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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tanggung Jawab Dakota Cargo Kudus Jika Terjadi Kerugian 

Dalam Pengangkutan Barang 

 Sebelum penulis membahas mengenai tanggung jawab pengusaha 

angkutan barang kiriman melalui darat di Dakota Cargo Kudus 

terlebih dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum dan 

sejarah  perkembangan perusahaan Dakota Cargo Kudus yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan. 

 Perusahaan Dakota Cargo Kudus didirikan oleh Purwanto sebagai 

Korwil Jawa Tengah pada tahun 2013 dengan nama Dakota Cargo 

Kudus, akta pendirian perusahaan no. 3, dan surat ijin usaha 

pengangkutan dari Dirjen Perhubungan Darat Nomor 

PT.003/1/3/KW.99. Perusahaan ini bidang usaha utamannya adalah 

jasa angkutan barang kiriman. Sejak berdiri hingga sekarang 

perusahaan telah mengalami perkembangan, baik jumlah armada, 

sampai langkah-langkah pelayanan kepada pemakai jasa. 

 Pada saat  pertama kali berdiri perusahaan ini hanya mempunyai 1 

buah kendaraan truck box dan 1 buah kendaraan pickup box untuk 

melayani Wilayah Kabupaten Kudus. Jumlah karyawan yang 

bekerja pada perusahaan ini pada saat pertama kali berdili 

berjumlah 3 (tiga) orang. Dalam perkembangannya sampai 
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sekarang perusahaan sedikit demin sedikit berkembang, sehingga 

jumlah kendaraan yang dimiliki perusahaan sekarang ini 2 (dua) 

buah truck box dan 2 (dua) buah  pickup box. Jumlah karyawan 

yang dimiliki sekarang ini berjumlah 12 (dua belas) orang. 

 Menurut Direktur perusahaan ini, perusahaan terus mengadakan 

perabaikan-perbaikan, baik perbaikan terhadap manajemen 

perusahaan maupun perbaikan terhadap kendaraan  yang sudah 

ada. Hal ini tercermin dari rencana perusahaan untuk peremajaan 

terhadap kendaraan yang dimiliki yaitu dengan mengadakan 

pergantian dan penambahan fasilitas yang lebih lengkap, 

disamping usaha untuk menambah jumlah armadanya. Hal ini 

perlu dilakukan guna mendorong perusahaan untuk dapat bersaing 

dengan perusahaan-perusahaan lain.
60

 

 Perusahaan Dakota Cargo Kudus sekarang sudah bekerja sama 

dengan perusahaan penerbangan sehingga sekarang tidak hanya 

melayani wilayah dalam negeri saja tetapi juga luar negeri. Penulis 

dalam hal ini hanya membahas tentang pengangkutan barang 

kiriman melalui darat saja dan tidak membahas pengangkutan 

melalui udara. 

 Kewajiban dan tanggung jawab dalam KUH Perdata pada 

umumnya selalu terdapat dua atau lebih pihak yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya, dimana masing-masing pihak 
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mempunyai hak dan kewajiban. Demikian juga dalam hal 

perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan pihak 

perusahaan angkutan maka terdapat dua atau lebih pihak yang 

saling berhubungan, yaitu pihak yang melakukan perbuatan dengan 

pihak yang dirugikan. 

 

 Selanjutnya Purwanto  menuturkan didalam pelaksanaan tanggung 

jawab perngusaha pengangkutan darat di Dakota Cargo Kudus 

terhadap pengirim barang, pihak perusahaan angkutan mengadakan 

suatu persiapan dan sarana di dalam proses penyelenggaraan 

pengangkutan terhadap pemakai jasa (pengirim barang), sehingga 

yang diharapkan dari perusahaan angkutan barang kiriman melalui 

darat di Dakota Cargo Kudus dapat menciptakan pelayanan yang 

sebaik-baiknya kepada pemakai jasa angkutan. 

 Persiapan dan sarana yang dilakukan Dakota Cargo Kudus 

terhadap pelaksanaan pengangkutan meliputi : 

1. Ketertiban 

 Ketertiban yang dimaksud yaitu dalam kegiatan pelaksaan 

pengangkutan barang kiriman dapat tercipta suatu ketertiban 

dalam barang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan yang 

ditentukan. Berdasarkan hasil survey wawancara dengan 

karyawan Dakota Cargo Kudus pelaksanaan persiapan 

dilakukan oleh karyawan dengan mengecek barang yang akan 

dikirimkan sesuai dengan yang tertera dalam resi, bukan 
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merupakan barang berbahaya, barang sudah dikemas dengan 

baik dan penempatan barang dalam kendaraan diatur dengan 

baik.
61

 

2. Kendaraan yang cukup 

 Alat pengangkut berupa truck box dan pickup box yang telah 

dimiliki Dakota Cargo Kudus dalam proses pengangkutan 

barang untuk melayani pengiriman ke berbagai wilayah di 

Indonesia. 

 

3. Kondisi kendaraan yang baik 

 Kendaraan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan 

pengangkutan dalam kondisi yang baik dan diadakan 

pengecekan sebelum dilakukannya pemberangkatan ke tempat 

tujuan atau disebut dengan karyawan Dakota Cargo Kudus, 

pengecekan kendaraan dilakukan oleh karyawan Dakota Cargo 

Kudus sebelum kendaraan berangkat ke tempat tujuan.
62

 

 

4. Service atau pelayanan yang baik 

 Khususnya petugas pengantar barang kiriman dalam perjalanan 

tugas pelayanan yang diberikan kepada pemakai jasa 

disamping pelayanan yang baik petugas diwajibkan mengikuti 
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peraturan-peraturan dari perusahaan itu sendiri dan peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas. 

5. Penjagaan keamanan 

 Dengan adanya petugas pengawas dan petugas pengontrol dari 

perusahaan angkutan diupayakan di dalam pelaksanaan 

pengangkutan tercipta kedisiplinan pelaksanaan kerja atau 

operasi armada.
63

 

 

 Dengan upaya tersebut diharapkan di dalam kegiatan 

pengangkutan barang kiriman di Dakota Cargo Kudus dapat 

terwujudnya kelancaran dan ketertiban dalam operasional, dalam 

hal ini menyangkut : 

1) Pengaturan waktu jam pemberangkatan; 

2) Pengecekan dan pengaturan barang yang tertib dan tidak 

melampaui kapasitas kendaraan; 

3) Pengecekan surat-surat operasional kendaraan angkutan; 

4) Pengurusan perizinan kendaraan; 

5) Penyajian harga tarif angkutan. 

 Dalam penyajian daftar tariff angkutan tidak ada peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentar besarnya biaya 

pengangkutan. Dilihat dari perjanjian pengangkutan biaya 

pengangkutan adalah kontra prestasi terhadap penyelenggaraan 
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pengangkutan yang dibayar oleh pengirim atau penerima atau 

penumpang kepada pengangkut sehingga harga ditentukan sendiri 

oleh perusahaan pengangkutan sesuai dengan jumlah dan berat 

barang yang dikirim dan resiko yang ditanggung oleh perusahaan 

pengangkutan. Penentuan harga juga mempertimbangkan 

kepantasan sehingga perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan 

lain. 

 Persiapan dan sarana yang telah disebutkan di atas merupakan 

langkah awal yang merupakan tanggung jawab pengusaha 

angkutan darat terhadap pelaksaan pengangkutan angkutan barang 

kiriman di Dakota Cargo Kudus. 

  

 Dalam pelaksanaan tanggung jawab yang diwujudkan dengan 

adanya persiapan dan pemberian sarana dan prasarana maka 

Dakota Cargo Kudus sudah mempunyai itikad baik dalam rangka 

melakukan pertanggung jawaban pengangkutan barang. 

 Setelah dilakukannya persiapan di atas maka hal lain yang 

dilakukan oleh pengusaha pengangkutan dengan memberikan 

jaminan pada pengguna jasa pengangkutan bahwa, apabila terjadi 

kesalahan dari pihak pengangkut maka pihak pengangkut 

(perusahaan) akan melakukan ganti rugi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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 Pihak perusahaan pengangkutan yang melakukan perbuatan 

melawan hukum mempunyai kewajiban untuk membayar ganti 

kerugian yang timbul akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan 

pihak yang dirugikan berhak untuk menggugat ganti kerugian dari 

pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Sepertinya halnya dalam 

peristiwa pengangkutan apabila terjadi kelalaian yang  dilakukan 

oleh karyawan, pengemudi kendaraan (pengantar barang kiriman), 

sehingga menimbulkan kerugian kepada pemakai jasa maka 

perusahaan juga bertanggung jawab atas semua kerugian yang 

timbul dalam peristiwa pengangkutan tersebut, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi “bahwa seseorang 

tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan 

perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang 

disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya 

atau disebabkan barang-barng yang berada dibawah 

pengawasannya”. Di dalam Pasal 191 UU Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan juga disebutkan bahwa 

“Perusahaan Angkutan Umum bertanggung  jawab atas kerugian 

yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan 

dalam kegiatan  penyelenggaraan angkutan”. 

 Pengusaha angkutan barang kiriman Dakota Cargo Kudus 

bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi akibat perbuatan 

yang dilakukan oleh karyawan, pengemudi kendaraan (pengantar 
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barang kiriman) Dakota Cargo Kudus dalam melaksanakan 

pengangkutan yang karena kelalainnnya merugikan pihak pengirim 

(pemakai jasa). 

  

 Pelaksanaan tanggung jawab pengusaha angkutan barang kiriman 

Dakota Cargo Kudus, diketahui bahwa hukum positif Indonesia 

membatasi otonomi pihak-pihak dalam mengadakan perjanjian 

pengangkutan, karena merupakan sesuatu yang jelas bahwa 

pengangkutan merupakan suatu kepentingan umum baik bagi 

masyarakat, Negara dan perusahaan angkutan sendiri. 

 Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan dan peraturan lain 

berusaha untuk berbuat, mencampuri dan mengatur pembatasan 

tanggung jawab para pengusaha angkutan atau para pengangkut. 

 Peraturan pembatasan tanggung jawab pengusaha atau para 

pengangkut dapat dilihat dengan adanya berbagai peraturan yang 

diadakan pemerintah guna tetap menjamin kepentingan umum 

termaksud. Demikian juga kewajiban dan tanggung jawab 

pengusaha angkutan barang kiriman Dakota Cargo Kudus dibatasi 

seperti dalam Pasal 193 dan 194 UU Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 Pasal 193 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan menyatakan : 
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Ayat (1)          : Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas 

kerugian 

Diderita  oleh pengirim barang karena barang musnah, 

hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan 

angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang 

atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu 

kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari 

atau kesalahan pengirim. Dengan demikian sudah 

sepatutnya  apabila kepada pengusaha angkutan 

dibebankan tanggung jawab terhadap setiap 

kerugian yang diderita setiap penumpang atau 

pengirim barang, yang ditimbulkan tanggung 

jawab terhadap setiap kerugian yang diderita setiap 

penumpang atau pengirim barang, yang 

ditimbulkan karena pelaksanaan pengangkutan 

yang dilakukannya. Disamping hal tersebut 

ketentuan ini dimaksudkan pula agar pengusaha 

angkutan benar-benar dapat menyadari besarnya 

tanggung jawab yang dipikulnya. 

Ayat (2)        :Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung berdasarkan yang nyata-nyata dialami. 

Tidak termasuk dalam pengertian kerugian yang secara 

nyata diderita antara lain : 
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a. Keuntungan yang diharapkan akan diperoleh 

b. Kekurangan nyamanan yang diakibatkan 

karena kondisi jalan 

c. Biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati. 

Ayat (3)         : Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dimulai sejak barang di angkut sampai barang 

diserahkan di tempat tujuan yang disepakati. 

Ayat (4)        : Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung 

jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman 

keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan 

angkutan barang. 

 

 Pasal 194 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan menyatakan : 

Ayat (1)        : perusahaan angkutan umum tidak bertanggung 

jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, 

kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa 

kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan 

perusahaan angkutan umum; 

Ayat (2)       : Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan 

ganti kerugian pihak ketiga kepada perusahaan 

angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 

hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian. 

 Tanggung jawab pengusaha pengangkutan Dakota Cargo Kudus 

terhadap pengiriman barang diatur dalam : 

1. Pasal 1235 KUH Perdata, “Dalam perikatan untuk memberikan 

sesuatu termaktub kewajiban untuk menyerahkan barang yang 

bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala 

rumah tangga”. Dalam hal ini pengangkut harus menjaga 

dengan baik barang yang diserahkan kepadanya. 

2. Pasal 1244 KUH Perdata. “Debitur harus dihukum untuk 

mengganti biaya dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan 

bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atu tidak tepatnya 

waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh 

sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat 

dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk 

kepadanya”. 

 Dalam pengangkutan darat pada umumnya pengangkut tidak 

bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul karena : 

1. Keadaan memaksa (overmacht); 

2. Cacat pada barang itu sendiri; 

3. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspeditur; 
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4. Keterlambatan tibanya barang ditempat tujuan karena keadaan 

memaksa (Pasal 92 KUHD). Dalam hal ini keterlambatan ini 

berarti barang tidak rusak atau tidak musnah. 

 Berdasarkan hasil penelitian perjanjian pengangkutan barang 

kiriman pada Dakota Cargo Kudus merupakan perjanjian baku 

sehingga bentung tanggung jawab Dakota Cargo Kudus apabila 

terjadi kerugian dalam pengiriman barang adalah sesuai dengan 

yang tercantum dalam resi pengiriman barang. Dalam perjanjian 

pengangkutan barang kiriman pada Dakota Cargo Kudus terdapat 

klausula baku yang dibuat oleh pihak pengangkut dimana 

dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (10) UU Nomor 8 tahun 1999 

bahwa “klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan 

syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih 

dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam 

suatu dokumen dan atau secara sepihak oleh pelaku usaha yang 

dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang 

mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Apabila pengirim 

menerima isi perjanjian tersebut maka ia menandatangani 

perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak maka perjanjian itu 

dianggap tidak ada. Dalam prakteknya seringkali pengirim yang 

membutuhkan jasa hanya menandatangani perjanjian tanpa 

membaca isinya. Akan tetapi isi perjanjian baru dipersoalkan pada 
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saat perusahaan pengangkutan tidak mampu melaksanakan 

perstasinya. 

 Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pada perjanjian 

pengangkutan barang kiriman pada Dakota Cargo Kudus 

merupakan perjanjian standar (baku), sehingga konsumen/pihak 

pengrim barang berada pada posisi yang kurang mengungtungkan 

atau menolah (take it or leave it). Kondisi ini membawa 

konsekuensi terbukannya peluang tindakan sewenang-wenang dari 

pelaku usaha kepada konsumen. Dalam Pasal 18 ayat 1 sampai 

dengan Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen mengatur pelarangan pencantuman klausula baku yang 

sulit dilihat dan dimengerti sehingga merugikan konsumen. Pelaku 

usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan 

dengan Undang-Undang ini. 

 Berdasarkan hasil survey beberapa pengirim barang hanya 

menandatangi resi pengirim dan hanya sekilas membaca isi 

perjanjian dalam resi pengiriman karena tulisan dalam perjanjian 

yang kecil sehingga pengirim merasa malas ntuk membacanya. 

Keadaan ini membuat konsumen tidak tahu apa yang menjadi 

haknya sehingga bertentangan dengan pasal 18 ayat (2) dan (4) UU 

nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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 Berdasarkan  peraturan-peraturan diatas untuk pengiriman barang 

yang diterbitkan oleh perusahaan angkutan ini dalam bentuk resi 

terterar rincian sebagai berikut : 

1. Jenis titipan; 

2. Jumlah titipan dan berat; 

3. Isi menurut pengakuan; 

4. Nama dan alamat penerima; 

5. Nama dan alamat pengirim; 

6. Biaya kirim dan biaya tambahan; 

7. Tanggal pembuatan surat muatan; 

8. Tanda tangan pengirim, penerima dan petugas; 

9. Nomor resi pengiriman. 

 

 Resi yang telah diterbitkan oleh Dakota Cargo Kudus memuat 

beberapa ketentuan meliputi : 

1. Pengirim dilarang memasukkan ke dalam titipan barang-barang 

yang termasuk namun tidak terbatas pada : 

a. Barang berbahaya yang mudah meledah atau terbakar, obat-

obatan terlarang, barang-barang yang menurut pihak 

berwajib dilarang diproduksi dan diedarkan, emas, perak, 

uang  tunai, abu, cyaride, platinum, batu atau metal 

berharga, cek tunai, bilyet giro, money order atau 
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traveller’s cek, barang antic, binatang atau tanaman hidup, 

jam tangan dan perhiasan; 

b. Barang-barang lain yang melebihi declare value dan 

barang-barang lain yang ditetapkan berdasarkan 

kebijaksanaan Dakota Cargo. 

 

2. Pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar 

kepada Dakota Cargo tentang isi titipan yang dinyatakan pada 

saat pengiriman dan Dakota Cargo akan mengisi sesuai dengan 

pernyataan pengirim. Dakota Cargo berhak namun tidak 

memiliki kewajiban untuk membuka dam/atau memeriksa 

kiriman tersebut untuk mencocokkan kebenarannya. Apabila 

pada saat dibuka ternyata tidak sesuai dengan isi, maka Dakota 

Cargo berhak menolak untuk menerima dan mengangkut 

titipan tersebut, namun Dakota Cargo berhak menahan dan 

melaporkannya kepada pihak berwajib apabila kiriman tersebut 

diduga akan membahayakan keselamatan umum. Apabila di 

kemudian hari pernyataan tersebut tidak sesuai dengan isi 

titipan yang berakibat pada adanya akibat hukum bagi Dakota 

Cargo baik secara perdata maupun pidana, pengirim, penerima 

dan pihak ketiga berkewajiban untuk membebaskan Dakota 

Cargo dari segala akibat hukum tersebut, namun apabila 

Dakota Cargo diputus bersalah oleh pengadilan karena hal 
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tersebut, pengirim berkewajiban untuk menanggung putusan 

tersebut beserta biaya-biaya yang dikeluarkan Dakota Cargo, 

dan Dakota Cargo berhak untuk melakukan tindakan hukum 

baik secara perdata maupun pidana kepada pengirim. 

3. Dakota Cargo berhak untuk melakukan pembulatan keatas 

terhadap berat dalam satuan Kilo gram dan biaya kirim dalam 

nilai ratusan rupiah. 

 

4. Dakota Cargo tidak bertanggung jawab atas hal-hal : 

a. Semua kerusakan dan resiko teknis pada mesin maupun 

barang elektronik yang terjadi selama pengangkutan, yang 

menyebabkan tidak berfungsi atau berubah fungsinya; 

b. Kebocoran pada barang cair, kerusakan pada barang pecah 

belah dan kerusakan-kerusakan lain karena sifat barang 

tersebut; 

c. Penahanan dan penyitaan serta pemusnahan titipan oleh 

pejabat yang berwenang; 

d. Kerusakan, keterlambatan ataupun kehilangan karena 

keadaan memaksa (foce majeure) karena bencana alam, 

keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia. 

 

5. Dakota Cargo tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih 

dahulu dari pengirim berhak untuk menggunakan sarana 
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transportasi lainnya dalam melaksanakan pengiriman dan 

pengirim terikat pada aturan dan ketentuan yang mengikat 

Dakota Cargo dengan pemilik sarana transportasi. 

 

6. Dakota Cargo dibebaskan dari segala tanggung jawab semenjak 

diterimannya titipan dan ditandatangi BTTKB oleh siapapin di 

alamat penerima serta tidak ada keluhan/klaim atas kiriman 

tersebut pada saat itu, kecuali ada kesepakatan lain sebelumnya 

antara pengirim dengan Dakota Cargo. 

 

7.  - Dakota Cargo tidak berkewajiban untuk memberitahukan 

kepada  pengirim mengenai diterimanya barang oleh si 

penerima; 

- Dakota Cargo tidak melayani serta tidak bertanggung jawab 

terhadap tuntutan dalam bentuk apapun atas diterimannya, 

kehilangan, kerusakan atau kekurangan  

suatu titipan setelah 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 

estimasi waktu penyampaian. 

 

8. Dakota Cargo bertanggung jawab terhadap titipan dan titipan 

berharga (special item) sepanjang pengakuan dan isi barang 

sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : 
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a. Bilamana terjadi kehilangan, kerusakan atau kekurangan 

atas titipan yang tidak diasuransikan, penggantian 

maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman 

untuk titipan yang hilang dan kurang saja; 

b. Untuk titipan yang nilai barangnya melebihi 10 (sepuluh) 

kali biaya pengiriman dan memiliki nilai subjektif bagi 

pengirim, wajib diasuransikan yang pembayaran preminya 

dibayar oleh pengirim kepada Asuransi Jasa Titipan. 

Penggantian kerugian diselesaikan sesuai dengan Polis 

Kontrak Asuransi Jasa Titipan. 

9. Dakota Cargo tidak memiliki tanggung jawab apapun selain 

apa yang dikemukakan dalam point 8 diatas, termasuk segala 

bentuk kerugian apapun berupa kerugian materiil, imateriil, dan 

kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang diderita 

oleh pengirim maupun penerima sebagai akibat keterlambatan, 

kekurangan, kerusakan atau kehilangan barang. 

 

10. Pengajuan penyelesaian klaim dilakukan oleh pengirim secara 

tertulis ditempat transaksi pengirim dilakukan dengan syarat 

menyerahkan dokumen-dokumen asli berupa : 

a. Identitas pengirim yang masih berlaku; 

b. BTTKB ( Bukti Tanda Terima Kiriman Barang) dan resi 

pengiriman barang; 



77 
 

c. Apabila diasuransikan harus disertakan dengan Surat 

Penutupan Asuransi Pengiriman Barang. 

 Dokumen-dokumen tersebut dicocokkan dengan dokumen Dakota 

Cargo, apabila ada perbedaan maka Dakota Cargo akan 

memutuskan berdasarkan dokumen yang apa adanya. 

 Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan perjanjian yang 

merupakan ketentuan kewajiban dan hak yang telah pengirim dan 

pengangkut sepakati. Kewajiban dan hak ini ada yang pokok da 

nada yang pelengkap. Kewajiban dan hak yang pokok berkenaan 

dengan pemutusan atau pembatalan perjanjian, sedangkan 

kewajiban dan hak pelengkap berkenaan dengan ganti kerugian. 

 Dalam perjanjian pengangkutan, kewajiban pokok dari pengirim 

ialah membayar biaya pengangkutan yang telah disepakati dengan 

pihak Dakota Cargo Kudus, sebagai imbalan haknya atas 

penyelenggaraan pengangkutan barangnya sampai ke tempat 

tujuan. Biaya pengangkutan menjadi kewajiban pokok penerima 

dan ia berhak untuk menerima penyerahan barang dari pengangkut. 

Disamping  

kewajiban pokok tersebut ada juga kewajiban pelengkap, 

perbedaannya terletak pada akibat hukum jika kewajiban itu tidak 

dipenuhi. 

 Kewajiban pelengkap dalam perjanjian pengangkutan adalah biaya 

ganti kerugian apabila terjadi kerusakan dalam pengiriman barang 
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maka biaya ganti kerugian akan diberikan oleh perusahaan 

pengangkut setelah pengangkutan selesai dilaksanakan. 

 Ketentuan dalam perjanjian yang terdapat dalam resi yang 

ditandatangani oleh pengirim, terdapat pasal yang bertentangan 

dengan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yakni pada Pasal 7 (b) yaitu “Dakota Cargo tidak 

melayani serta tidak bertanggung jawab terhadap tuntutan dalam 

bentuk apapun atas diterimannya, kehilangan, kerusakan atau 

kekurangan suatu titipan setelah 15 (lima belas) hari kerja terhitung 

sejak estimasi waktu penyampaian”, padahal dalam Pasal 194 UU 

Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

disebutkan bahwa “Hak untuk mengajukan keberatan dan 

permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada perusahaan 

angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

disampaikan selamba-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung 

mulai tanggal terjadinya kerugian”. 

B. Penyelesaian Dakota Cargo Kudus Dalam Pelaksanaan Ganti 

Kerugian dan Usaha-Usaha untuk Menghadapinya. 

 Dalam pelaksanaan tanggung jawab pengusaha pengangkutan 

Dakota Cargo Kudus tentu tidak terlepas adanya hambatan-

hambatan yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian. 

Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Apabila pihak pengirim barang dalam melakukan transaksi 

tidak memberitahukan yang sebenarnya tentang isi dari barang 

kiriman tersebut. Misalnya pengirim mengaku barang yang 

dikirim adalah makanan ternyata isi sebenarnya adalah barang 

elektronik (handphone).
64

 

Cara penyelesaiannya : 

 Berdasarkan hasil survey, karyawan Dakota Cargo 

menanyakan secara detail isi kiriman dan meneliti isi kiriman 

di depan pengirim. Apabila pengirim keberatan barang 

kirimannya diperiksa maka karyawan memberikan keterangan 

sesuai dengan katentuan yang terdapat pada tanda bukti 

pembayarann bahwa apabila terjadi kerugian atas pengiriman 

barang maka pihak Dakota Cargo hanya mengganti kerugian 

yang nilainnya sesuai dengan keterangan yang diberikan pada 

saat transaksi.
65

 

2. Apabila terjadi kehilangan/kerusakan barang karena kesalahan 

pengangkut tetapi pihak pengirim tidak bisa menunjukkan 

resi/bukti pembayaran pengiriman barang. 

Cara menyelesaikannya : 

 Berdasarkan hasil survey kepada karyawan, pihak perusahaan 

meminta identitas yang sah pengirim, alamat tujuan dan 
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 Purwanto, Korwil DAKOTA CARGO Kudus, Wawancara Pribadi Tanggal 28 Oktober 2016, 

Kudus. 
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 Responden A, Karyawan DAKOTA CARGO Kudus, Wawancara Pribadi tanggal  28 Oktober 

2016. Kudus 
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tanggal transaksi pengiriman barang, kemudian perusahaan 

mencocokkan data yang ada dalam perusahaan pada waktu 

tanggal pengiriman, apabila terbukti terdapat kecocokan data 

pengiriman maka pengirim mendapatkan ganti rugi tetapi 

apabila tidak terdapat kecocokan data maka pengirim tidak 

mendapatkan ganti rugi.
66

 

 Berdasarkan hasil survey kepada pengirim yang mengalami 

kehilangan barang, pengirim mendapatkan ganti kerugian 

karena data yang dimiliki cocok/sesuai dengan data yang 

terdapat dalam perusahaan.
67 

3. Apabila pengirim tidak mau mengasuransikan barang yang 

dikirimnya padahal barang tersebut merupakan barang berharga 

yang wajib diasuranasikan. 

Cara menyelesaikannya : 

 Karyawan Dakota Cargo pada saat transaksi dilaksanakan 

menjelaskan kepada pengirim bahwa kepada pengirim barang 

yang tidak mau mengasuransikan barang yang dikirimnya 

padahal barang tersebut berharga ( memiliki nilai ekonomis 

lebih dari 10 kali ongkos kirim) maka apabila terjadi 

                                                           
66

 Responden B, Karyawan Dakota Cargo Kudus, Wawancara Pribadi tanggal 29 Oktober 2016. 

Kudus 
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 Responden Z, Pengguna Jasa  Dakota Cargo Kudus (Pengirim Barang), Wawancara pribadi 

tanggal 1 Oktober 2016. Kudus. 
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kehilangan.kerusakan barang DAKOTA CARGO hanya 

mengganti sebesar 10 kali ongkos kirim.
68 

 Berdasarkan hasil survey kepada pengirim yang mengalami 

kerugian kehilangan barang, yang tidak mau mengasuransikan 

barangkirimannya padahal barang tersebut berharga (memiliki 

nilai ekonomis lebih dari 10 kali ongkos kirim), pengirim 

hanya mendapatkan ganti kerugian sebesar 10 kali ongkos 

kirim.
69

 

4. Apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman barang pengirim 

tidak mengetahui ketentuan yang terdapat dalam resi 

pengiriman dan merasa tidak membuat perjanjian yang 

tercantum dalam resi pengiriman barang. 

Cara menyelesaikannya : 

 Pengirim barang hendaknya lebih berhati-hati pada saat 

transaksi pengirim barang dilaksanakan, sebeleum 

menandatangani resi pengirim, pengirim membaca dengan teliti 

isi perjanjian yang terdapat dalam resi pengiriman barang, 

menanyakan isi perjanjian yang tidak dimengerti, menanyakan 

besarnya ganti kerugian yang diterima jika terjadi kerusakan, 

kehilangan, dan keterlambatan dalam pengiriman barang yang 

dilakukan oleh engangkut sehingga pengirim tidak dirugikan. 

Dan dari pihak pengangkut berkewajiban menjelaskan secara 
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 Responden A, Karyawan Dakota Cargo Kudus, Wawancara Pribadi tanggal 29 Oktober 2016, 
69

 Responden Y, Pengguna Jasa Dakota Cargo Kudus (Pengirim Barang), Wawancara pribadi 

tanggal 1 Oktober 2016. Kudus. 
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detail isi dari perjanjian pengangkutan barang yang terdapat 

dalam resi pengiriman barang. 

 Berdasarkan hasil survey sebagian besar pengirim tidak 

membaca isi resi pengiriman barang pada waktu transaksi 

dilaksanakan karena mengakibatkan isi dari perjanjian 

pengangkutan yang terdapat dalam resi pengiriman barang 

sehingga pengirim langsung menandatangani resi pengiriman 

barang. Pengirim juga enggan untuk membaca isi resi 

pengiriman barang karena tulisan yang terteta dalam resi 

pengiriman barang tersebut menggunakan huruf kecil sehingga 

sulit terbaca dan apabila terjadi kerugian dalam pengiriman 

barang pengirim merasa tidak pernah melakukan 

kesepakatan.
70

 

Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

mengatakan bahwa : 

“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa”. 
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 Responden Z, Pengguna Jasa Dakota Cargo Kudus ( Pengirim Barang, Wawancara peribadi 
tanggal 1 Oktober 2016. Kudus. 


