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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

 Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali
kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka ”
(Surah Ar-Rad : 11)

 Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa
sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Bahawa
sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan” (Surah Al-
Insyirah : 5 & 6)

 Tanamlah gagasan, petiklah tindakan. Tanamlah tindakan, petiklah
kebiasaan. Tanamlah kebiasaan, petiklah watak. Tanamlah watak,
petiklah nasib. Dimulai dari gagasan yang diwujudkan dalam
tindakan, kemudian tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan
menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan berkali-kali
akan menjelma menjadi watak, dan watak inilah yang akhirnya
mengantarkan kita kepada nasib. Jadi nasib kita, kita sendirilah
yang menentukan. Nasib kita ada di tangan kita. (Samuel Smiles)

PERSEMBAHAN

 Untuk kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang.
Ayahku Mochtar Acros dan Ibuku Hasunah

 Untuk teman-teman yang selalu ada dalam pembuatan skripsi
ini.
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ABSTRAK

KURNIAWAN ADAM SAPUTRA

TANGGUNG JAWAB KONTRAKTUAL PERUSAHAAN
EKSPEDISI TERHADAP WANPRESTASI YANG

TERJADI DALAM PENGIRIMAN BARANG
(Studi Kasus Di CV. Tri Bharata Cabang Kota Pangkalpinang)

Skripsi Fakultas Hukum 2016

Kata Kunci: Perjanjian Ekspedisi, Pengangkutan, Perlindungan Konsumen

Dewasa ini perusahaan pengangkutan di Indonesia mulai
menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan
banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa
pengangkutan Salah satu bagian dari pengangkutan ini adalah pengiriman
suatu barang melalui perusahaan ekspedisi, misalnya perusahaan ekspedisi
CV Tri Bharata Cabang Kota Pangkalpinang. Dalam melakukan
kegiatannya, ternyata perusahaan ekspedisi tidak terlepas dari berbagai
bentuk permasalahan, seperti rusaknya barang yang dikirim, keterlambatan
dalam pengiriman, hilangnya barang yang dikirim ataupun salah tujuan
pengiriman, sehingga barang yang dikirim tersebut tidak sampai kepada
alamat yang dituju. Permasalahan-permasalahan tersebut ternyata juga
terjadi pada perusahaan ekspedisi CV Tri Bharata.Yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab
kontraktual perusahaan ekspedisi jika terjadi wanprestasi dalam
pengiriman barang dan Bagaimana proses penyelesaian sengketa apabila
terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang. Metode pendekatan yang
dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu membahas
doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum serta undang-undang yang
terkait; dan pendekatan studi kasus, yang merupakan gambaran hasil
penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang
disampaikannya tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku
mendapat tempat untuk memainkan peranannya. Tanggung jawab penyedia
jasa ekspedisi apabila terjadi kerugian akibat kerusakan barang  tersebut sering
kali tidak sesuai dengan nilai barang tersebut, dan pengirim/konsumen tidak
dapat menuntut lebih karena telah tertera pada surat SSB dari penyedia jasa
ekspedisi tersebut dan Bentuk tanggung jawab CV Tri Bharata sebagai pelaku
usaha terhadap konsumen yang dirugikan belum terlaksana secara efektif. Hal ini
diketahui dari 2 kasus yang terjadi, hanya 1 kasus yang menjalankan bentuk
tanggung jawab, sementara 1 kasus lainnya, pihak CV Tri Bharata belum
menjalankan bentuk tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Selama ini, proses
penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang dapat
ditempuh dengan cara litigasi dan non litigasi.
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ABSTRACT

KURNIAWAN ADAM SAPUTRA

CONTRACTUAL LIABILITY COMPANY EXPEDITION TO TORT
WHICH OCCUR IN THE DELIVERY OF GOODS

(Case Study In CV. Tri Bharata Branch Pangkalpinang)

Thesis Faculty of Law 2016

Keywords: Agreements expedition, Transportation, Consumer Protection

Today a trucking company in Indonesia began to show significant progress. It is
characterized by the many industrial companies are believed to use the
transportation service One part of the carriage is the delivery of goods through
freight forwarders, for example, freight forwarders CV Tri Bharata city Branch
Pangkalpinang. In conducting its activities, it is inseparable from the shipping
companies of various forms of problems, such as damaged goods delivered,
delays in delivery, loss of goods shipped or misdirected shipments, so that goods
are not delivered to the addressee. These problems were also occur in the
shipping company CV Tri Bharata be a problem in this research is How
contractual liability in the event of default shipping companies in the delivery of
goods and How dispute resolution process in the event of default in delivery of
goods. The approach used in this study is normative, ie discuss the doctrines,
principles in the science of law and related legislation; and a case study
approach, which is an in-depth overview of research results, and complete, so that
the information it conveys to life as it is and the actors have a place to play. The
responsibility of service providers expedition in the event of a loss due to damage
to the goods are often not in accordance with the value of the item, and sender /
consumer can not demand more because it has been indicated on the letter of SSB
from service providers expedition and Form responsibility CV Tri Bharata as
businesses against consumers are harmed not implemented effectively. It is known
from two cases, only one case that is running a form of responsibility, while one
other case, the CV Tri Bharata not running a responsibility as entrepreneurs.
During this time, the process of dispute resolution in the event of default in
delivery of goods can be reached by way of litigation and non-litigation.
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