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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pelaku bisnis saat ini dapat saja melakukan usahanya dengan bantuan 

pelaku bisnis yang lain. Hal ini memang sudah menjadi suatu kebiasaan atau 

sesuatu yang harus dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, karena dalam 

menjalankan usahanya sudah pasti suatu perusahaan membutuhkan perusahaan 

lain, baik secara mitra bisnis maupun mitra dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Dalam melakukan suatu pekerjaan bisa saja dua perusahaan saling 

bekerjasama atau perusahaan yang bersangkutan menyerahkan pekerjaannya 

kepada perusahaan lain dengan suatu perjanjian. Dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan yang diserahkan oleh perusahaan lain kepada suatu perusahaan untuk 

melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. 

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa “Perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih”.1 

Pihak-pihak dalam perjanjian ini adalah antara Direktur PT. Dimas 

Agung Karya Sampurna (Pihak Pertama) dengan Direktur CV. Berkah Abadi 

Perdagangan Umum (Pihak Kedua). Pihak pertama mendapat proyek dari 

RAPP untuk mengangkut barang-barang bekas atau limbah perusahaan, 

kemudian pihak pertama memberikan kontrak pengangkutan tersebut kepada 

                                                           
1
Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), h.15  
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pihak kedua dengan upah pengangkutan sebesar Rp 75.000/ton sesuai dengan 

perjanjian yang sudah disepakati bersama. 

Sejalan dengan kontrak kedua belah pihak tersebut,  bahwa perjanjian 

merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak terhadap suatu hal tertentu, 

yang mana kedua belah pihak masing-masing mempunyai tanggung jawab dan 

harus mematuhi kesapakatan yang telah disetujui bersama. 

Oleh karena itu, syarat syahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, 

yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, 

yaitu persesuaian pernyataan  kehendak antara kedua belah pihaktidak ada 

paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan 

perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai 

kebebasan kehendak , para pihak tidak mendapat tekanan yang 

mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah 

pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau 

berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah).  

3. Suatu hal Tertentu. 

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-

kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda 
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yang sekarang ada dan nanti akan ada misalnya jumlah, jenis dan 

bentuknya.  

4. Suatu sebab yang halal 

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya 

ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang 

peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. 

Sedangkan  yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan  perjanjian 

adalah sebagai berikut: 

a. Kebebasan berkontrak 

b. Kebebasan konsensualitas 

c. Kebebasan personalia
2
  

Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah 

sebagai berikut, menurut R. Subekti  Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum 

dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal
3
. 

Menurut R Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan 

hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji 

untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan 

pihak lain menuntut pelaksanaannya
4
. 

Perjanjian (verbintenis) mengandung pengertian suatu hubungan hukum 

kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak 

                                                           
2
Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

h.18 
3
 R Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), h.1 

4
 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: PT. Sumur, 1981), h.9 
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untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain 

untuk menunaikan prestasi.
5
 

Demikian juga halnya perjanjian yang telah dilakukan oleh PT. Dimas 

Agung Karya Sampurna 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, diamana 

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. 

Perjanjian pengangkutan barang antara pihak pertama dengan pihak kedua  

adalah perjanjian yang berbentuk baku, perjanjian ini dalam bentuk baku yang 

                                                           
5
 M Yahya Harahap, Segi-segi hukum perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982), h.25 
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telah dipersiapkan oleh pihak pertama dalam hal ini adalah PT. Dimas Agung 

Karya Sampurna. 

Perjanjian  baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh 

salah satu pihak dalam kontrak atau perjanjian tersebut, bahkan seringkali didapat 

bahwa perjanjian tersebut sudah dicetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu 

oleh salah satu pihak.
6
 

Sering kali perjanjian baku menjadi sangat berat sebelah, hal ini disebabkan 

karena beberapa hal sebagai berikut : 

1. Tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar 

menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian tidak 

banyak kesempatan untuk mengetahui isi perjanjian tersebut, apalagi ada 

perjanjian yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil. 

2. Penyusunan perjanjian yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen 

biasanya memilki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai 

klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah 

berkonsultasi dengan para ahli atau dokumen tersebut dibuat oleh para ahli, 

sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak 

kesempatan dan sering kali tidak familiar dengan klausula-klausula tersebut. 

3. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati kedudukan 

yang sangat tertekan sehingga hanya dapat bersikap menerima.
7
 

                                                           
6
 Munir Fuady, 2003, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisms, Citra Aditya 

Bakii, Bandung, h. 76. 
7
 Munir Fuady, 2003, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, h. 78. 
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Oleh karena perjanjian itu sudah dikonsep oleh pihak pertama, maka 

pihak kedua selaku pengangkut harus menerima dan menyetujui perjanjian 

yang sudah dibuat tersebut. Hal ini memang menjadi permasalahan dikemudian 

hari, seperti pihak kedua dibebankan untuk membersihkan sisa-sisa dari 

barang-barang yang diangkut, yang sebenarnya bukan merupakan pekerjaan 

pihak kedua, kemudian juga pihak kedua tidak boleh terlambat dalam 

pengangkutan, apabila terjadi keterlambatan maka pihak kedua akan 

dibebankan membayar denda. 

Oleh karena barang-barang yang diangkut tersebut adalah limbah kertas 

tentunya harus memperhatikan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, 

yang selanjutnya disebut AMDAL,  adalah kajian mengenai dampak penting 

suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan/atau kegiatan.
8
 

Di samping itu yang juga harus diperhatikan dalam pengangkutan 

tersebut adalah masalah angkutan barang, dalam Pasal 169 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, 

bahwa “Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib 

mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi 

kendaraan, dan kelas jalan”. Beberapa hal ini juga harus diperhatikan oleh 

pihak pengangkut, agar jangan sampai merugikan pihak lain. 

                                                           
8
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  
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Disini terlihat bahwa perjanjian yang dibuat tersebut lebih 

menguntungkan pihak pertama, yang mana hal ini jelaskan bertentangan 

dengan ketentuan hukum perjanjian, yang mana pelaksanaan perjanjian 

tersebut harus sesuai dengan isi perjanjian, apabila tidak ada dalam perjanjian 

tersebut, maka pihak lain tidak wajib untuk melaksanakannya. 

Adapun pasal-pasal yang dilanggar oleh pihak pertama adalah, yaitu 

Pasal 1 Surat Perjanjian, yaitu mengenai pengangkutan, yang tidak 

mempertimbangkan tonase muatan yang dikejar adalah pencapaian target, 

Pasal 2 mengenai pembayaran, masih terjadi keterlambatan, masa berlaku 

perjanjian sudah ditentukan, sehingga perjanjian tersebut jadinya berat sebelah, 

serta Pasal 4 Surat Perjanjian, yaitu mengenai peraturan-peraturan yang harus 

dipatuhi oleh pihak pengangkut, yang terkesan dipaksakan dan terlalu banyak 

aturan yang harus dikerjakan oleh pihak kedua (pengangkut).  

Dari hal tersebut terlihat, bahwa  peraturan yang sudah disepakati 

menjadi hutang bagi kita yang menyetujuinya. Sebagaimana dijelaskan dalam 

Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap persetujuan 

adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak 

berbuat sesuatu ”.9 

Sehubungan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa suatu 

perjanjian harus dilakukan sesuai dengan isi perjanjian tersebut, jadi diluar apa 

yang telah diperjanjikan maka tidak wajib untuk dilaksanakan oleh salah satu 

pihak, sebagaimana halnya perjanjian antara kedua belah pihak tersebut di atas. 

                                                           
9
R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1985), h.291  
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Oleh karena itu penulis ingin melihat lebih jauh mengenai hal ini dalam bentuk 

tulisan skripsi yang berjudul: “PERJANJIAN ANTARA PT DIMAS 

AGUNG KARYA SAMPURNA DENGAN CV. BERKAH ABADI 

PERDAGANGAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN BARANG-

BARANG PERUSAHAAN PT. RAPP DI PANGKALAN KERINCI 

KABUPATEN PELALAWAN”. 

 

B. Batasan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah yang berhubungan dengan  proses pengangkutan barang-

barang perusahaan PT. RAPP, tanggung jawab pengangkutan, serta hak-hak 

pengangkutan dan kewajiban pihak pemberi pekerjaan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang dan  batasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengangkutan barang-barang perusahaan 

PT. RAPP? 

2. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian pengangkutan 

barang-barang perusahaan PT. RAPP? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang-

barang perusahaan PT.RAPP. 

b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian 

pengangkutan barang-barang perusahaan PT. RAPP. 

2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi 

pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. 

b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada 

penulis dan para pembaca akan arti pentingnya suatu perjanjian, dan juga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para peneliti yang 

selanjutnya mengenai permasalahan yang sama. 

c. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

masyarakat dan pelaku bisnis, kiranya dapat melaksanakan kewajiban 

sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah 

dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis artinya penelitian 

yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian terhadap 
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pelaksanaan aturan hukum pada masyarakat.
10

 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,
11

 yang berhubungan dengan 

proses perjanjian pengangkutan, tanggung jawab pengangkutan, serta hak 

dan kewajiban masing-masing pihak. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer, yakni data yang diperoleh melalui wawancara dengan 

Manager PT. Dimas Agung Karya Sampurna bapak M. 

Nurdiyanti,S.Sos.Msi, Manager CV. Berkah Abadi Perdagangan 

Umum bapak Edi Diansyah dan para supir pengangkut. 

b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari literatur tentang teori 

Hukum Perjanjian dan data yang telah tersedia yang berupa buku, 

dokumen atau laporan yang berhubungan dengan perjanjian 

pengangkutan, perkembangan perusahaan, serta bidang usaha 

perusahaan. 

c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan 

ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

  

                                                           
10

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 

h.96  
11

Ibid, h.57  
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Manager PT. Dimas Agung 

Karya Sampurna yang berjumlah 1 orang, Manager CV. Berkah Abadi 

Perdagangan Umum berjumlah 1 orang, serta Pekerja pada CV. Berkah 

Abadi Perdagangan Umum  20 orang, serta supir pengangkut barang 

sebanyak 5 orang. Oleh karena jumlah populasi tidak terlalu banyak, 

maka penulis mengambil keseluruhan populasi tersebut menjadi sampel 

dalam penelitian ini dengan metode total sampling, sebagaimana 

tergambar pada tabel di bawah ini. 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

 

No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase 

1 Manager PT.Dimas Agung 1 1 100% 

2 Manager CV.Berkah  1 1 100% 

3 Pekerja  20 20 100% 

4 Supir 5 5 100% 

 Jumlah 27 27 100% 

            Sumber: Data lapangan, 2016 
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Tabel I.2 

Daftar Nama Pekerja Pengangkut CV. Berkah Abadi  

Perdagangan Umum 

 

No Nama Pekerja Alamat Status Jumlah Anak 

1 Muklis Hadi JL. Arber Peralatan Kawin 2 

2 S. Manurung JL. Pemda Belum - 

3 Ucok Manurung JL. Pemda Belum - 

4 Rizal Safri Gg. Sabi Belum - 

5 Hamid Mahmud Gg. Suka Damai Kawin 1 

6 T. Hutagalung JL. Hang Tuah SP IV Belum - 

7 Boris Sulaiman JL. Apel Belum - 

8 Jojo Dwi Rahman JL. Pembangunan Belum - 

9 Yudi Bambang JL. Arber Peralatan Menikah 2 

10 M. Ade Putra JL. Engku Raja Lela Belum - 

11 Haikal Prasetyo JL. Pepaya SP V Belum - 

12 Mukzhan Harahap JL. Hang Tuah SP IV Belum - 

13 Dio Aldi JL. Pembangunan Menikah - 

14 Herianto S JL. Pak Utih Menikah 2 

15 Setya Waskito JL. Duku Belum - 

16 Nofriandi Budi JL. Datuk Engku Raja Menikah 1 

17 Pras Nurmantyo JL. Pembangunan Belum - 

18 Alex Sidabutar JL. Duku Belum - 

19 Jufri Wiranata JL. Pembangunan Belum - 

20 M. Adli Permana JL. Pak Utih Belum - 

          Sumber : Data Pekerja Pengangkut CV. Berkah Abadi Perdagangan Umum  

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

bertanya langsung dengan responden di lapangan, yang berkenaan 

dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai proses perjanjian 

pengangkutan, tanggung jawab pengangkutan, serta hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. 
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b. Angket, yakni pengumpulan data dengan menyiapkan daftar 

pertanyaan yang berhubungan dengan proses pengangkutan, yang 

ditujukan kepada pekerja. 

c. Studi pustaka, yakni mempelajari teori-teori yang berhubugan dengan 

perjanjian kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan 

dan dibahas sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

d. Observasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala yang 

ada untuk kemudian dilakukan pencatatan. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam 

bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara 

jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Sedangkan data 

yang diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan 

pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan 

yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan 

dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang 

bersifat khusus. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam 

penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut: 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II      GAMBARAN UMUM LOKASI PEENLITIAN 

berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari 

gambaran CV. Berkah Abadi, Perkembangan CV. Berkah 

Abadi, serta bidang usaha CV. Berkah Abadi. 

BAB III   TINJAUAN TEORITIS 

Menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri 

pengertian perjanjian, pengertian pengangkutan, serta jenis-

jenis pengangkutan. 

BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

berisi pembahasan dan hasil penelitian, terdiri dari proses perjanjian 

pengangkutan, tanggung jawab pengangkutan, serta hak dan 

kewajiban pengangkutan, 

BAB V     PENUTUP 

Yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

ditemui di lapangan. 

 

 


