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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjuan Umum Perjanjian  

Secara umum pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdt 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selanjutnya berdasarkan 

ketentuan Pasal 1338 KUHPdt semua perjanjian yang dibuat secara sah 

yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-

alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.9 

Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para 

pihak dan tercapainya kata sepakat di antara para pihak tersebut. Pernyataan 

kehendak dapat dilakukan dengan kata-kata lisan ataupun tertulis, sikap atau 

tindakan, singkatnya tanda-tanda atau simbol-simbol. Tanda atau simbol 

tersebut biasanya berupa kata kata yang merupakan alat untuk menyatakan 

kehendak yang ditujukan untuk terjadinya suatu akibat hukum.10  

 

 

                                                             
9 Hawani. 2010. Skripsi Tentang Tanggung Jawab PT. TIKI JNE DALAM 

PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMENNYA. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

hal 33 
10 Budiono, Herlien. 2009. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di 

Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal 123. 
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1. Perjanjian Pengangkutan Barang  

Perjanjian pengangkutan ini, adalah consensuil (timbal balik) di 

mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 

pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu, dan pengirim 

barang (pemberi order) membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana 

yang disetujui bersama, di sini dapat dilihat kedua belah pihak 

mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan antara lain :   

1) Pihak Pengangkut Mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang 

ataupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat; 

2) Pihak Pengirim (pemakai jasa angkutan) berkewajiban menyerahkan 

ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang di kirim pada 

alamat tujuan. Ditempat tujuan barang tersebut diserahterimakan 

kepada penerima yang mana dan alamatnya tercantum dalam surat 

angkutan sebagai pihak ketiga yang turut serta bertanggungjawab atas 

penerimaan barang; 

3) Kedudukan pihak penerima barang karena sesuatu perjanjian untuk 

berbuat sesuatu bagi penerima barang apakah barang itu diterimanya 

sebagai suatu hadiah (pasal 1317 KUH Perdata).11 

 

 

 

                                                             
11  Soegijatna Tjakranegara, 1995, Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang, 

Jakarta, Rineka Cipta, Hal 67 
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2. Waprestasi dalam perjanjian pengangkutan 

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu 

wanprestatie, yang artinya tidak melakukan suatu kewajiban yang telah 

diperjanjikan atau melanggar perjanjian yaitu melakukan atau berbuat 

sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, Ada tiga unsur yang menentukan 

kesalahan, yaitu:12   

  

a. Perbuatan yang dilakukan Debitur dapat disesalkan Kreditur.  

b. Debitur dapat menduga akibatnya, dapat dibagi menjadi 2, yaitu:  

Objektif sebagai manusia normal dan Subjektif sebagai seorang 

ahli. 

c. Debitur dalam keadaan cakap berbuat. 

 

Dalam suatu perjanjian jika Debitur tidak melakukan apa yang 

dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi (prestasi buruk) 

yang pada kenyataanya dapat berupa empat macam wanprestasi :13 

  

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan. 

                                                             
12 Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka 

Yustisia. hal 79 

 
13 Subekti, 1985, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, hal 45 
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c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. 

Hak-hak Kreditur jika terdapat wanprestasi adalah sebagai berikut :14  

1) Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen);  

2) Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu 

bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (ontbinding); 

3) Hak menuntut ganti rugi (scade vergoeding);  

4) Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;  

5) Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti 

rugi. 

Ganti rugi (scade vergoeding) menurut Pasal 1244,  Pasal 1245 dan 

Pasal 1246 KUHPerdata terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Bentuk ganti rugi 

yang lazim digunakan adalah uang, pemulihan keadaan semula (in natura) 

dan larangan untuk mengulangi, apabila hal tersebut tidak ditepati dapat 

diperkuat dengan uang paksa, tetapi uang paksa bukan merupakan bentuk 

atau wujud dari ganti rugi. Untuk kerugian immateriil yaitu kerugian yang 

tidak dapat dinilai dengan uang dan bersifat tidak berwujud, misalnya 

idealisme, moral, dan lain-lain, hal ini tidak diatur dalam KUHPerdata 

                                                             

14 Badrulzaman, Mariam Darus. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung.  PT. 

Citra Aditya Bakti. .hal 21 
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namun diatur dalam yurisprudensi dan hal tersebut juga dapat diajukan 

sebagai tuntutan ganti rugi berdasarkan wujudnya.  

Larangan untuk melakukan prestasi yang tidak sesuai sehingga harus 

ada pergantian rugi (tindak wanprestasi) juga termuat dalam pasal 16 

Undang-undang no 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga 

menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 

melalui pesanan dilarang untuk:  

a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian 

sesuai dengan yang dijanjikan; 

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

3. Perbuatan Melawan Hukum 

Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang 

perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata. 

Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut : 

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan 

kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya 

menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian” 

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang 

baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka 

harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut : 
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1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar 

hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum 

dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan 

perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-

undang. 

2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara : 

a. Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu 

manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat 

dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untu 

berbuat atau tidak berbuat. 

b. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat 

berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari 

perbuatannya. 

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat 

dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa 

yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi 

Sehubungan dengan kesalahan in terdapat dua kemungkinan : 

a. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya 

kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga 

bersalah atas timbulnya kerugian, maka  

b. sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika 

perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. 
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3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian 

yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa : 

 

a. Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari 

kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharunya 

diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan 

melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk 

kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya 

diperoleh. 

b. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat 

menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan 

kehilangan kesenangan hidup. 

 

Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu 

ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing 

orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut 

untuk keseluruhannya15 

4. Overmacht  

Pengertian   

Overmacht  berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang 

merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya. 16 

Dalam kamus hukum Overmacht mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu 

keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang 

dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis 

                                                             
15 Agustina, Rosa, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Program Pascasarjana 

Universitas Indonesia, 2003, hal 68 
16 S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia , (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru-Van 

Hoevo, 1990), hal 47 
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disebut dengan istilah Force Majeure yang artinya sama dengan keadaan 

memaksa.17 

Overmacht dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan 

manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat 

memenuhi prestasinya. jadi Overmacht ini tidak ada kesalahan dari pihak yang 

tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu 

kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan. Selain 

dalam KUH Perdata istilah Overmacht juga terdapat pada Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP), seperti yang disebutkan dalam pasal 48 dan 49 KUHP 

bahwa seorang tertuduh tidak boleh dihukum jika tindak pidana yang 

dilakukannya itu dalam keadaan Overmacht. Jadi dalam hukum pidanapun suatu 

perbuatan yang onrechtmatige (perbuatan melawan hukum),tetapi perbuatan itu 

dilakukan di bawah tekanan atau pengaruh  Overmacht melepaskan si pelanggar 

dari tuntutan18 

  

                                                             
17 Ibid.,hal 49 
18 F.X. Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar - Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia, 
hal 17 



20 

 

B. Tinjauan Umum Pengangkutan 

  1. Pengertian Pengangkutan 

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan atau aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Pengangkutan dapat 

dikatakan sebagai proses tentang barang dan/atau jasa dari tempat lain ke 

tempat tujuan selanjutnya, menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 22 

Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengangkutan adalah 

perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.19  

Menurut arti katanya, pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” 

yang berarti angkut dan bawa, muat bawa atau kirimkan. Mengangkut 

artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau 

mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkutan dan pembawaan barang 

atau orang , barang atau orang yang diangkat. Jadi dalam pengertian 

pengangkutan itu tersumpel suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu 

tempat ketempat lain.  

Pengertian pengangkutan sendiri tidak diatur dalam KUHD, tetapi 

mengenai hal ini Abdulkadir Muhammad merumuskan sebagai berikut :  

“Proses kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam alat 

pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan 

                                                             
19 Arga Wahyu, 2011, Hukum Pengangkutan, diakses pada tanggal 04 mei 2018 pukul 

3.11 WIB 
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ketempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat 

pengangkut ketempat yang di tentukan”.20 

Sedangkan Purwosutjipto memberikan pengertian sebagai berikut : 

“Perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengiriman dimana 

pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan 

barang atau dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, 

sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan”21 

Dari berberapa definisi tersebut diatas, dapat diketahui berbagai 

aspek pengangkutan. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam definisi 

pengangkutan, aspek-aspeknya meliputi :22 

a) Pelaku  

Yaitu orang yang melakukan pengangkutan . Dan ada pula yang 

berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan pelabuhan. 

1. Alat Pengangkutan 

Yaitu alat yang di gunakan untuk menyelenggarakan 

pengangkutan. Alat ini digerakan secara mekanik dan memenuhi 

syarat Undang-undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, 

dan lain-lain. 

2. Barang atau Pengangkutan  

                                                             
20 Abdulkadir Muhammad, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara. Citra 

Aditya Bakti, Bandung, hal 19 
21 Purwosutjipto, H.M.N, 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Hukum 

Pengangkutan. Jilid 3, Jakarta: Penerbit Djambatan, hal 23 
22 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. hal 19-20 
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Yaitu muatan yang diangkut. Barang perdagangan yang sah 

menurut Undang-undang, dalam pengertian barang juga 

termasuk hewan. 

3. Perbuatan 

Yaitu kegiatan pengangkutan barang atau orang sejak pemuatan 

sampai dengan penurunan ditempat tujuan. 

4. Fungsi Pengangkutan  

Yakni meningkatkan penggunaan dan nilai barang atau 

penumpang (tenaga kerja). 

5. Tujuan Pengangkutan 

Yakni sampai ditempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, 

biaya pengangkutan lunas. 

 

  2. Pelaku usaha 

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah 

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 

hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, 

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

Menurut penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-undang perlindungan 

konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut 
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meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, 

distributor dan lain-lain. 

Ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung 

dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonsia (ISEI) mengenai pelaku 

usaha adalah sebagai berikut : 

1. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai 

berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, 

“tengkulak”, penyedia dana,dsb.  

2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi 

barang dan/atau jasa dari barang-barang dan /atau jasa-jasa yang 

lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan 

lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang 

dan/ badan yang memproduksi sandang, orang dan/badan usaha 

yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang 

berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, 

orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, dsb.  

3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada 

masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang 

retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket,  rumah 

sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut dan udara), kantor 
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pengacara,dsb. 23 Dalam hal ini jelas bahwa PT. Tiki Jalur 

Nugraha Ekakurir Cabang Kota Malang merupakan Pelaku Usaha 

yang bergerak di bidang usaha jasa pengiriman barang  

a) Hak pelaku usaha 

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa Hak Pelaku usaha 

adalah ; 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan.  

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik.  

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen.  

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan.  

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundangundangan lainnya. (lihat undang-undang No 8 tentang 

perlindungan konsumen tahun 1999 pasal 6) 

 

                                                             
23 Nasution, AZ. 1995. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. PT. Diapit Media. hal. 

23. 
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b) Kewajiban Pelaku usaha 

Pasal 7 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, menyebutkan bahwa Kewajiban Pelaku Usaha adalah ; 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.  

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan 

penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.  

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif.  

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku.  

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan.  

f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.  

g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 

sesuai dengan perjanjian. Kecendrungan masyarakat konsumen 

hanya bersandar kepada sejumlah lembaga advokasi konsumen, 
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sesuai dengan pasal 44 UUPK, yaitu dengan adanya pengakuan 

pemerintah terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat yang mempunyai kegiatan yang meliputi, 

penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran 

atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam 

mengkonsumsi barang dan jasa, memberikan nasehat kepada 

konsumen yang memerlukannya, bekerjasama dengan instansi 

terkait dalam upaya mewujudkan perlindunga konsumen, 

membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, dan 

termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. 

C. PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir  

JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik 

yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resmi adalah Tiki Jalur 

Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) tetapi namanya telah terkenal dengan nama 

JNE. Nama tersebut diambil dari Bahasa Sanskerta yang berarti "Jalur 

Nugraha Ekakurir". Perusahaan ini salah satuperusahaan kurir terbesar di 

Indonesia.   

Pada tanggal 26 November 1990, H Soeprapto Suparno mendirikan 

perusahaan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir. Perusahaan ini mulai sebagai 

divisinya PT Citra Van Titipan Kilat (TiKi) yang bergerak dalam bidang 

internasional,  dengan delapan orang dan kapital 100 miliar rupiah JNE 

memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan 
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kepabeanan, impor kiriman barang, dokumen serta pengantarannya dari 

luar negeri ke Indonesia.   

Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan 

bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa 

negara Asia (ACCA) yang pusatnya berada di Hong Kong yang kemudian 

memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran 

sampai ke seluruh dunia.   

Selama bertahun-tahun akhirnya TiKi dan JNE berkembang menjadi 

dua perusahaan yang punya arah diri sendiri, saat ini ke dua perusahaan 

menjadi bersaing, akhirnya JNE menjadi perusahaan diri sendiri dengan 

manajemen sendiri. JNE mengeluarkan logo sendiri agar membedakan 

dengan TiKi. JNE juga membeli gedung-gedung pada tahun 2002 dan 

mendirikan JNE Operations Sorting Center,  kemudian gedungnya untuk 

pusat kantor JNE juga dibelikan dan didirikan pada tahun 2004 dan dua-

duanya berada di Jakarta. 

Dengan lebih dari 50 kantor cabang dan lebih dari 150 depot 

pengantaran di berbagai kota di Indonesia, JNE dapat melayani tepat dan 

cepat pengelolaan logistik dan pengantaran bagi banyak perusahaan 

terkemuka. Selain memiliki tim yang professional. JNE dapat melayani 

pelanggan dengan fleksibel sesuai kebutuhannya.  Kecepatan dan 

keamanan serta keakuratan kegiatan impor dan ekspor adalah jaminan JNE 

kepada pelanggan untuk keperluan jasa Kargo Laut dan Udara. Dengan 
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jaringan luas dan strategis diberbagai negara, JNE memiliki sumber daya 

dan kemampuan menangani pengiriman kargo laut dan udara kemana saja 

setiap saat. Antisipasi dan persiapan proses kepabeanan telah ditangani 

sepenuhnya untuk menghindari keterlambatan. Pengalaman telah 

menjadikan JNE dipilih oleh berbagai institusi pemerintah dan non 

pemerintah untuk menangani distribusi dan kepabeanan untuk proyek-

proyek mereka.   

JNE memindahkan dokumen hingga paket besar ke berbagai tujuan 

di seluruh dunia dengan kecepatan dan kehandalan yang teruji, JNE juga 

melayani pengantaran khusus untuk kiriman peka waktu hingga tujuan 

akhir. Semua kiriman dimonitor setiap saat melalui program situs JNE 

oleh para tim JNE secara professional. JNE menyediakan jasa perpindahan 

dan pengepakan barang seluruh isi kantor, pabrik, galeri atau rumah 

memindahkannya ke lokasi baru serta membuka pengepakan. JNE 

mengadakan kunjungan untuk mendiskusikan pengemasan, pengepakan 

serta pengaturan transportasi angkutan yang tepat sampai ke tujuan24  

Salah satu jenis pelayanan unggulan dari PT. Jalur Nugraha Ekakurir 

yaitu Paket YES (Yakin Esok Sampai) merupakan produk premium 

services JNE, dimana melayani Layanan Esok Sampai, dan di tambah lagi 

benefit lainnya yaitu apabila kiriman YES Tidak Esok Sampai, para 

customer mendapatkan garansi uang kembali. 

                                                             
24 https://id.wikipedia.org/wiki/JNE di akses 24 mei 2018 pukul 20.00 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/JNE
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1. Pengertian Konsumen 

Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan setiap orang pemakai barang 

atau jasa yang tersedia dimasyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.  

Konsumen adalah setiap pengguna barang dan jasa untuk kebutuhan 

diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi 

barang atau jasa atau memperdagangkannya kembali25 

 a. Hak Konsumen 

Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa Hak Konsumen adalah :  

1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/ atau jasa; 

2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/ atau jasa; 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ 

atau jasa yang digunakan; 

                                                             
25 A.Z. Nasution, Op. Cit.,  hal. 37 
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5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7) Hak untuk dperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau 

penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

9) Hak–hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang–

undangan lainnya. 

 2. Kewajiban Konsumen 

Pasal 5 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, menyebutkan bahwa Kewajiban konsumen adalah:  

1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa,demi 

keamanan dan keselamatan;  

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/ atau jasa;  

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 
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D. Tinjauan umum Pertanggung Jawaban 

1. Pengertian Tanggung Jawab 

Tanggung jawab hukum perdata digantungkan pada sifat hubungan 

hukum yang melahirkan hak-hak keperdataan. Tanggung jawab dalam 

hukum perdata dapat dimintakan berdasarkan pelanggaran kontrak karena 

wanprestasi (nonperformance) atau melalui perbuatan melawan hukum. 

Untuk meminta pertanggungjawaban melalui hukum perdata mensyaratkan 

keharusan adanya kesalahan dari pihak pelakunya. 

a) Arti tanggung jawab secara kebahasaan adalah keadaan wajib 

menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam bahasa Inggris, 

kata tanggung jawab digunakan dalam beberapa padanan kata, yaitu 

liability, responsibility dan accountability. Berdasarkan pengertian 

tersebut, dapat dipahami bahawa istilah liability, responsibility dan 

accountability dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan arti, ialah 

tanggung jawab. Istilah tanggung jawab dapat dibedakan dengan 

pertanggungjawaban. Menurut kamus bahasa Indonesia, arti 

pertanggungjawaban adalah :  

1) perbuatan tanggung jawab; 

2) Sesuatu yang dipertanggungjawabkan.26 

Dengan demikian, isitilah tanggung jawab hukum adalah kewajiban 

menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Di sini, 

                                                             
26 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, hal. 1006 
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ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. 

ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya 

dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang 

dilanggarnya.27 

Secara umum prinsip tanggung jawab terhadap hukum dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan  

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum 

pidana maupun perdata. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang 

bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya 

bertentangan dengan undang undang tetapi juga kepatutan dan 

kesusialaan dalam masyarakat. Dalam B.W. khususnya Pasal 1365. 

1366, dan 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan, 

seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara 

hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Pasal 1365 B.W. 

yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, 

mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok :  

1. Adanya Perbuatan; 

2. Adanya unsur kesalahan; 

3. Adanya kerugian yang diderita; 

4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 

                                                             
27 Wahyu Sasongko, 2007,  Ketentua-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan 

Konsumen, Bandar Lampung, Unila, ; Hal. 96    
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Unsur-unsur tersebut bersifat komulatif, sehingga jika ada satu 

syarat tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat 

dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.28 

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga  

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat dianggap selalu 

bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak 

bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip ini adalah penting, karena 

adanya kemungkinan bebas dari segala kesalahan, seperti tidak 

melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk 

menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu 

tidak mungkin dapat dihindari (force majeure). Prinsip ini biasanya 

diterapkan dalam kasus konsumen, seperti halnya dalam Pasal 22 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal pembuktian 

merupakan beban dan tanggungjawab pihak tergugat yaitu pelaku 

usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan 

pembuktian. 

 

c. Prinsip tanggung jawab mutlak  

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan 

prinsip tanggung jawab absolut. Meskipun begitu ada pula para ahli 

yang membedakan kedua pengertian diatas. Ada pendapat yang 

menyatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab 

                                                             
28 Ibid.Hlm. 97 
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yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, 

namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk 

dibebaskan dari tanggungjawab misalnya pada keadaan force majeure. 

Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah prinsip tanggung jawab 

tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.29 

2. Tanggung Jawab Pengangkut  

Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan 

pengirim. Perjanjian Pengangkutan bersifat timbal balik, artinya kedua 

belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing kewajiban 

pihak pengangkut adalah menyelenggarakan barang dan/atau orang ke 

tempat tujuan dengan selamat. Sebaliknya, sebagai pihak pengirim barang 

berkewajiban untuk membayar ongkos angkutan yang telah disepakati. 

Hal ini yang kemudian menjadi hak pihak pengangkut. Sedangkan hak 

pengirim adalah menerima barang yang dikirim dengan keadaan utuh. 

Apabila pihak pengangkut tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana mestinya, maka pihak pengangkut harus bertanggungjawab, 

artinya pihak pengangkut harus memikul semua akibat yang timbul dari 

perbuatan penyelenggaraan pengangkutan baik karena kesengajaan 

ataupun kelalaian pihak pengangkut. 

Bentuk nyata dari tanggungjawab pengangkut yaitu dengan 

memberikan ganti rugi atas biaya dan kerugian yang diderita pihak 

                                                             
29 Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, 

Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 73-79. 
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pengirim. Namun hal tersebut tidak berlaku mutlak. Ada beberapa 

batasan-batasan dalam pemberian ganti rugi tersebut, antara lain : 

1) Kerugian itu merupakan kerugian yang dapat diperkirakan 

secara layak pada saat timbulnya kerugian; 

2) Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari 

tidak terlaksananya perbuatan dari perjanjian pengangkutan. 

Dalam perjanjian pengangkutan juga terdapat hal-hal yang 

bukan menjadi tanggungjawab pihak pengangkut. Artinya, 

apabila timbul kerugian, maka pihak pengangkut bebas dari 

pembayaran ganti rugi. Beberapa hal yang tidak menjadi 

tanggungjawab pengangkut adalah: 

a. Keadaan memaksa (Overmach);  

b. Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri; 

c. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspeditur;  

d. Keterlambatan barang ditempat tujuan, yang disebabkan 

karena keadaan memaksa; dalam hal ini barang tidak 

musnah atau rusak.30 

Menurut Saefullah Wiradipraja, ada tiga macam prinsip 

tanggungjawab pengangkut dalam hukum pengangkutan :  

1) Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan;  

2) Prinsip tanggungjawab berdasarkan praduga;  

3) Prinsip tanggungjawab mutlak31 

                                                             
30 H.M.N. Purwosutjipto, 1981, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3, 

Jakarta , Djambatan, hal. 35 
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Mengenai kedudukan ekspeditur diatur dalam bagian II title V Buku 

1 pasal 86 sampai pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang 

(KUHD). Pengertian ekspeditur terdapat dalam pasal 86 ayat (1) KUHD, 

yaitu: “Ekspeditur adalah seseorang yang pekerjaannya menyuruh orang 

lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan 

barang-barang lain di darat atau di perairan”. 

Ekspeditur mempunyai tugas yang berbeda dengan seorang 

pengangkut. Ekspeditur hanya bertugas mencari pengangkut yang baik 

bagi pihak pengirim yang akan mengirimkan barangnya, dan tidak 

mengadakan pengangkutan sendiri. Dalam hal ini ekspeditur berfungsi 

sebagai “perantara” dalam perjanjian pengangkutan.32 

Seorang ekspeditur memiliki tanggungjawab terhadap barang-barang 

yang telah diserahkan oleh pengirim kepadanya dalam kegiatan 

pengiriman barang seperti yang disebutkan dalam pasal 87 Kitab Undang-

undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu :  

1) Menyelenggarakan pengiriman secepat-cepatnya dan dengan rapi 

pada barang-barang yang telah diterimanya dari pengirim.  

2) Mengindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang-

barang tersebut. Menurut pasal 87 KUHD, tanggungjawab ekspeditur 

hanya sampai saat barang-barang yang akan dikirim tersebut telah 

                                                                                                                                                                       
31 Saefullah Wiradipradja, 1989, Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum 

Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, Yogyakarta , Liberty, hal.19. 
32 Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit. hal. 36. 
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diterima oleh pengangkut. Namun, ekspeditur juga memiliki 

tanggungjawab terhadap barang-barang yang telah dikirim. Pasal 88 

KUHD menyatakan bahwa : “ia (ekspeditur) juga harus menanggung 

kerusakan atau kehilangan barangbarang dagangan dan barang-barang 

sesudah pengirimannya dibebankan oleh kesalahan atau 

keteledorannya”.  

Jadi, apabila barang-barang yang telah dikirim mengalami 

kerusakan, dan dapat dibuktikan terdapat kesalahan atau kelalaian pihak 

ekspeditur ketika barang masih berada pada pihak ekspeditur, maka pihak 

ekspeditur dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang terjadi. 

Berhubungan dengan tanggungjawab ekspeditur tersebut, ada baiknya jika 

ekspeditur melakukan pendaftaran dan mencatat tentang jenis dan 

banyaknya barang-barang yang diterima untuk diangkut serta harga barang 

tersebut dalam suatu daftar harian (jurnal) seperti yang disebutkan dalam 

pasal 86 ayat (2) KUHD. 

 

 

 

 

 


