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ABSTRAK

Semua perjanjian atau kontrak haruslah memperhatikan asas-asas yang
berlaku dalam perjanjian, agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan kepuasan
terhadap kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian atau
kontrak tersebut.Demikian juga halnya dengan perjanjian pengiriman barang jenis
elektornik pada PT. Indah Kargo Pekanbaru dengan pemilik barang.

Dalam pelaksanaan pengiriman barang tersebut tidak selamanya lancar,
juga ada terjadi keterlambatan, barangnya rusak atau tidak bisa dipakai dan
sebagainya, sebagaimana yang dialami oleh salah seorang pemilik barang, yang
mengatakan bahwa ia pernah mengirim barang jenis lap top melalui PT. Indah
Kargo dari Pekanbaru dikirim ke Bandung, namun terlambat sampai ke alamat
sehingga barang yang dikirim tersebut mengalami kerusakan.

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam
penelitian ini adalah mengenai, bagaimana pelaksanaan perjanjian pengiriman
barang jenis elektronik yang dikrim melalui PT. Indah Kargo Pekanbaru, apakah
faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami PT. Indah Kargo
Pekanbaru, serta bagaimana cara penyelesaian terhadap kerugian yang dialami
oleh pemilik barang yang dikirim melalui PT. Indah Kargo Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian empiris artinya penelitian yang langsung
mengumpulkan data di lokasi penelitian, dengan menggunakan alat pengumpul
data berupa wawancara. Data yang dikumpulkan mengenai pelaksanaan perjanjian
pengiriman barang jenis elektronik yang dikirim melalui PT. Indah Kargo
Pekanbaru,faktor pendukung dan faktor penghambat pada PT. Indah Kargo
Pekanbaru, serta cara penyelesaian terhadap kerugian yang dialami oleh pemilik
barang yang dikirim melalui PT. Indah Kargo Pekanbaru.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan perjanjian
pengiriman barang jenis elektronik pada PT. Indah Kargo Pekanbaru, dilakukan
dengan cara pemilik barang menandatangani persetujuan yang tertera dalam resi
pengiriman yang telah disediakan oleh petugas/karyawan PT. Indah Kargo,
kemudian barang yang akan dikirim tersebut dikemas sesuai dengan petunjuk
yang diberikan oleh petugas, dan pihak perusahaan juga melakukan pengepakan
terhadap barang tersebut, dan waktu pengiriman juga telah tertera dalam resi
pengiriman yang ditanda tangani tersebut. Perjanjian pengiriman barang tersebut
telah dipersiapkan oleh perusahaan secara baku dan pihak pemilik barang hanya
tinggal menanda tangani serta menerima apa yang tertera di dalam resi pengiriman
tersebut.

Faktor pendukung pengiriman barang melalui PT. Indah Kargo Pekanbaru
adalah, bahwa perusahaan PT. Indah Kargo sudah mempunyai perwakilan di
seluruh wilayah Indonesia, dengan armada pengangkutan yang telah tersedia, dan
juga ada kargo melalui pesawat udara yang dapat cepat sampai kealamat yang
dituju. Pengirim dapat memilih pengiriman melalui darat dan udara, dengan biaya
pengiriman yang ditentukan jauh dan dekatnya alamat yang dituju. Sedangkan
faktor penghambatnya adalah jarak tempuh yang menggunakan jalan darat yang
tidak dapat menggunakan pesawat udara, adakalanya jalannya rusak, sehingga
mobil pengangkut tidak dapat sampai ke alamat yang dituju, kemudian mobil



pengangkut yang rusak, seperti bocor ban, kehabisan minyak karena pom bensin
tidak ada di daerah tersebut dan sebagainya, yang dapat menyebabkan
keterlambatan barang tersebut samapi ke tempat tujuan.

Cara penyelesaian kerugian yang dialami oleh pemilik barang yang
dikirim melalui PT. Indah Kargo Pekanbaru, dapat dilakukan melalui
musyawarah, pihak ke tiga dan pengadilan.Dalam penelitian yang penulis lakukan
menurut keterangan responden baik dari pihak perusahaan maupun pemilik barang
yang pernah rusak sewaktu dikirim, maka penyelesaiannya adalah dilakukan
melalaui musyawarah, yakni pihak perusahaan melakukan penggantian terhadap
barang yang rusak atau hilang sebagai akibat dari kelalaian petugas atau karyawan
perusahaan.



KATA PENGANTAR





Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis.Akhirnya penulis berhasil

menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan

salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah

berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat

manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai perjanjian pengiriman

barang jenis elektronik, yakni pelaksanaan pengiriman barang jenis elektronik

dilakukan melalui penandatangan resi pengiriman dan pengepakan barang yang

akan dikirim, di sini merupakan perjanjian baku, bahwa resi pengiriman sudah

disiapkan oleh perusahaan PT. Indah Kargo Pekanbaru dan pemilik barang tinggal

menandatangani resi perjanjian tersebut. Faktor pendukung pengriman barang di

PT. Indah Kargo Pekanbaru, di antaranya adalah perusahaan telah menyiapkan

armada di seluruh tanah air, dan juga menggunakan pesawat terbang dalam

pengangkutan.Sedangkan penyelesaian apabila terjadi kerusakan atau

keterlambatan adalah dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara kedua

belah pihak, dan perusahaan siap untuk melakukan penggantian terhadap barang

yang rusak dan tidak bisa dipakai lagi.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.Dalam



penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai

pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu

selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar –

besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, orang tua, kakak, adik dan orang terdekat, yang telah

memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini,

terima kasih untuk semuanya.

2. Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. HM. Nazir, MA beserta jajarannya yang

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN

Suska Riau.

3. DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, Dekan fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum

beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nur’aini Sahu, SH.MH, dan sekretaris

jurusan Bapak Maghfirah, M.Ag, staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak

membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
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kemudahan selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak /Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada

penulis. Sehinggah penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis
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kesuksesan penulis di masa mendatang.
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Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan

membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik.Semoga Skripsi ini

bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengatahuan.Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Pekanbaru,  Desember  2013
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