
 

 

 I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Perjanjian ialah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat 

antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek 

hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi 

dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai 

dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat 

hokum, dengan kata lain perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. 

 

Secara umum perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt yang menyatakan, “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 Undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.  

 

Salah satu jenis perjanjian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perjanjian 

pengiriman barang. Pada umumnya perjanjian dilakukan setelah timbul kata sepakat (lisan), 

namun ada kalanya perjanjian dibuat secara tertulis hal ini dilakukan jika perjanjian yang 

sama-sama telah disepakati terjadi wanprestasi maka naskah perjanjian ini bisa dijadikan 

sebagai alat bukti bila terjadi klaim dari salah satu pihak.  

 



Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa 

pengiriman barang ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. Berdasarkan kenyataan 

tersebut, saat ini terdapat banyak perusahaan jasa pengiriman barang baik milik Pemerintah 

maupun milik Swasta. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang milik Swasta yaitu PT. 

TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR yang selanjutnya disebut JNE. JNE merupakan 

perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta, 

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.  

 

Proses pengiriman barang oleh JNE dimulai pada saat konsumen/pengirim datang ke agen 

JNE dengan membawa suatu/sejumlah barang yang telah disiapkan untuk dikirim. Kemudian 

pihak JNE mengecek kelengkapan barang tersebut, dari jumlah barang yang akan dikirim 

tersebut 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 dari pengiriman barang tersebut.  

 

Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, 

misalnya barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dikirim ternyata tidak 

sampai ke tempat tujuan, barang tersebut terlambat sampai ke tempat tujuan atau barang 

tersebut rusak/hilang saat diperjalanan, jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, 

maka pihak JNE bertanggung jawab kepada konsumen/pengirim. Konsumen/pengirim berhak 

menuntut ganti kerugian kepada pihak JNE. PT. Jalur Nugraha Ekakurir dalam memberikan 

ganti kerugian, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan kiriman barang 

tersebut tidak sampai, rusak atau hilang, karena kiriman barang tersebut tidak sampai, rusak 

atau hilang mungkin akibat dari suatu perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum.  



 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh 

tentang perjanjian pengiriman barang. Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk penelitian ini 

berjudul ”Tanggung Jawab PT. TIKI JNE dalam Pengiriman Barang Terhadap 

Konsumennya” Studi dilakukan pada PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR cabang 

Bandar Lampung.  

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

1. Rumusan Masalah dan Pokok Bahasan 

 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah: 

”Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab JNE dalam perjanjian pengiriman barang 

apabila terjadi wanprestasi?”, dengan pokok bahasan sebagai berikut :  

 

a. Syarat dan prosedur perjanjian dalam pengiriman barang 

b. Hak dan kewajiban para pihak dalam pengiriman barang 

c. Tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dan cara penyelesaiannya  

 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Lingkup penelitian di batasi pada Tanggung Jawab PT. TIKI JNE dalam pengiriman barang 

terhadap konsumennya. Lingkup bidang ilmu adalah hukum perdata murni. Lokasi penelitian 

pada PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR cabang Bandar Lampung dipilih karena PT. 

TIKI JNE cabang Bandar Lampung merupakan pusat dari seluruh agen JNE di Lampung, 

sehingga lebih mengarah pada pokok permasalahan dengan akurasi data yang tepat.  

 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 



 

1. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan pokok bahasan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian 

ini adalah :  

 

a. Untuk memahami syarat-syarat dan prosedur dalam perjanjian pengiriman barang. 

b. Untuk memahami Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian pengiriman barang 

c. Untuk memahami tanggung jawab JNE apabila terjadi wanprestasi dalam pengiriman 

barang.  

 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:  

 

a. Kegunaan Teoritis  

1. Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan tentang hukum,  khususnya mengenai 

hukum perjanjian. 

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu 

hukum khususnya tentang hukum perjanjian dan pengiriman barang. 

 

b. Kegunaan Praktis  

1. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang hukum perjanjian dan pihak yang 

berkepentingan. 

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 


