ditinjau dari pasal 16 undang-undang No 8 

Tahun 1999 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui apa faktor penghambat bagi JNE untuk mengirimkan 

barang sesuai yang telah ditentukan. 

2. Untuk memahami dan mendiskripsikan bagaimana pelaksaan 

pertanggung jawaban JNE dalam perjanjian pengiriman barang apabila 

tidak sesuai waktu estimasi yang telah di perjanjikan dalam paket YES 

ditinjau dari pasal 16 undang-undang NO 8 Tahun 1999. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk 

memberikan sumbangan pemikiran dan informasi terhadap suatu masalah 

hukum khusunya dalam penyelesaian kertelambatan jasa pengiriman barang 

yang melebihi estimasi paket YES  

E. Kegunaan  

Penelitian ini berguna dalam rangka menumbuhkan dan 

meingkatkan minat terhadap ilmu hukum yang khususnya dalam konsentrasi 

hukum perdata bisnis, dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

penulisan hukum dikemudian hari. 
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F. Metode penelitian  

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 

sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem, sedangkan konsisten 

berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka 

tertentu.6  

1. Metode pendekatan  

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau 

penyelesain terhadap sebuah masalah melalui tahap-tahap yang telah 

ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian atau penulisan.7 

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, 

artinya penelitian ini melakukan kajian terhadap keadaan nyata yang 

terjadi dimasyarakat atau lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk 

menemukan fakta-fakta yang kemudian dilakukan identifikasi 

terhadap permasalahan yang ada yang pada akhirnya menemukan 

sebuah penyelesaian masalah.8 Penulis dalam penulisan hukum akan 

mengkaji mengenai  Pertanggung jawaban JNE, Sebagai Jasa 

Pengirim Barang Yang Melebihi Batas Waktu Dan Berubahnya 

Kondisi Barang (Rusak) Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 

                                                             
6 Soerjono Sukanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Universitas Indonesia 

(UI) Press. Hal 43 
7 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Penerbit Citra 

Aditya Bakti. Hlm 112 
8 Soejono Soekanto.Op. Cit. Hal 10  
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1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada  PT. Tiki Jalur 

Nugraha Ekakurir Agen Pakisaji Malang) JNE Express 

2. Sumber data  

Penulis menggunakan sumber data dalam melakukan penelitian 

sebagai berikut: 

a. Sumber data Primer merupakan data yang diperoleh dan 

kemudian dikumpulkan secara langsunng dari sumber pertama 

terhadap permasalahan yang dikaji. sumber data primer 

melalui wawancara dengan pihak  PT. Tiki Jalur Nugraha 

Ekakurir Cabang Malang dan Masyarakat umum yang 

menggunakan layanan jasa pengiriman tersebut. 

b. Sumber data Sekunder, meruapakan data yang diperoleh dari 

pihak lain atau sumber lain yang pernah mengumpulkan dan 

mengelolah sebelumnya yang dapat berupa data-data dari 

buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, doktrin dan undang-undang 

dengan tujuan sebagai pelengkap dan pendukung dari data 

primer. 

 

3. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah sebuah tempat yang digunakan 

sebagai obyek yang akan dikaji dalam penelitian yang 

dilakukan. penentuan lokasi penelitian menjadi unsur penting 

yang dapat mempermudah dalam memperoleh data dan 
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mempertanggungjawabkan data tersebut yang digunakan 

sebagai penelitian. dalam hal ini penulis melakukan penelitian 

di Kantor JNE (PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR 

AGEN PAKISAJI MALANG) 

4. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara 

    Wawancara merupakan suatu proses dimana terjadi interaksi 

yang berupa dialog tanya jawab yang dilakukan oleh penanya 

dan narasumber. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh 

jawaban-jawaban yang benar dan akurat dari sumber yang 

ditentukan dalam penelitian. Penulis dalam wawancara akan 

mencari informasi kepada: 

1. Pihak PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Agen Pakisaji 

Malang yang dimana Bapak Yudha sebagai narasumber dan 

pemilik Agen JNE Agen Pakisaji 

2. Masyarakat Umum sebagai penikmat jasa Pengirim barang 

b. Studi Dokumentasi, penulis melakukan pengumpulan data 

dengan sumber data tertulis yang dapat berupa dokumen resmi, 

buku, dan yang lainnya, serta atau pada sebuah gambar yang 

dapat berupa tabel, grafik dan lainnya. Pengumpulan data 

terhadap data-data yang diperlukan dan relevan dengan 

penelitian yang dibahas baik data yang diperoleh dari PT. Tiki 

Jalur Nugraha Ekakurir Agen Pakisaji Malang maupun 
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Konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang 

tersebut. 

c. Observasi, penulis melakukan observasi langsung dilapangaan 

guna mengumpulkan data dan dokumen yang nantinya akan 

dianalisis terkait permasalahan dalam penelitian 

5. Teknik Analisa Data 

Agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan 

mendapatkan jawaban yang tepat terhadap masalah yang dirumuskan 

maka pemilihan teknik analisa yang tepat sangat penting. Analisa 

merupakan tindak lanjut dari penulis dalam mengolah hasil penelitian 

menjadi sebuah laporan yang diharapakan. Teknik analisa yang 

digunakan penulis adalah dengan cara menarik kesimpulan terhadap 

permasalahan yang terjadi secara umum terhadap permasalahan yang 

konkret yang dihadapi. 

Dari data yang diperoleh kemudian penulis mencoba untuk 

menganalisa secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu 

sebuah metode analisa data yang dilekukan denga cara 

pengelompokan dan penyeleksian data yang didapatkan dari penelitian 

dilapangan menurut kualitas kebenaran dan keakuratannya, kemudian 

diselaraskkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum 

yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban 

atas permasalahan yang diangkat  
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G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mengetahui secara jelas isi dari skripsi ini maka sistematika 

penulisan disusun sebagai berikut :  

Bab I  : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,  

manfaat penelitian, kegunaan penelitian, Kerangka teori, Metode 

penelitian dan  sistematika penulisan. 

Bab II  : Tinjauan pustaka 

Bab ini berisi tentang kajian-kajian, diskripsi atau uraian terkait dengan 

permasalahan yang diangkat meliputi teori tentang jasa, asas-asas, 

pelayanan, dan hak-hak penikmat jasa.  

Bab III  : Hasil dan pembahasan 

Bab ini berisikan tentang uraian pembahasan terhadap permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian yang kemudian dianalisa kesesuain atau 

keselarasan berdasarkan kenyataan yang terjadi dan didukung dengan 

teori-teori. 

Bab IV  : Penutup 

Bab ini merupakan bab terkahir yang berisikan kesimpulan dari bab dan 

sub bab yang telah dibahas sebelumnya serta saran penulis dalam 

menghadapi permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. 

 

 


