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ABSTRAK 

 

Andi Prayuda (2017) : Perjanjian Antara PT Dimas Agung Karya Sampurna 

Dengan CV. Berkah Abadi Perdagangan Umum 

Tentang Pengangkutan Barang-Barang Perusahaan 

PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 

 

Perjanjian antara PT. Dimas Agung Karya Sempurna selaku pihak 

pertama, dengan CV. Berkah Abadi Perdagangan Umum selaku pihak kedua. 

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, adalah mengenai pengangkutan 

barang-barang perusahaan PT. RAPP yang berupa Screen Pulp dan Screen Riject, 

yang mana barang-barang tersebut harus dipindahkan ke tempat lain. Dimana 

pihak pertama menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak kedua dengan segala 

peralatan yang dibutuhkan adalah menjadi tanggung jawab pihak kedua. Selain itu 

untuk biaya pengangkutan dan biaya P.O (Purchase Order) juga menjadi tanggung 

jawab pihak kedua selaku penerima pengangkutan barang-barang perusahaan PT. 

RAPP tersebut. 

Bentuk perjanjian yang tertulis yang sudah disepakati tersebut dalam 

pelaksanaannya tidak semuanya dapat dilaksanakan oleh pihak pertama, dimana 

pihak pertama melakukan wanprestasi, yakni biaya pengangkutan yang sudah 

disepakati sering terlambat ditransfer kepada pihak kedua, sehingga pihak kedua 

harus menanggulangi sendiri semua biaya yang dibutuhkan untuk pengangkutan 

barang tersebut, termasuk gaji-gaji karyawan yang harus dibayar. 

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perjanjian pengangkutan 

barang-barang perusahaan PT. RAPP, dan apa saja faktor yang menghambat  

pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang-barang perusahaan PT. RAPP. 

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis artinya penelitian yang 

langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian terhadap pelaksanaan aturan 

hukum pada masyarakat. Data yang dikumpulkan mengenai proses perjanjian 

pengangkutan, tanggung jawab pengangkut, serta hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

menggambarkan berbagai gejala dan fakta, yang berhubungan dengan proses 

perjanjian pengangkutan, tanggung jawab pengangkutan, serta hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan perjanjian 

pengangkutan antara PT. Dimas Agung Karya Sampurna (pihak pertama) dengan 

CV. Berkah Abadi Perdagangan Umum (pihak kedua), yakni dimulai dari 

persetujuan antara kedua belah pihak, yang mana pihak pertama menyerahkan 

proses pengangkutan kepada pihak kedua, terhadap barang-barang milik PT. 

RAPP. Semua biaya pengangkutan ditanggung oleh pihak pertama dan pihak 

kedua berkewajiban dan bertanggungjawab atas proses pengangkutan barang 

tersebut. Biaya pengangkutan tersebut dibayar oleh pihak pertama kepada pihak 

kedua, apabila pengangkutan barang tersebut sudah selesai dilakukan. Berlakunya 

perjanjian tersebut ditentukan selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai 

dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan pihak pertama menentukan peraturan-
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peraturan yang harus diperhatikan oleh pihak kedua dalam proses pengangkutan 

barang tersebut. Perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak, terutama yang 

berhubungan dengan pembayaran biaya pengangkutan diselesaikan dengan cara 

musyawarah dan mufakat, tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. 

Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT. Dimas 

Agung Karya Sampurna dengan CV. Berkah Abadi Perdangangan Umum, antaral 

lain adalah masalah kekurangan transportasi, kekurangan tenaga atau pekerja yang 

memuat dan membongkar barang-barang yang diangkut tersebut. Kemudian juga 

kekurangan sarana dan prasarana dalam memuat dan membongkar barang 

tersebut, kurangnya perhatian atau pengawasan dari pihak pertama selaku pemberi 

kerja dalam proses muat dan bongkar barang-barang tersebut, serta terjadinya 

keterlambatan dalam pembayaran biaya pengangkutan dari pihak pertama, yaitu 

PT. Dimas Agung Karya Sampurna selaku pemenang tender dan pemberi 

pekerjaan pengangkutan kepada CV. Bekah Abadi Perdagangan Umum. 


