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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan manusia, pengangkutan memegang peranan yang sangat 

penting. Demikian juga halnya dalam peranan yang mutlak, bahkan pengakutan 

memegang peranan yang mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan akan  

mengalami kesulitan untuk berjalan. Nilai suatu barang tidak hanya tergantung 

dari barang itu sendiri, tetapi juga tergantung pada tempat barang itu berada, 

sehingga dengan pengangkutan nilai suatu barang akan meningkat.
1
 Hukum 

perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPerdata). Pada pasal 1313 

KUHPerdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
2
 Salah satu 

terjadinya pelaksanaan perjanjian dilakukan dalam bidang pengangkutan. Soal 

pengangkutan merupakan hal penting bagi perdagangan.
3
 Pengangkutan sebagai 

perjanjian selalu didahulu oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak 

pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak 

pengangkut atau pengirim.
4
  

Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan 

penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) yang dilakukan oleh pengangkut 

dan pengirim secara timbal balik. Serangkaian perbuatan tersebut dilakukan atas 
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“persetujuan” bersama antara pengangkut dan pengirim, atau telah memenuhi 

1320KUHPer  syarat syahnya perjanjian.
5
 Dengan menyadari pentingnya peranan 

transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem 

transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa 

transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan 

angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang 

terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan 

kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disingkat 

dengan UULLAJ) mengatur asas dan tujuan pengangkutan.  

Pada umumnya dalam suatu perjanjian pengangkutan pihak pengangkut 

adalah bebas untuk memilih sendiri alat pengangkutan yang hendak dipakainya. 

Dalam perjanjian pengangkutan itu pihak pengangkut dapat dikatakan sudah 

mengakui menerima barang-barang dan menyanggupi untuk membawa ketempat 

yang telah ditunjuk dan menyerahkannya kepada orang yang dialamatkan.
6
 Secara 

operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi 

atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri 

untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau 

pengangkut. Pembuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, 

cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (konsensus).
7
 Pengangkutan 

sebagai usaha (business) adalah kegiatan usaha di bidang jasa pengangkutan yang 

                                                           
5
 Azmi Yusri, Tanggung Jawab Pengangkut Minyak Mentah Kelapa Sawit (Cpo) Dengan 

Pt. Kresna Duta Agroindo Di Pelabuhan Talang Duku Jambi, Melalui Internet Diakses Tanggal 

26 Januari 2017  
6
 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, , 1995), H.71 

7
 Rohan S. Karim, Hukum Pengangkutan , Diakses Tanggal 10 Januari 2016 



3 
 

 
 

menggunakan alat pengangkut mekanik.
8
 Pengangkutan dapat diartikan sebagai 

pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini 

terkait unsur-unsur pengangkutan adalah ada sesuatu yang diangkut, tersedianya 

kendaraan sebagai alat angkutnya dan ada tempat yang dapat dilalui alat angkut.
9
 

Dunia bisnis sangat diperlukan adanya hukum perjanjian. Hukum kontrak 

atau hukum perjanjian merupakan tulang punggung yang sangat fundamental. 

Sebab bagaimanapun juga bisnis itu bermula dari adanya perjanjian antara pelaku 

bisnis itu sendiri. Karena itu, dapat dipastikan bahwa para pebisnis tidak dapat 

mengabaikan aspek-aspek hukum perjanjian dalam bisnisnya. Ini dilakukan untuk 

menghindari hal-hal fatal yang mungkin akan terjadi.
10

 Pada pasal 468 KUHD 

menyatakan bahwa, Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut menjaga 

keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai saat 

penyerahannya. Pasal 477 KUHD  disebutkan juga bahwa Pengangkut 

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena terlambat 

diserahkannya barang yang diangkut.  Dalam pasal ini juga menyebutkan bahwa, 

Pengangkut bebas dari hal demikian bilamana ia dapat membuktikan bahwa tidak 

diserahkannya barang atau kerusakan itu terjadi karena peristiwa yang tidak dapat 

dicegah atau dihindarinya.  

Pada umumnya pengangkutan buah menggunakan kendaraan truk (dump 

truck atau light truck). Namun pada beberapa kasus (terutama kebun di areal 

gambut) pengangkutan buah ada yang menggunakan lori yang ditarik oleh 

lokomotif langsung dari blok-blok ke pabrik. Beberapa kebun kendaraan 
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pengangkutan buah disediakan sendiri. Namun ada juga kebun-kebun yang 

menggunakan kendaraan sewa seluruhnya untuk pengangkutan buah 

(pengangkutan oleh kontraktor).
11

 

Didalam mitra Desa Petai Baru mempunyai koperasi unit desa yang terdiri 

dari kelompok tani Desa Petai Baru, adanya hubungan kerjasama usaha diantara 

pihak yang besinergis yang bersifat sukarela dan dilandasi oleh prinsip saling 

membutuhkan, saling menghidupi, saling memperkuat, dan saling 

menguntungkan. Perusahaan harus bertanggungjawab untuk mengembangkan 

usaha kecil dan masyarakat pelanggan/ yang berada disekitarnya. Karena pada 

dasarnya akhirnya konsep kemitraan yang dapat menjamin eksistensi perusahaan 

terutama untuk jangka panjang.  

Di dalam konsep kemitraan, perusahaan juga mendukung koperasi dalam 

mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha koperasi diharapkan dapat 

meningkatkan ekonomi anggota dan daerah disekitarnya. Bentuk dukungan 

perusahaan terhadap koperasi dapat berbentuk bantuan dalam permodalan, 

pelatihan kepada pengurus maupun anggota koperasi agar kualitas sumber daya 

manusianya meningkat, membantu dalam pengelolaan manajemen, dan distribusi 

produk. Alat angkut yang dapat digunakan dari kebun ke pabrik, diantaranya lori, 

traktor gandengan, atau truk. Pengangkutan dengan lori lebih baik dibandingkan 

dengan alat angkut lain. Guncangan selama perjalanan lebih banyak terjadi jika 

menggunakan truk atau traktor gandeng sehingga pelukaan pada buah lebih 

banyak.
12
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Di lapangan dapat kita amati bahwa secara tidak langsung transportasi 

mencerminkan kondisi sosial suatu masyarakat. Pola pergerakan transportasi 

manusia juga merupakan salah satu cerminan kondisi sosial suatu masyarakat. 

Pada pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit didesa petai baru sudah 

menjadi kebutuhan masyarakat mengangkut tandan buah segar menggunakan truk 

atau mobil lainnya dimana pengangkutan itu dilakukan oleh pengangkut melalui 

Koperasi Unit Desa Petai Baru, dimana didalam kerja sama pengangkutan tersebut 

didasari oleh perjanjian dimana KUD Petai Baru dan si pengangkut memiliki hak, 

kewajiban dan tanggung jawab oleh masing-masing pihak. Tetapi apa yang terjadi 

dilapangan tidak sesuai yang telah diperjanjikan antara pengangkut dengan KUD 

Petai Baru ada tanggung jawab dan kewajiban pengangkut yang dilanggar oleh si 

pengangkut itu sendiri.  

Salah satu contoh dari kasus tersebut adalah fenomena pelanggaran oleh 

pengangkut tandan buah segar yang tidak menggunakan jaring penutup buah 

kelapa sawit. Disini dapat kita lihat dampak dari pengangkut tandan buah segar 

yaitu bahanya bagi pengangkut itu sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. 

Padahal pemerintah dan lembaga lembaga pemerintah sudah menjelaskan dan 

membuat aturan untuk mengangkut tandan buah segar sesuai prosedur agar 

memiliki kenyamanan bersama. Pada kenyataanya di Desa Petai Baru ini banyak 

pengangkut yang tidak mematuhi aturan salah satuya tidak memakai jaring 

penutup disini banyak masyarakat yang risau terhadap tindakan yang dilakukan 

oleh pengangkut ini karna masyarakat takut tertimpah buah kelapa sawit saat 

melintas. 
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Padahal didalam perjanjian antara pengangkut dengan KUD Petai Baru 

salah satu kewajiban pengangkut Tandan Buah Segar kelapa sawit adalah 

menggunakan jaring penutup agar buah tidak jatuh dan tidak membahayakan 

masyarakat sekitar. Hal tersebut diatas juga bertentangan dengan lampiran dari isi 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/Ot.140/2/2013 Tentang 

Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi 

Pekebun, yang menegaskan bahwa Sarana angkutan TBS diwajibkan 

menggunakan jaring penutup untuk menghindai jatuhnya TBS.
13

 Dan menurut 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Pasal 169 Ayat (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang 

wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi 

Kendaraan, dan kelas jalan.
14

 

Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian mengenai 

pelaksanaan perjanjian antara pengangkut dengan Koperasi Unit Desa Petai Baru 

terhadap pengangkutan Kelapa sawit yang tidak menggunakan jaring penutup dan 

apa kendala yang dihadapi oleh pengangkut sehingga mereka tidak menggunakan 

jaring penutup. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN 

PENGANGKUTAN KELAPA SAWIT TANPA JARING PENUTUP 

ANTARA PENGANGKUT DENGAN KOPERASI UNIT DESA PETAI 

BARU” 
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B. Batasan Masalah 

Agar Penelitian ini lebih terarah dan tidak mengembang sehingga sesuai 

dengan maksud dan tujuan yang di inginkan maka penulis membatasi 

permasalahan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kelapa sawit Yang 

Tidak Menggunakan Jaring Penutup Antara Pengangkut Dengan Koperasi Unit 

Desa Petai Baru. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian 

pengangkutan kelapa sawit tanpa jaring penutup antara pengangkut dengan 

koperasi unit desa petai baru ? 

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh pengangkut sehingga mereka tidak 

menggunakan jaring penutup saat mengangkut Kelapa sawit? 

D. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini 

maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian 

pengangkutan kelapa sawit tanpa jaring penutup antara pengangkut dengan 

koperasi unit desa petai baru. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pengangkut sehingga mereka 

tidak menggunakan jaring penutup saat mengangkut Kelapa sawit. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan penulis  dari hasil penelitian ini yaitu 

antara lain : 

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang hukum bisnis. 
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2. Untuk menambah bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan 

akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap ruang 

lingkup yang sama. 

3. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata 

Satu Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Metode Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan yang di kemukakan dalam penelitian ini, 

maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum itu 

dilakukan termasuk proses penegakan hukum (law enforcement).
15

 

Penelitian dilakukan dengan cara survei, artinya peneliti terjun langsung 

kelokasi untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan 

data berupa wawancara. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka 

penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya adalah menggambarkan secara 

lengkap dan terperinci mengenai. tinjauan yuridis terhadap Pelaksanaan 

Perjanjian Pengangkutan Kelapa sawit Antara Koperasi Unit Desa Petai 

Baru Dengan Pengangkut Yang Tidak Menggunakan Jaring Penutup. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu 

penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan antara aspek hukum 

yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. 
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2. Objek dan Subjek Penelitian 

 Adapun Objek dari Penelitian ini adalah tinjauan yuridis terhadap 

Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kelapa sawit Antara Koperasi Unit 

Desa Petai Baru Dengan Pengangkut Yang Tidak Menggunakan Jaring 

Penutup. Subjek dari penelitian ini adalah Koperasi Unit Desa Petai Baru. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor Koperasi Unit Desa Petai Baru 

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan peneliti 

memilih lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan: 

a. Karena kabupaten kuantan singingi Pada Umumnya telah menjadi 

sebuah wilayah yang cukup diperhitungkan dan termasuk salah daerah 

yang laju perekonomian dan pertumbuhan penduduknya cepat 

meningkat, sehingga masalah yang berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat, yaitu pengangkutan tandan buah segar yang tidak 

menggunakan penutup sudah membahayakan masyarakat yang sering  

dijumpai disekitaran  kita semakin banyak dan tidak terkontrol 

sementara sudah ada aturan yang mengaturnya. 

b. Karena semakin seringnya masalah pengangkutan tandan buah segar 

yang tidak menggunakan penutup walapun sudah ada aturan yang 

mengaturnya dikalangan maasyarakat, sehingga Koperasi Unit Desa 

yang sebagai mana telah dipercaya oleh masyarakat bertugas untuk 

menyadarkan pengangkut yang melanggar aturan dalam mengangkut 

tandan buah segar  dan menindak lanjuti jika ada terjadi kerugian  yang 

dialami oleh  masyarakat sekitar. 
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4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama
16

. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. 

Teknik pengambilan sampel yaitu dengan cara Total Sampling yaitu 

pengambilan data secara keseluruhan didalam sebuah populasi sebagai 

anggota sampel. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel I.I 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

 

No. Nama Populasi Sampel Persentase 

1. Ketua KUD 1 1 100 % 

2. Supir Pengangkut 24 24 100 % 

Total 25 25  

 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang populasi 

anggota KUD Petai Baru sampel 1 orang Pimpinan KUD Petai Baru dan 24 

populasi supir pengangkut TBS sampel 24 armada pengangkut penulis 

mengunakan metode Total Sampling. 

5. Data dan Sumber Data 

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta 

yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau 

kepastian sesuatu. 
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Sebagai Sumber data dalam penelitian Ini adalah: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari 

responden penelitian, Yaitu wawancara dengan 1 orang Ketua KUD 

dan 24 orang Armada Pengangkut. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

c. Data tersier yaitu data pendukung untuk menjelaskan data primer dan 

data sekunder. Seperti kamus hukum.  

6. Alat Pengumpul Data  

Adapun alat pengumpul data yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi adalah penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan 

untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek 

maupun objek penelitian.
17

 

b. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

bertanya langsung atau secara lisan guna mencapai tujuan tertentu 

kepada orang yang bersangkutan.
18

 Yang berkenaan dengan 

permasalahan yang diteliti, yaitu Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan 

Kelapa sawit Antara Koperasi Unit Desa Petai Baru Dengan 

Pengangkut Yang Tidak Menggunakan Jaring Penutup. 

c. Kusioner dilaksanakan pada Armada pengangkut 
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d. Studi pustaka yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 

akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku 

ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan 

disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, 

ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun 

elektronik lain.
19

 

7. Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisa yang dilakukan adalah analisis 

kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis. Dan kemudian ditarik 

kesimpulan deduktif, yaitu dari umum ke khusus.  

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam 

penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Berisi latar belakang masalah, batasan Masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

Sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Berisi gambaran umum lokasi penelitian,Yang terdiri dari 

Profil Desa Petai Baru dan Profil Koperasi Unit Desa Petai 

Baru. 
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BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

  Menggambarkan tentang Pengertian dan Pengaturan 

Perjanjian, Asas-asas dalam Penjanjian dan Syarat sahnya 

perjanjian, dan ruang lingkup pengangkutan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagaimanakah tinjauan yuridis Pelaksanaan Perjanjian 

Pengangkutan Kelapa sawit Antara Koperasi Unit Desa Petai 

Baru Dengan Pengangkut Yang Tidak Menggunakan Jaring 

Penutup dan kendala yang dihadapi oleh pengangkut 

sehingga mereka tidak menggunakan jaring penutup saat 

mengangkut Kelapa sawit 

BAB V : PENUTUP 

  Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitianyang ditemui dilapangan. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

  

 

 

 

 

 


