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ABSTRAK 

Yang menjadi pemiasalahan dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah hak retensi dapat diterapkan dalam perjanjian pengangkutan barang 

pada PT. Titipan Kilat Cabang Palembang ? 
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa apabila terjadi perseiisihan di dalam 

perjanjian pengangkutan barang pada PT. Titipan Kilat Cabang 
Palembang ? 

Penelitian ini tcrgolong penelitian hukum normatif didukung oleh 
yuridis sosiologis. 

Analisis data dilakukan dengan cara mcngkaji bahan-bahan liukum 
primer dan sekunder dengan menelaah secara seksama dan disesuaikan dengan 
aturan-aturan hukum yang berlaku dan bersangkut paut dengan pokok 
permasalahan yang sedang diteliti serta bahan-bahan lain yang diparidang 
rcievan. 

Bcrdasarkan uraian pembahasan yang telah dilakukan, maka hasil 
analisis penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pada dasarnya pihak PT. Titipan Kilat Cabang Palembang tidak dapat 

menggunakan hak retensi sesuai dengan pasal 493 ayat 1 KUMD, namun di 
dalam prakteknya apabila si penenma barang tidak mau atau belum 
membayar biaya pengiriman maka PT. Titipan Kilat Cabang Palembang 
menahan barang kiriman tersebut untuk sementara waktu, sampai 
dibayamya ongkos kirim dan apabila penerima barang tidak mau 
membayar ongkos kirim maka pihak PT. Titipan Kilat Cabang Palembang 
meiakukan penagihan pada si pengirim barang. 
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2. Penyelesaian sengketa apabila terjadi perseiisihan didalam perjanjian 
pengangkutan barang pada PT. Titipan ICilat Cabang Palembang adalah 
seyogyanya diselesaikan melalui pengadilan tetapi dalam prakteknya 
diselesaikan secara musyawarah dengan si pengirim barang karena 
penyelesaian melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama dan 
dana yang banyak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan transportasi baik darat, laut, maupun udara merupakan 

sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan agar dapat diandalkan dalam 

memenuhi kebutuhan jasa transportasi di dalam negeri yang mampu beroperasi 

secara optimal dan menjangkau seluruh wilayah. Peranan pengangkutan 

sebagai salah satu prasarana ekonomi sangat penting dalam menunjang 

kelanjutan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Peranan pengangkutan 

tersebut yakni untuk menghubungkan antar daerah atau kota yang satu dengan 

kota yang lain di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian secara tidak 

langsung pengangkutan sudah menjadi mata rantai dalam kehidupan sosial 

masyarakat Indonesia dalam menghubungkan masyarakat satu dengan 

masyarakat lainnya. 

Jauh sebelum teknologi komunikasi berkembang, masyarakat terlebih 

dahulu menggunakan sural untuk berkirim kabar dengan menggunakan jasa 

angkutan yang hingga sekarang masih digunakan. Setiap masyarakat 

mempunyai kegiatan dan kepentingannya masing-masing sehingga tidak 

memungkinkan memberikan berita ataupun barang secara langsung kepada 
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orang yang dituju. Keadaan geografis inilah yang menyebabkan pengangkutan 

memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Dalam dunia perdagangan jasa pengangkutan mempunyai peranan yang 

tak kaiah penting, seperti perindustrian dan perdagangan yang sangat 

tergantung pada lancar atau tidaknya pengangkutan. Misalnya suatu produksi 

barang yang dihasilkan oleh produsen atau perusahaan hanya akan sampai 

konsumen diseluruh Indonesia melalui pengangkutan. Sehingga jeiaslah bahwa 

pengangkutan merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat vital. 

Peranan pcngangkutan disamping untuk melancarkan arus barang dan 

mobilitas manusia juga untuk membantu tercapainya pengalokasian sumber-

sumber ekonomi secara optimal. 

Pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi ditempat 

tujuan daripada tempat asalnya. Oleh karena itu pengangkutan dikatakan 

memberikan nilai kepada barang yang diangkut. Nilai tersebut akan lebih besar 

dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan bcrupa nilai tempat {Place 

Utility) dan nilai waktu {Time Utility). Kedua nilai tersebut diperoleh jika 

barang yang diangkut ketempat dimana nilainya lebih tinggi dan dapat 

dimanfaatkan tepat waktunya. Disini jelas meningkatnya daya guna dan nilai 

merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai 

ditempat baru tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab 
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merupakan suatu pcrbuatan yang merugikan bagi dunia perdagangan. "Fungsi 

pengangkutan tidak hanya berlaku dibidang perdagangan saja tetapi juga untuk 

seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu peranan pengangkutan bersifat 

mutlak." 
Pengangkutan pada dasarnya berisikan perpindahan tempat, baik 
mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena 
perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan 
meninggikan manfaat serta efisiensi. Fungsi pengangkutan iaiah 
memindahkan barang atau orang dari satu tempat ketempat lain 
dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai. 

Ada banyak perusahaan yang melayani jasa pengangkutan barang, salah 

satunya adalah PT. Titipan Kilat Soeprapto Cabang Palembang yang 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan 

menggunakan sarana transportasi angkutan darat, laut maupun udara. Hal 

tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

konsumennya. Tujuan ini sesuai dengan semboyan PT. Titipan Kilat yaitu : 

"Menjamin keamanan, etlsiensi waktu, dan bertanggung jawab atas suksesnya 

pengiriman barang pelanggan yang telah diselenggarakan'. 

Pengangkutan di PT. Titipan Kilat Soeprapto Cabang Palembang tersebut 

melibatkan dua pihak yaitu pengirim dan pengangkut yang dituangkan melalui 

perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang. Perjanjian pernyataan 

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum 
Pengangkutan, Jilid 3, Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 1. 

^Hbid, hal 3, 
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pengiriman jasa paket barang pada PT. Titipan Kilat pada misinya berisi 

kesediaan PT. Titipan Kilat cabang Palembang selaku pihak penyelenggara 

jasa untuk mengirimkan dan menyampaikan kiriman barang sampai ketempat 

tujuan dan kesediaan pihak pengiriman barang untuk membayar biaya 

pengiriman tersebut. Jika diperjanjikan Iain, pihak penerima dapat juga 

dibebani biaya pengiriman tersebut. 

Perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang melalui PT. Titipan Kilat 

cabang Palembang merrupakan perjanjian timbal balik dan juga konsensuiL 

artinya perjanjian tersebut sudah mengikat para pihak pada waktu tercapainya 
kata sepakat. Hal ini dapat dilihat pada saat pengiriman dan penandatanganan 

surat muatan untuk pengangkutan barang. 

Suatu proses penyelenggaraan pengiriman barang mengharuskan 
pihak pengirim mengisi bukti tanda pengiriman yang diberikan oleh 
pihak penyedia jasa pengiriman barang yang merupakan surat 
muatan untuk pengangkutan barang. Dalam surat muetan tersebut 
pengirim harus memberitahukan keterangan-keterangan secara 
Icngkap mengenai barang yang akan ditcrimanya.^* 

Surat muatan merupakan dokumen pengangkutan yang berfungsi sebagai 

alat bukti adanya pengiriman barang. Dengan demikian jika ingin meminta 

tanggung jawab terhadap pengangkutan maka konsumen harus menunjukkan 

tanda bukti tersebut. Sedangkan pihak PT. Titipan Kilat Cabang Palembang 

selaku jasa pengangkut akan bertanggung jawab terhadap barang titipannya. 
Ibid, hal 99. 
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bilamana pengirim telah membayar lunas semua hk.ya pengiriman dan 

memiliki bukti tanda terima barang yang asli yang dikeluarkan olehnya. 

Dalam pengangkutan tersebut tentunya juga tidak t^rlepas dari berbagai 
macam resiko, misalnya kerusakan yang disebabkan hal-hal diluar kekuasaan 
jasa angkutan. Pengangkut berkewajiban menjaga keselamatan barang yang 
diangkutnya hingga sampai ditempat tujuan yang diperjanjikan dan 
pengangkut berhak atas ongkos angkutan yang telah diselenggarakan. 
Bcrdasarkan kewajiban tersebut maka timbul tanggung javvab pengangkut, 
sehingga segala sesuatu yang mengganggu keselamatan barang akan menjadi 
tanggung javvab pengangkut, Terhadap resiko yang diakibatkan oleh kesalahan 
pihak pengangkut, pengirim berhak meminta ganti rugi karena ia telah 
membayar ongkos angkutan yang berarti pengirim telah mempercayakan 
barangnya hingga selamat sampai ditempat tujuan kepada pihak pengangkut. 

Sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pengiriman barang yang 
dilakukan oleh pengangkut, pengirim dalam perjanjian pelayanan jasa 
pengiriman barang berkewajiban membayar uang angkutan atau biaya 
pengiriman. Biasanya pembayaran ongkos kirim dibebankan oleh pengirim, 
tetapi ada jtiga yang dibayar ditempat tujuan yaitu kepada penerima. PT. 
Titipan Kilat Cabang Palembang merupakan perusahaan pengangkutan yang 
menerima pembayaran ditempat tujuan didalam perjanjian pengangkutan 
mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengiriman atas barang-



barang kiriman yang telah diserahkan kepadanya. Pihak perusahaan juga harus 
menjaga keselamatan barang-barang tersebut sampai ditempat tujuan dan pihak 
PT. Titipan Kilat berhak atas pembayaran jasa angkutan. 

Berhutangan dengan perjanjian dalam pengangkutan tersebut maka antara 
PT. Titipan Kilat Cabang Palembang sebagai penganj^kut dan konsumen 
sebagai pengirim, maka kedua belah pihak memiliki kewajiban sendiri, dimana 
pihak PT. Titipan Kilat sebagai pengangkut berkewajiban menyelenggarakan 
pengangkute.n dengan selamat sampai ketempat tujuan, sedangkan konsumen 
sebagai pengirim berkewajiban membayar ongkos angkutan. Pada Perjanjian 
pengangkutan ini, maka antara PT. Titipan Kilat dan konsumen sepakat bahwa 
ongkos pengangkutan dibayar ditempat tujuan. Namun dalam pelaksanaan 
perjanjian tersebut, pihak penerima ditempat tujuan tidak melaksanakan 
kewajibannya atau wanprestasi. Konsumen temyata tidak mau membayar, 
karena merasa itu kewajiban sipengirim. Oleh karena itu PT, Titipan Kilat 
cabang Palembang belum memberikan barang tersebut kepada penerima 
karena menganggap konsumen penginm belum melunasi pembayarannya. 

Bcrdasarkan kondisi diatas bahwa sangat jarang ditemui perusahaan 
pengangkutan yang membenkan fasilitas pembayaran dibeiakang, yaitu yang 
dibebankan kepada penerima, Akan tetapi dalam prakteknya tidak jarang juga 
penerima menoiak untuk membayar biaya angkutan, sehingga biasanya 
pengangkut akan menahan barang tersebut selama biaya angkutan itu belum 
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dibayar oleh penerima. Pcrbuatan pengangkut yang menahan barang-barang 
kiriman tersebut tidak dibenarkan menurut Undang-Undang. Pengangkut tidak 
memiliki hak retensi terhadap barang-barang angkutan. Hak retensi adalah hak 
menahan barang-barang angkutan apabila penerima menoiak untuk membayar 
ongkos angkutan. Sehubungan hal tersebut, pihak PT. Titipan Kilat Cabang 
Palembang selaku pihak pengangkut telah melaksanakan hak retensi yaitu 
menahan barang tersebut hingga ongkos angkutan dibayar. Penggunaan hak 
retensi dalam perjanjian pengangkutan tidak dibenarkan dalam pasal 493 ayat 
(1) KUHD dinyatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (2) 
pasal ini, guna menjamin uang angkutan dan sumbangan avary grosse, tidak 
berhak sipengangkut menahan barang angkutan yang diangkutnya. Setiap janji 
yang bertentangan dengan ini adalah batal. Dengan demikian jeiaslah bahwa 
pengangkut tidak mempunyai hak retensi. 

Bertitik tolak dari penjelasan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih jauh dan mendalam terhadap permasalahan yang ada sehingga 

dapat terjawab dengan jelas dan terinci dengan menuangkannya dalam bentuk 

skripsi dengan j u d u l ^ ^ ^ ^ "PENERAPAN HAK RETENSI DAN 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI DALAM PERJANJIAN 
PENGANGKUTAN BARANG PADA PT. TITIPAN KILAT CABANG 
PALEMBANG". 
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B. Permasalahan 
Bcrdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam 

skripsi ini dirumuskan sebagai berikut: 

1, Apakah hak retensi dapat diterapkan dalam perjanjian pengangkutan barang 

pada PT. I'itipan Kilat Cabang Palembang. 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi perseiisihan didalam 

perjanjian pengangkutan barang pada PT. Titipan Kilat Cabang Palembang. 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 
Agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang 

dari pokok permasalahan maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini 

yaitu, tinjauan terhadap penerapan hak retensi didalam perjanjian 

pengangkutan barang pada PT. Titipan Kilat Cabang Palembang. Dengan tidak 

menutupi kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang relevan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hak retensi 

dalam perjanjian pengangkutan barang pada PT. Titipan Kilat Cabang 

Palembang dan untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap penerapan hak 

retensi dalam pengangkutan barang pada PT. Titipan Kilat Cabang Palembang. 
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I). Metodelogi 

Sesuai dengan ruang lingkup penelitian terhadap permasalahan tersebut 

merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif 

(menggambarkan) dan tidak bennaksud menguji hipotesis. 

Teknik pcngumpulan data dilakukan melalui: 

1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan 

cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsionak dengan cara menelaah 

bahan-bahan hukum seperti: 

a. Bahan hukum primer, yaitu didapat dari Peraturan Perundang-undangan 

yang relevan. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu didapat dari icori-teori, pendapat para ahli 

dan sebagainya yang ada relevannya. 

2. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara 

meiakukan pcngamatan dan mewawancarai pihak-pihak pcngurus PT. 

Titipan Kilat Cabang Palembang. 

1 cknik pcngolahan data dilakukan dengan menerangkan metode content 

analisis terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu 

kesimpulan. 



BAB n 
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN 

PENGANGKUTAN DAN HAK RETENSI 

A. Pengertian Pengangkutan 
Dalam dunia perdagangan, pengangkutan memegang peranan yang 

penting sekali. Sebuah perusahaan tidak mungkin berjalan dengan semestinya 

untuk memperoleh laba tanpa adanya alat-alal pengangkutan. Dengan 

pegangkutan dapat memungkinkan barang-barang produksi dan perdagangan 

sampai di tempat pemakai atau konsumen tepat pada waktunya dalam keadaan 

yang lengkap dan utuh, sehingga manfaat dari produksi barang secara 

maksimal dapat dinikmati. 

Pengangkutan pada pokoknya memberikan perpindahan tempat baik 

mengenai barang-barang, maupun mengenai orang-orang. Hal itu disebabkan 

karena peq^indahan tersebut mutlak diperlukan untuk mencapai manfaat dan 

efisiensi. 

Pengangkutan juga tidak hanya dilakukan didarat, meiainkan juga di 

laut dan melalui udara .sarana pengangkutan pun dapat dilakukan oleh orang, 

kendaraan bsrmotor, kereta api, kapal laut, pesawat udara dan sebagainya . 

10 
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Pengertian pengangkutan tidak dapat ditemui dalam KUHD, tetapi 

pengangkutan jika diartikan secara etimologis atau bcrdasarkan tata bahasanya 

berasal dari kata "angkut" yang berarti angkat dan dibawa atau kirimkan. 

Mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat dan pembawaan 

barang atau orang. pemuatan dan pemgiriman barang atau orang, barang atau 

orang yang diangkut. "Jadi dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu 

proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain"."*^ 

Bcrdasarkan pengertian di atas apabila dirumuskan dalam suatu 

deflnisi, "pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau 

penumpang ke dalam alat angkutan, membawa barang atau penumpang dari 

tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang dan penumpang 

dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan"."^^ 

Dalam definisi pengangkutan tersebut dapat diketahui berbagai aspek 

pengangkutan, yaitu sebagai berikut: 
a. Pelaku, yaitu orang yang meiakukan pengangkutan. Pclaku ini ada yang 

berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan. dan ada pula 
yang berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan. 

b. Alat Pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan 
pengangkutan, misalnya mobil, motor, pesawat terbang ataupun kereta 
api. 

"** Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut. dan 
Udara, CV. Aneka, Surabaya, h. 52 

Ibid, h. 20. 
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c. Barang atau penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan 
yang diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut undang -
undang. Pengertian barang di sini juga mencakup hewan. 

d. Pcrbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak 
pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang ditentukan. 

e. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang 
atau penumpang (tenaga kerja). 

f. Tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba di tempat tujuan yang 
ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas. 

Bcrdasarkan dari defmisi di atas, terdapat suatu makna bahwa 

adanya proses pengangkutan yang dilakukan telah diadakan suatu perjanjian 

mengenai siapa pengangkutannya, apakah yang diangkut, sarana yang 

digunakan dalam proses pengangkutan tersebut, dimana pengangkutan tersebut 

dimulai dan di mana pula pengangkutan tersebut berakhii'. Perjanjian yang ada 

seperti diuraian di atas adalah perjanjian pengangkutan. 

Hukum pengangkutan apabila ditinjau dan segi keperdataan, adalah 
keseluruhan peraturan-peraturan, baik yang terdapat didalam maupun 
diluar kodifikasi KUHPerdata dan KUHD yang bcrdasarkan atas dan 
bertujuan untuk niengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena 
keperluan pemindahan barang-barang dan atau orang-orang dari satu 
tempat ke tempat lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari 
perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian-perjanjian untuk 
memberikan perantaraan mendapatkan pengangkutan dan ekspedisi.^* 

^Hbid, h. 20. 
Sution Usman Aji, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka 

Cipta, Jakarta, 1991, h. 5 
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Pengangkutan juga dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan 

manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur 

pengangkutan sebagai berikut: 

a. Ada sesuatu yang diangkut 

b. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya 

c. Ada tempat yang dilalui angkutan 

Menurut Ridwan Khairandy, "pengangkutan adalah proses dari mana 

kegiatan angkutan dimulai dari satu tempat ke tempat tujuan angkutan itu 

diakhiri".^* 

Pengangkutan dapat dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di 

tempat tujuan daripada di tempat asalnya. Oleh kareiia itu, pengangkutan 

dikatakan memberi nilai kepada barang yang diangkut Nilai itu akan lebih 

besar dari biaya yang akan dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai 

tempat {place utility) dan nilai waktu {time utility). Kedua nilai tersebut dapat 

diperoleh jika barang yang diangkut ke tempat dimana nilainya lebih tinggi dan 

dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian pengangkutan 

memberikan jasa pengangkutan kepada masyarakat yang disebut jasa 

angkutan. 

'̂ Ridwan Khairandy, dkk, Fengantar Hukum Dagang Indonesia I, Gama 
Media, Yogyakarta, 1999, h. 195. 
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Sebelum diuraikan tentang perjanjian pengangkutan, maka perlu lebih 

dahulu diketahui tentang apa yang dimaksudkan dengan perjanjian itu. 

"Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang 

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

hal" Dengan memperhatikan batasan pengertian tentang perjanjian tersebut 

yang menitikberatkan pada pelaksanaan sesuatu hal, maka dalam perjanjian 

pengangkutan ini melaksanakan sesuatu hal adalah tidak lain melaksanakan 

pengangkutan. 
Oleh karena itu perjanjian pengakutan dapat dirumuskan sebagai suatu 

peristiwa yang mengikat seseorang untuk melaksanakan pengangkutan, karena 
seorang tersebut telah berjanji untuk melaksanakannnya, sedangkan orang lain 
telah berjanji pula untuk melaksanakan sesuatu hal yang berupa membenkan 
sesuatu yang berupa imbalan yaitu biaya angkutan. Karena perjanjian tersebut 
tidak hanya terdin dari satu pihak saja, maka perjanjian itu disebut perjanjian 
timbal balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masmg-
masing pihak. 

Berbeda dengan pendapat H. M. N Purwosutjipto yang merumuskan 
pengertian pengangkutan sebagai berikut: 

Perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana 
pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan 

Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Keenam, PT. Intemusa, Jakarta, 1980, h. 1 
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barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan 
selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang 
angkutan. 

Sehingga yang menjadi fungsi pengangkutan itu adalah memindahkan 

barang atau orang lain satu tempat ke tempat lain dengan maksud 

meningkatkan daya guna dan daya nilai. 

Umumnya dalam proses penyelenggaraan pengangkutan seperti di atas, 

meliputi beberapa tahap yaitu : 

a. Tahap persiapan pengangkutan, meliputi penyediaan alat pengangkutan 

dan penyerahan barang atau penumpang untuk diangkut: 

b. Tahap penyelenggaraan pengangkutan, meliputi kegiatan pemindahan 

barang atau penumpang dengan alat pengangkutan dari tempat 

pemberangkatan sampai di tempat tujuan yang disepakati. 

c. Tahap penyerahan barang atau penumpang kepada penerima, turunnya 

penumpang dan pembayaran biaya pengangkutan, dalam hal tidak 

terjadi peristiwa selama pengangkutan. 

d. Tahap penyelesaian persoalan yang timbul atau terjadi selama 

pengangkutan atau sebagai akibat pengangkutan. 

H.M.N. Purtwosutjipto, lac. Cit 
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Perjanjian pelayanan jasa pengangkutan atau pengiriman barang 

merupakan perjanjian timbal balik dan juga konsensuil, artinya perjanjian 

tersebut sudah mengikat para pihak pada waktu tercapainya kata sepakat. Hal 

ini dapat dilihat pada saat pengisian dan penandatanganan formulir pengiriman 

dan pembayaran ongkos kirim. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang 

memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. 

Perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang juga dapat dikategorikan 

sebagai perjanjian standar. Menurut Mariam Darus Badrulzaman "perjanjian 

standar adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu (standard 

form)". Perjanjian standar merupakan perjanjian yang isinya tidak 

diperbicangkan dengan pemohon dan kepada pemohon hanya dimintakan 

persetujuaninya apakah dapat menerima syarat dan ketentuan yang terdapat 

dalam isi perjanjian itu atau tidak. Ciri-ciri dari perjanjian standar itu adalah 

sebagai berikut: 

a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya 

lebih kuat. 

b. Masyarakat (debitur) sama sekli tidak ikut bersama-sama menentukan 

isi perjanjian. 

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (slandaij dan 
Perkemhangannya di Indonesia, Alumni, Bandung, 1981, h. 96. 
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c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur tcipaksa menerima perjanjian-

perjanjian itu. 

d. Bentuk tertentu (tertulis). 

Sistem hukum Indonesia tidak mensyaratkan pembuatan perjanjian 

pengangkutan itu secara tertuhs, cukup dengan lisan saja, asal ada persetujuan 

kehendak atau konsensus. Kewajiban para pihak dapat diketahui dari dokumen 

yang dibuat secara standar tersebut. Sehingga apabila si pengirim telah 

menandatangani isi formulir, maka pengirim harus mematuhi isi perjanjian 

tersebut. 

Tentang bagaimana terjadinya perjanjian pengangkutan itu diatur dalam 

Bagian II, Buku I KUHD, yaitu Pasal 90 yang menentukan sebagai berikut: 
Surat muatan merupakan perjanjian antara si pengirim atau ekspeditur 

pada pihak pertama, dengan pihak pengangkut pada pihak kedua, dan surat 
itu memuat selain apa yang telah disetujui oleh kdua belah pihak, seperti 
misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkutan harus telah selesai 
dilakukan dan mengenai penggantian kerugian dalam hal ada kelambatan... 
dan seterusnya. 

Menurut Pasal 90 KUHD di atas, ditentukan bahwa surat muatan 

merupakan perjanjian antara pengirim dan pengangkut, sehingga perjanjian 

pengangkutan itu tidak bersifat konsensuil, tetapi sifatnya tertulis. Padahal 

dalam kenyatannya dalam praktek, perjanjian pengangkutan dapat 
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dilaksanakan bila telah ada persetujuan kehendak (konsensus) antara pengirim 

dan pengangkut, dan tidak diperlukan adanya surat muatan tersebut. 

Surat muatan seperti yang diatur dalam Pasal 90 KUHD, itu hanya 

merupakan bukti dari adanya perjanjian pengangkutan, bukan merupakan 

unsur mutlak dari suatu perjanjian pengangkutan. "Hal ini berarti bahwa 

dengan tidak adanya surat muatan tersebut perjanjian pengangkutan tetap ada, 

yang dapat dibuktikan dengan alat pembuktian lainnya misalnya pengakuan, 

saksi. perkiraan hakim, dan sumpah". '"̂ ^ 

Dalam perjanjian pengakutan, kedudukan para pihak yaitu pengakutan 

dan pengirim sama tinggi, tidak seperti perjanjian perburuhan dimana 

kedudukan para pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan 

lebih tinggi daripada buruh. Tidak demikian dalam perjanjian pengangkutan, 

kedudukan para pihak adalah sama yang disebut kedudukan koordinasi atau 

kedudukan sama tinggi {gecoordineerd). 

Pada dasarnya proses pengangkutan tersebut merupakan kegiatan 

dimana pengangkut berjanji untuk menyelenggarakan pengiriman barang dari 

pengirim sampai ke tempat tujuan dengan selamat, dan sebagai timbal baiiknya 

pengangkut berhak atas biaya pengangkutan. Walaupun pada akhirnya terdapat 

pihak Iain dalam proses pengangkutan tersebut yaitu si penerima. 

H. M. N. Purwosutjipto, Op. Cii., h. 29. 
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A. Jenis-jenis Pengangkutan dan Peraturannya 
Pengangkutan tidak hanya terdiri dari satu jenis saja. Keadaan geografis 

Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta sebagian 
besar lautan memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui negara dapat 
dijangkau. Adanya berbagai jenis sarana pengangkutan memungkinkan 
pengangkutan tersebut dapat terlaksana dengan cepat. Adapun jenis-jenis 
pengangkuian diuraikan sebagai berikut: 
a. Pengangkutan Darat 

Mengenai pengangkutan darat diatur dalam : 
1) KUHD, Buku 1, Bab V, Bagian 2 dan 3, mulai pasal 90 sampai dengan 

98. Dalam bagian ini diatur sekaligus pcngangkutan darat dan 
pengangkutan perairan darat, tetapi hanya khusus mengenai 
pengangkutan barang. 

2) Peraturan-peraturan khusus lainnya, misalnya : 
a. S. 1927-262, tentang Pengangkutan dengan Kereta Api. 

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 (LN 1965-25), tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. 
c. S. 1936-451 bsd PP. No. 28 Tahun 1951 (LN 1951-47), yang 

telah diubah dan ditambah dengan PP No. 44 Tahun 1954 (LN 
1954-7) dan PP No. 2 Tahun 1964 (LN 1964-5), tentang 
Peraturan Lalu Lintas Jalan. 
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d. PP No. 41 ahun 1993, tentang Angkutan di Jalan. 
e. PP No. 40 Tahun 1995, tentang Pembatasan Tanggung Javvab 

Pengangkut atas Ganti Rugi karena kehilangan, kerusakan, dan 
keterlambatan yang disebabkan karena kesalahan pengangkut. 

f. Keputusan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 1993, tentang 
Penyelenggara Angkutan di Jalan. 

b. Pengangkutan Laut 
Pengangkutan melalui laut ini antara Iain diatur dalam : 
1) KUHD, Buku II, Bab V, tentang Perjanjian Carter Kapal 
2) KUHD, Buku II, Bab V-A, tentang Pengangkutan Barang-barang. 
3) KUHD, Buku II, Bab V-B, tentang Pengangkutan Orang 
4) U U N o , 14 Tahun 1992 tentang Peiayaran 

c. Pengangkutan Udara 
Pengangkutan melalui udara ini diatur dalam : 
1) U U N o . 15 Tahun 1993, tentang Penerbangan 
2) Ketentuan-ketentuan Ordonansi Pengangkutan Udara No. 100 Tahun 

1939. 
Selain daripada pengaturan-pengaturan di atas, terdapat ketentuan-

ketentuan umum lainnya. Hal tersebut dapat diuraikan dengan melihat 
pengertian dari perjanjian pada pengangkutan barang yang dilaksanaan oleh 
perusahaan pengangkutan tersebut dahulu. Pengertian dari perjanjian pada 
pengangkutiin barang oleh perusahaan pengangkutan adalah seperti yang 
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terdapat dalam Buku III Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyl : Suatu 

persetujuan adalah suatu pcrbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Oleh karena itu, kewajiban 

seorang pengangkut dapat dipersamakan dengan kewajiban seseorang yang 

menyerahkan suatu barang bcrdasarkan perikatan (Pasal 1235 KUHPerdata). 

Lebih lanjut penulis menggunakan istilah perjanjian dalam 

pengangkutan barang yang dilaksanakan oleh perusahaan pengangkutan. Oleh 

karena itu, sebagai suatu perjanjian maka perjanjian pengangkutan tunduk pada 

ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian seperti yang terdapat dalam 

Buku ke III KUHPerdata, termasuk tentang syarat sahnya perjanjian yang 

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu untuk sahnya suatu perjanjian 

diperlukan empat syarat: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal 

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang tidak berjalan sesuai 

dengan rencana atau yang telah disepakati bersama. Hal ini bisa terjadi karena 

kesalahan disebabkan oleh suatu kesengajaan atau kelalaian oleh para pihak. 
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Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan apa yang telah disepakati 

maka pihak lersebut dinyatakan meiakukan wanprestasi. 

Bentuk wanprestasi menurut Subekti ada empat macam, yaitu : 

a. Tidak meiakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 
b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana apa 

yang dijanjikan. 
c. Meiakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat 
d. Meiakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya.'^^ 
Wanprestasi yang dimaksudkan dalam bahasan mengenai penerapan 

hak retensi ini adalah wanprestasi karena pihak pengirim ataupun penerima 

lidak melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar biaya pengangkutan. 

Sehingga terjadilah penerapan hak retensi ini yang secara teoritis tiak 

diperbolehkan oleh undang-undang. 
B. Hak dan Kewajiban para Pihak Pengangkut, Pengirim, Penerima 

dan Ekspeditur 
Dalam pengangkutan dikenal adanya perjanjian pengangkutan. 

Perjanjian pengangkutan adalah suatu persetujuan antara pengangkut dan 

penginm barang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk melaksanakan 

pengangkutan atas barang yang diserahkan kepadanya, sedangkan pengirim 

barang mengikatkan diri untuk membayai" sejumlah uang tertentu atas jasa 

angkutan yang diselenggaraka untuknya. 

Subekti, (9/7. 0 / . , h . 14. 
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Pihak lain yang terkait dalam perjanjian pengangkutan di atas adalah 

penerima barang dan ekspeditur. Penerima barang terkadang tidak lain adalah 

si pengirim itu sendiri, sedangkan ekspeditur adalah orang yang kegiatannya 

mencarikan pengangkutan atas barang yang telah diserahkan kepadanya. 

Pada prakteknya ekspeditur tersebut juga meiakukan jasa pengakutan, 

sehingga ekspeditur dapat juga dikatakan sebagai pengangkut pula. Dari uraian 

di atas, para pihak yang terkait dalam perjanjian pengangkutan adalah 

pengangkut. pengirim, penerima, dan ekspeditur. Berikul: akan diuraikan hak 

dan kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut : 

!. Pengangkut 
Istilah "pengangkut" mempunyai dua arti, yaitu sebagai pihak 

penyelenggara pengangkutan dan sebagai alat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan pengangkutan. Pengangkut dalam arti perlama termasuk 

subjek pengangkutan. Sedangkan pengangkut dalam arti yang kedua termasuk 

dalam pengangkutan. 

Pengangkut adalah "orang yang mengikatkan din untuk 

menyelenggarakan pengangkutan orang dan atau barang dari suatu tempat ke 
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tempat tujuan tertentu dengan selamat. Singkatnya, pengangkut adalah pihak 

penyelenggara pengangkutan". 

Sedangkan pengirim adalah pihak yang mengikatkan dirinya untuk 

membayar uang angkutan dan memberikan muatan kepada pengangkut. Tetapi 

memberikan muatan ini bukanlah suatu kewajiban dari pengirim. Pihak lain 

yang tak kalah penting dalam perjanjian pengangkutan ini adalah penerima dan 

ekspeditur. Mengenai penerima dan ekspeditur ini akan diuraikan dalam 

pembahasan selanjutnya. 

Kewajiban utama pengangkut adalah adalah menyelenggarakan 

pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkut juga 

berkewajiban menjaga keselamatan barang atau penumpang yang diangkutnya 

hingga sampai di tempat tujuan yang diperjanjian. Istilah "menyelenggarakan 

pengangkutan" tersebut bermakna, pengangkut dapat mengangkut sendiri 

penumpang dan barang yang bersangkutan atau oleh pengangkut lain atas 

perintahnya. 

Istilah "dengan selamat" mengandung arti bila pengangkutan berjalan 

dengan "tidak selamat", hal tersebut menjadi tanggung jawab pengangkut. 

Keadaan "tidak selamat" ini hanya mempunyai dua arti, yaitu barangnya tidak 

Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, h. 34 
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ada, lenyap atau musnah, sedangkan arti kedua ialah barangnya ada, tetapi 

rusak sebagian atau seluruhnya. 

"Barangnya tidak ada seperti yang disebutkan di atas itu mungkin 

disebabkan karena terbakar, tenggelam, sengaja di lempar ke laut, dicuri orang 

atau karena sebab lain. Kalau barang itu rusak, baik sebagian atau seluruhnya, 

sedemikian rupa sehingga barang itu tidak bisa dipergunakan lagi sebagaimana 

mestinya". 

Pengangkut mengikatkan diri utuk mengangkut muatan yang 

diserahkan kepadanya, selanjutnya menyerahkan kepada orang yang ditunjuk 

sebagai penerima dan menjaga keselamatan barang muatan itu. Disini 

pengangkut meiakukan penawaran umum bagi siapa saja. Kalau ada seseorang 

yang akan memakai jasanya, dia harus menenmanya. 

Tetapi ada kalanya pengangkut menoiak muatan yang diserahkan 

kepadanya, misalnya karena barang yang akan dimuat itu adalah jelas barang 

larangan, barang yang berbahaya atau barang yang kurang baik mengepaknya. 

kalau alasan penolakan semacam itu tidak ada, maka penolakan pengangkutan 

tersebut merupakan suatu wanprestasi. "Sebaliknya, kalau si penginm tidak 

memberi barang muatan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada 
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pengangkut, lidak merupakan wanprestasi baginya, sebab menyerahkan 

muatan bukanlah suatu kewajiban baginya". '''' 

Pengangkut dalam prakteknya tidak memeriksa isi kiriman, tapi hanya 

meminta keterangan mengenai isi barang angkutan tersebut kepada pengirim 

barang. Terhadap barang yang dicurigai oleh pengangkut, maka pengangkut 

berhak mengadakan pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Biasanya pihak pengangkut menoiak mengangkut barang-barang angkutan 

yang isinya adalah sebagai berikut: 

1) Barang-barang yang mudah meledak, beracun, ataa yang dapat merusak 

barang-barang lainnya. 

2) Narkotika, ganja, morphin atau jenis obat terlarang lainnya. 

3) Barang cetakan, rekaman dan lainnya yang isinya menyinggung 

kesusilaan, mengganggu ketertiban, dan keamanan. 

Tidak hanya pengirim dan penerima saja yang dapat menggugat ganti 

rugi, pengangkut Juga mempunyai hak untuk menggugat pengirim dan 

penerima. Gugatan tersebut mengenai biaya angkutan. Hal tersebut 

dikarenakan, pengangkut telah melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan 

pcngangkutan dengan selamat sampai tujuan. Biaya angkutan merupakan hak 

H M.N. Purwosutjipto, Op. Oil., h. 4. 
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istimewa atas barang-barang angkutan sebagai akibat pengangkutan yang 

diselenggarakan pengangkut. 

2. Pengirim 
Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang 

angkutan sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pcngangkutan yang 

dilakukan oleh pengangkut. Pengirim belum tentu orang perseorangan, tetapi 

dapat saja merupakan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 

Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Nasional, koperasi, maupun lembaga-

lembaga negara baik nasional maupun swasta ataupun asing. 

Pada prakteknya jika tidak diperjanjikan lain, dalam perjanjian 

pengangkutan ditentukan bahwa biaya angkutan menjadi tanggung jawab si 

penginm. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 43 ayat ( I ) Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1 992, yang berbunyi: 
"Pergusaha angkutan umum wajib mengangkut crang dan/atau barang 
setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan 
pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim 
barang." 

Bcrdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pengirim 

merupakan mitra dari pengangkut yang berkewajiban membayar sejumlah 

uang angkutan atas terlaksananya pengangkutan yang telah diserahkan kepada 

si pengangkut. Hak pengirim dalam perjanjian adalah barang yang dikirim 
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secepatnya selamat sampai ditempat tujuan, dan berhak meminta ganti rugi jika 

barang mengalami msak atau hilang. 

3. Penerima 
Merupakan kewajiban pengangkut untuk menyerahkan barang angkutan 

kepada penerima seperti yang sudah ditetapkan pada perjanjian pengangkutan. 

Adakalanya seorang penenma itu betul-betul pihak lain, akan tetapi kadang si 

penerima ilu lidak lain adalah si pengirim sendiri. Sebagai contoh misalnya, 

seorang pedagang di Yogyakarta membeli barang-barang dagangannya di 

Jakarta. Pedagang tersebut mengirimkan barang-barang yang telah dibelinya 

tersebut melalui sebuah perusahaan pengangkutan di Jakarta. Dalam perjanjian 

pengangkutan tersebut, pedagang itu bertindak sebagai pengirim barang, 

sedangkan jasa angkutan tersebut sebagai pengangkut. Barang-barang yang 

telah dikirimkannya tersebut, ditenma oleh pedagang tersebut di Yogyakarta. 

Disinilah kedudukan pedagang tersebut bertindak sebagai penginm dan 

penerima. 

Lain hainya apabila pedagang tersebut mengirimkan barang-barang 

tersebut karena adanya perjanjian Jual beli dengan pihak lain, maka pedagang 

tersebut adalah sebagai pengirim, perusahaan pengangkutan tersebut sebagai 

pengakut dan pihak lain yang dikirimi barang tersebut adalah penerima. 

Dipandang dari sudut perjanjian pengangkutan seperti ini, maka penerima 
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adalah pihak ketiga yang berkepentingan, yakni berkepentingan terhadap 

diterimanya barang kiriman tersebut. 

Hal seperti tersebut di atas menyatakan bahwa, pihak Iain yang menjadi 

penerima bukanlah pihak dalam perjanjian pengangkutan, sebab pihak-pihak 

yang bersangkutan dalam perjanjan pengangkutan adalah pedagang dan 

perusahaan pengangkutan. Disini penerima menjadi pihak ketiga (di luar 

pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan) yang berkepentingan terhadap 

terlaksananya perjanjian pengangkutan tersebut. 

Kedudukan penerima sebagai pihak ketiga yang berkepentingan 

mendapat sital hukumnya dalam diuraikan dalam Pasal 1317 ayat (1) dan (2) 

KUHPerdata, yaitu : 
Lagipula diperbolehkan untuk minta ditetapkan janji khusus, yang guna 
dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, 
yang dimuat oleh seseorang unluk dirinya sendiri atau suatu pemberian 
yang dilakukan kepada orang lain mengandung suatu janji seperti itu. 
Orang yang membuat janji khusus itu tidak boleh mencabut janjinya, 
kalau pihak ketiga sudah menyatakan aka i memanlaatkan janji khusus 
itu. 

Pihak ketiga yang berkepentingan ini mempunyai hak dan kewajiban, 

sebagai akibat dari kedudukan hukumnya, diantaranya ialah "hak untuk 

memanfaatkan janji khusus dalam perjanjian pengangkutan tersebut, yakni 

menerima barang-barang kiriman dari si pedagang tadi". "'̂  

'̂ '̂  11.M.N. Purwostjipto, Op. Cit, h. 5. 
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Ada beberapa pendapat mengenai kedudukan penerima, yaitu sebagai 

berikut: 
a. Penerima sebagai pihak ketiga yang berkepentingan seperti yang 

diinaksud dalam pasal 1317 KUHPerdata, 
b. Penerima sebagai cessionaries (orang yang memegang cessie) diam-

siam mengenai hak menagih pengirim terhadap pengangkut. Menurut 
Soekardono, pendapat ini bertentangan dengan makna Pasal 613 ayat 
(2) KUHPerdata, yang menghendaki adanya unsur terang-terangan. 

c. Penerima sebagai pemegang kuasa atau penyelenggara urusan 
(zaakwaamemer) si pengirim. Pendapat ini menurut Purwosutjipto tidak 
sesuai dengan kenyataan, bahwa dalam praktek sehari-hari, penerima itu 
kebanyakan adalah pembeli, sedangkan pengirim adalah penjual, dalam 
hubungan perjanjian jual beli atau perusahaan. '''' 

Menurut Pasal 1317 ayat (2) KUHPerdata, sejak penerima menyatakan 

kehendaknya untuk menerima barang-barang kiriman, maka pada saat itulah si 

penerima mulai mendapatkan haknya sesuai dengan janji khusus dalam 

perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh si pengirim dan si pengangkut. Sejak 

saat inilah si pengirim tidak berwenang lagi mengubah tujuan pengiriman 

barang-barang itu. 

Sejak penerima mendapat haknya untuk menerima barang angkutan, di 

otomatis memjadi pihak yang berkepentingan dalam perjanjian pengangkutan. 

Akibatnya ialah, berlaku ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pengangkutan 

yang mengenainya, termasuk kewajiban membayar biaya angkutan, kecuali 

bila dalam perjanjian itu ditentukan lain. 

Ibid, h. 6. 
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Pengecualian tersebut misalnya, dalam perjanjian pengangkutan 

ditentukan bahwa biaya angkutan atas barang angkutan menjadi tanggung 

jawab atau dibebankan kepada si pengirim. Dalam hal seperti ini, maka si 

penerima tidak wajib membayar biaya angkutan. 

Kewajiban penerima membayar biaya angkutan tersebut sesuai dengan 

bunyi Pasal 491 KUHD yang menyatakan : 
Setelah barang angkutan itu diserahkan di tempat tujuan, maka si 
penerima wajib membayar uang angkutan dan semua yang wajib 
dibayamya menurut dokumen-dokumen, atas dasar mana barang 
tersebut diterimakan kepadanya. 

Dalam prakteknya tidak sedikit ditemui, pihak penerima yang dibebani 

tanggung jawab membayar biaya angkutan tidak mau melaksanakan 

kewajibannya, dalam keadaan seperti ini, maka biasanya pengangkut akan 

menahan barang tersebut selama biaya angkutan itu belum dibayar oleh 

penerima. 

Secara teoritis pcrbuatan pengangkut yang menahan barang-barang 

kiriman tersebut tidak dibenarkan menurut Undang-Undang sehingga apabila 

penerima menoiak untuk membayar biaya angkutan, pengangkut harus 

menuntutnya melalui Hakim di Pengadiian Negeri setempat untuk dipenuhinya 

prestasi oleh penenma tersebut. Pasal 493 ayat (1) KUHD menyatakan : 

Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (2) pasal ini, gunakan menjamin uang 
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angkutan dan sumbangan avajy grosse, tidak berhak si pengangkut menahan 

barang angkutan yang diangkutnya. 

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa si pengangkut tidak 

berhak untuk menahan barang yang diangkutnya, yang disebabkan karena 

tidak dibayamya biaya angkutan oleh si penerima. Hak rrienahan seperti uraian 

diatas disebut hak retensi, Mengenai hak retensi ini akan diuraikan dalam 

pembahasan selanjutnya. 

Hak retensi tidak hanya terjadi jika biaya angkutan belum dibayar lunas 

oleh pengirim maupun penerima, tetapi juga apabila barang angkutan tersebut 

ditolak oleh penerima ataupun terjadi perseiisihan terhadap barang tersebut 

antara penenma dan pengangkut. Barang-barang pada keadaan seperti itu tidak 

diperkenankan untuk ditahan. meiainkan dapat diajukan kepada Pengadilan 

Negeri setempat dengan cara yang sederhana. 

Kemudian setelah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan, barang-

barang tersebut dapat disimpan dalam gudang yang memang dimaksudkan 

untuk pcnyimpanan. Sehingga perkara atau sengketa yang berkaitan dengan 

barang tersebut selesai. 

Dengan adanya pernyataan kehendak dari penerima untuk menerima 

barang-barang kinman, tidak berarti bahwa penerima dapat meminta atau 

memerintahkan kepada pengangkut agar menyerahkan barang-barang kiriman 



33 

tersebut di tempat yang bukan tujuan dalam perjanjian. Kalau ini terjadi, maka 

terjadi pelanggaran perjanjian pengangkutan. khusus mengenai tempat tujuan, 

dimana dia sendiri telah turut serta didalamnya sebagai pihak ketiga yang 

berkepentingan. 

Peaibahan tempat tujuan hanya mungkin terjadi bila ada persetujuan 

dari pengirim dan pengangkut. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat 

(2) KUHPerdata yang berbunyi : "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali 

selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu." 

Dalam prakteknya belum pernah terjadi adanya permintaan dari 

penerima untuk menyerahkan barang-barang kiriman, selain dari tempat tujuan 

yang telah ditentukan dalam surat muatan. 

Seorang penerima lidak berhak lagi menuntut ganti kerugian, apabila 

barang tersebut telah diterimanya dengan baik, dan biaya angkutan telah 

dibayar (Pasal 93 ayat (1) KUHPerdata). Jadi walaupun barang tersebut terlihat 

rusak. tapi penerima tetap menerima dan membayar biaya pengangkutan, maka 

!a kehilangan hak unluk menuntut ganti rugi. Untuk itu seorang penerima 

dituntut unluk iclili memeriksa barang-barang yang diterimanya, karena dalam 

prakteknya pihak pengangkut tidak melayani ganti kerugian terhadap ha! 

tersebut. 
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Terhadap tuntutan pengajuan ganti rugi, apabila si penerima telah dari 

awal menyatakan kehendaknya untuk menerima barang angkutan dan dalam 

perjanjian tersebut juga telah ditetapkan bahwa si penerimalah yang membayar 

uang angkutan, maka yang berhak menuntut ke pengadilan adalah pihak 

penerima. 

Sebagai kebalikan dari di atas, apabila si pengirim yang membayar 

biaya pengangkutan maka yang berhak mengajukan adalah si pengirim. Tapi 

dalam prakteknya, sangat jarang perseiisihan seperti ini diselesaikan di 

hadapan Hakim. Biasanya para pihak lebih memilih menyelesaikan sengketa 

secara damai diantara mereka saja. Karena berproses di Pengadilan cukup sulit 

dan memakan waktu. 

4. Ekspeditur 
Menurut Pasal 86 ayat (1) KUHD, yang dimaksud ekspeditur adalah 

orang yang pekerjaannya menyuruh orang Iain untuk menyelenggarakan 

pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya melalui 

daratan atau perairan. Disini jelas bahwa ekspeditur menurut undang-undamg 

hanya seorang perantara yang bersedia mencarikan pengangkut bagi pengirim 

dan tidak mengangkut sendiri barang-barang yang telah ia selenggarakan 

kepadanya. 
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Sifat hukum "pelayanan berkala" ada, karena hubungan hukum antara 

ekspeditur dan si pengirim tidak tetap, hanya kadang kala saja, yakni bila si 

pengirim membutuhkan seorang pengangkut untuk mengirim barangnya. 

Sedangkan sifat umum "pemberian kuasa" ini ada, karena si pengirim telah 

memberikan kuasa kepada ekspeditur untuk mencarikan seorang pengangkut 

yang baik baginya. 

Kedudukan kedua belah pihak dalam perjanjian ekspedisi ini sama 

tinggi- yakni kedudukan yang koordinatif {gecoordineerd), sehingga prestasi 

yang diberikan kepada ekspeditur adalah provisi. 

Tugas dari ekspeditur adalah hanya mencarikan pengangkut yang baik 

bagi pengirim, sedangkan urusan penyelenggaraan pengangkutan menjadi 

tugas dari pengangkutnya. Oleh karena itu, ekspeditur hanya mempunyai 

kewajiban-kevvajiban dan hak sebagai berikut: 

a. Sebagai pemegang kuasa 

Ekspeditur meiakukan pcrbuatan hukum atas nama pengirim. Dengan ini 

maka dia tunduk pada ketentuan mengenai pemberian kuasa (Pasal 1792 

sampai dengan 1819 KUHPerdata). 

b Sebagai komisioner 

Kalau ekspeditur berbuat atas namanya sendiri, maka berlakulah ketentuan-

ketentuan mengenai komisioner (Pasal 76 KUHD). 
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c. Scbagat penyimpan barang 
Sebelum ekspeditur mendapat atau menemukan pengangkut yang 
memenuhi syarat, maka sering juga ekspeditur terpaksa harus menyimpan 
dulii barang-barang pengirim di gudangnya. Untuk ini berlakulah 
ketentuan-ketentuan mengenai penyimpanan barang (bewaargeving). Hal 
ini tercantum dalam Pasal 1694 KUHPerdata, 

d. Sebagai penyelenggara urusan (zaakwaamemer) 
Untuk melaksanakan amanat pengirim, ekspeditur banyak sekali harus 
berurusan dengan pihak ketiga untuk kepenligan barang-barang tersebut, 
misalnya : melaksanakan ketentuan tentang pengeluaran dan pemasukan 
barang-barang di pelabuhan, bea cukai, dan Iain-lain. Disini ada unsur 
penyelenggaraan urusan (zaakwaameming) dan untuk ini berlakulah 
ketentuan Pasal 1354 KUHPerdata. 

e. Register dan surat muatan 
Sebagai pengusaha, seorang ekspeditur harus memelihara register harian 
tentang macam dan jumlah barang dagangan dan barang lainnya yang harus 
diangkut, begitu pula harganya (Pasal 86 ayat (2) KUHD. 

Daiam pengertian ini, perjanjian pengangkuian barang tidak dilakukan 
oleh ekspeditur, meiainkan pihak pengangkut langsung. Sehingga pihak yang 
terlihat dalam perjanjian pengangkutan barang hanyalah pengangkut, pengirim, 
dan penerini,a. 
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D. Tinjauan Umum Mengenai Hak Retensi 
t. Definisi 

Hak retensi adalah hak untuk menahan suatu benda, sampai suatu 

piutang yang bertalian dengan benda itu dibayar lunas. Menurut Sri Soedewi, 

hak retensi bukan merupakan hak kebendaan, tetapi pembicaraannya dilakukan 

dalam bab mengenai hukum benda. '̂ ^ Lebih lanjut ia mengatakan bahwa hak 

retensi ini juga memberikan jaminan kepada seorang kreditur. Sedangkan 

menurut J. Satrio, hak retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditur 

tertentu untuk menahan benda debitur, sampai tagihan yang berhubungan 

dengan benda tersebut dilunasi. 

Sebenamya hak tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah 

didahulukan dalam pemenuhan suatu tagihan. Hak menahan tersebut 

memberikan tekanan kepada debitur agar segera melunasi hutangnya. Karena 

hak ini juga memberikan jaminan, berarti menunjukkan adanya persamaan alau 

mirip dengan pand recht. 

Hak retensi ini bersifat accessoir, yang berarti ada atau tidaknya hak 

relensi tergantung pada adanya hutang piutang pokok, dan hutang piutang itu 

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, loc. cit. 
"̂̂^ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Adilya 

Bakti, Bandung, 1991, him, 22. 
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harus ada pertaliannya dengan benda yang ditahan. Selain itu, sifat accessoir 

juga mengandung pengertian sebagai berikut: 

a. Hapusnya tergantung perjanjian pokok; 

b. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga ikut batai; 

c. Senantiasa mengikuti beralihnya perjanjian pokok, misalnya jika piutang 

pokok beralih dengan cara subrogasi atau cessie, maka ikut beralih juga 

tanpa adanya penyerahan khusus. 
Hak retensi tidak akan ada, jika hutang piutang mengenai benda >'ang 

ditahan tidak ada. Misalnya, ada seseorang yang mereparasi motomya di 
bengkel, dan apabila orang tersebut tidak membayar ongkos reparasi, maka 
pemilik bengkel berhak menahan motor tersebut sampai ongkos reparasi 
dilunasi oleh pemiliknya. Dari contoh tersebut terlihat bahwa, suatu hak retensi 
akan berakhir jika hutang piutang mengenai benda tersebut dibayar lunas oleh 
pemiliknya. 

Hak untuk menahan benda ini memberikan kedudukan yang lebih baik 

bagi seorang kreditur, karena merupakan sarana yang paling mudah untuk 

segera mengambil pelunasan bagi debitumya. Hal ini disebabkan karena hak 

retensi memberikan tekanan kepada debitumya untuk segera melunasi hutang 

piutang pokoknya. Seorang kreditur yang menahan barang milik debitumya, 

disebut dengan retentor (pemegang hak retensi). 
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Pada hukum pengangkutan, hak retensi merupakan hak menahan 

barang-barang angkutan, apabila penerima menoiak membayar biaya angkutan. 

Pengangkut sebagai kreditur tidak mempunyai hak retensi, terhadap penerima 

atau debitumya. Hal ini disebabkan karena penerapan hak retensi pada 

pengangkutan, bertentangan dengan fungsi dan tujuan dari pengangkutan itu 

sendiri, yaitu menyelenggarakan barang dengan selamat sampai tujuan. 

Apabila pengangkut ingin mendapatkan biaya angkutannya, maka ia harus 

menuntutnya melalui Hakim di Pengadilan Negeri setempat. 

2. Aturan Umum Mengenai Hak Retensi 
Selayaknya suatu hubungan perdata, pasti diatur dalam KUHPerdata. 

Aturan-aturan umum mengenai hak retensi ini, memang tidak terdaftar dalam 

KUHPerdata, meiainkan diatur dalam Pasal-pasal 575, 576, 579, 715, 725, 

834, 1159, 1616, 1729, !756, 1812 KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut berkaitan 

dengan penyewa, pemegang gadai (pandhouder), bezitter. te geode trouw. last 

hebber, buruh, dan sebagainya. Salah satu pasal di atas yang berkaitan dengan 

hak retensi tersebut berbunyi: 

Dengan berakhimya hak numpang karang, pemilik pekarangan menjadi 
pemilik gedung-gedung, bangunan-bangunan dan tanaman di atas 
pekarangannya, dengan kewajiban akan membayar harganya pada saat itu juga 
kepada si penumpang, yang mana menjelang dilunasinya pembayaran itu, 
berhak menahan segala sesuatu. 
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Hak menahan di alas diatur dalam Pasal 715 KUHPerdata. Disitu 

dijelaskan bahwa si penumpang pekarangan dapat menahan segala sesuatu 

yang ada dipekarangan tersebut, apabila gedung-gedung, bangunan-bnngunan, 

dan tanaman yang ada di atasnya adalah miliknya, jika si pemilik pekarangan 

belum membayar atas hal tersebut. 

Terlihat disini si pemilik pekarangan hanya sebagai pemilik sebidang 

tanah saja, oleh karena itu si penumpang berhak menahan terlebih dahulu tanah 

tersebut, menjelang dilunasinya pembayaran atas gedung, bangunan, maupun 

tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Tapi jika hak numpang karang tersebut 

diperoleh dimana telah ada gedung-gedung, bangunan, dan tanaman, maka si 

pemilik pekarangan dapat menguasai kembali segala kebendaan itu dengan 

tidak membayar ganti rugi (Pasal 716 KUHPerdata). 

Penggunaan hak retensi menimbulkan persoalan, yaitu apakah hanya 

terbatas pada hak-hak yang disebut dalam undang-undang saja, ataukah hak 

retensi itu juga diadakan diluar hal-hal yang disebutkan dalam undang-undang. 

Penggunaan hak retensi yang ditetapkan oleh undang-undang 

maksudnya iaiah penggunaan hak retensi tersebut ditunjuk oleh undang-

undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak, misalnya adanya ketentuan 

undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitur baik benda 

bergerak maupun benda tetap, baik benda yang sudah ada maupun benda yang 
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masih ada, akan menjadi jaminan bagi seluruh piutangnya. Hal ini berarti 

bahwa kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua harta benda 

debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh Undang-Undang (Pasal 

1131 KUHPerdata). 

Disamping itu juga, ada benda-bcnda dan debitur dimana oleh undang-

undang ditentukan bahwa kreditur sama sekali tidak mempunyai hak verhaal 

terhadapnya. Undang-undang juga menentukan bahwa seluruh benda debitur 

tersebut menjadi jaminan bagi semua kreditur. 

Ditentukan pula oleh undang-undang bahwa hasil penjualan benda 

tersebut harus dibagi antara para kreditur secara seimbang sesuai dengan 

besamya piutang masing-masing (Pasal 1132 KUHPerdata). Bcrdasarkan 

uraian ini dapat disimpulkan bahwa. hak retensi dapat digolongkan hak 

jamman yang ditentukan oleh undang-undang dan diatur dalam sejumlah pasal 

yang terpisah-pisah. 

Pernyataan di atas dengan apa \ ang diucapkan oleh ahlinya. Menurut 

Sri Soedewi. penggunaan hak retensi ilu dimungkinkan juga diluar hal-hal 

yang diterapkan dalam undang-undang, yaitu dapat diperjanjikan antara para 

pihak yang berkepentingan. 

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, loc. Cit. 
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Hal tersebut dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak daiam 

suatu perjanjian. Sitat terbukanya Buku ke III KUHPerdata juga menyebabkan 

penggunaan hak retensi dapat diperjanjikan antara pihak-pihak. Terbuka 

artinya bahwa orang diperbolehkan membuat suatu perjanjian diluar aturan-

aturan KUHPerdata, dengan tetap mengmgat rambu-rambu Pasal 1337 

KUHPerdata, yang berbunyi: suatu sebab adalah terlarang, apabila oleh 

undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau 

ketertiban umum. 

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, penggunaan hak retensi ini juga 

dimungkinkan diluar undang-undang, yaitu bcrdasarkan partij autonomi atau 

dapat diperjanjikan hal-hal yang ditetapkan antara para pihak. Pasal 1338 

KUHPerdata menyatakan: 

Ayat (1) 

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. 

Ayat (2) 

Suatu perjanjian tidak dapai ditarik kembali selain dengan sepakat 

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu. 
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Ayat (3) 

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
Bcrdasarkan kesimpulan dari Pasal 1338 KUHPerdata di atas, maka 

penggunaan hak retensi dapat dimungkinkan juga diluar hal-hal yang 

ditetapkan antara para pihak. Penulis cenderung setuju dengan pendapat Sri 

Soedewi, yaitu hak retensi juga dapat ditetapkan diluar undang-undang. Karena 

jika ditinjau lebih lanjut, hal itu disebabkan karena adanya asas kebebasan 

berkontrak yang dianut sistem hukum kita. 

Menurut pendapat para pengarang dan perkembangan hukum sekarang, 

hak retensi dimungkinkan diperjanjikan diantara para pihak. Ha! ilu sebagai 

konsekuensi dari adanya asa kebebasan berkontrak. Disamping penggoiongan 

tersebut di atas, mengenai hak retensi di luar negeri juga dikenal pembedaan 

hak retensi yang bersifat commercial dan non commercial, yaitu hak retensi 

yang terjadi dalam lapangan perdagangan dan hak retensi yang tidak ada 

sangkut pautnya dengan perdagangan. 

Hak retensi yang tidak ada sangkut pautnya dengan bidang perdagangan 

misalnya, dapai ditemui dalam perjanjian pengangkutan barang, yaitu hak 

untuk menahan barang angkutan apabila biaya pengangkutan belum dilunasi. 

Secara teoritis penggunaan hak retensi seprti itu tidak diperbolehkan. 

Sri Soedewi Masjchoen, op. cit. hal. 66. 
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Sedangkan dalam lapangan hukum dagang, penggunaan hak retensi 

diperbolehkan jika berkaitan dengan piutang yang beium dibayar. 

Pasa! lain yang berkaitan dengan hak retensi tersebut adalah Pasal 1616 
KUHPerdata, yang berbunyi: 

Orang-orang buruh yang memegang sesuatu barang kepimyaan orang 
lain untuk mengerjakan sesuatu pada barang tersebut, adalah berhak 
menahan barang itu, sampai biaya dan upah-upah yang dikeluarkan 
untuk barang itu dipenuhi seluruhnya, kecuali jika pihak yang 
memborongkan telah memberikan jaminan secukupnya untuk 
pembayaran biaya dan upah-upah tersebut. 

Dari uraian pasal tersebut, dapat terlihat bahwa daiam perjanjian 

perburuhan antara majikan dan buruhnya dapat diterapkan penggunaan hak 

retensi. 

Seorang buruh yang dibayar untuk mengerjakan sesuatu. dapat menahan 

penyerahan benda yang dikcrjakannya, tersebut sampai si majikan membayar 

upah atau provisi sebagai imbalan bagi si buruh. Misalnya seorang pengusaha 

mempekerjakan buruhnya untuk membuat kerajinan tangan, sesuai dengan 

perjanjiannya si buruh atau pekerja berhak atas imbalan uang dari setiap 

kerajinan tangan yang dihasilkannya. Apabila pengusaha tersebut tidak 

memberikan upah, maka si pekerja dapat menahan kerajinan tangan yang 

dibuatnya tersebut terlebih dahulu. Jadi pengusaha itu tidak berhak untuk 

mengambil kerajinan tangan sampai ia membayar uang sebagai penggantinya. 
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Penggunaan hak retensi berbeda dengan hak-hak jaminan lainnya, 

karena ia tidak diperikatan secara khusus, tidak diperjanjikan, dan bukan 

diberikan oleh undang-undang dengan maksud mengambil pelunasan lebih 

dahulu dari hasil penjualan benda-benda debitur. Sifat jaminan ini muncul 

karena adanya hutang piutang yang berkaitan dengan benda yang ditahan. 

Pada umumnya dalam perundang-undangan negara modem mengenai 

penggoiongan hak retensi, yaitu hak retensi yang diatur dalam undang-undang 

dan hak retensi yang timbul dan perjanjian. Sebagaimana telah diungkapkan di 

atas, di Indonesia sebagian besar hak retensi diatur dalam undang-undang, 

sebagaimana kita jumpai dalam peraturan-peraturan yang cerai berai terdapat 

dalam Hukum Benda (Buku II KUHPerdata), Hukum Perutangan dan Hukum 

Perburuhan (Buku III KUHPerdata), Hukum Dagang serta peraturan-peraturan 

lainnya. 

Menurut pendapat para pengarang dan perkembangan hukum sekarang, 

demikian juga menurut Arrest HR tanggal 10 Desember 1948, N J 1948, 

dimungkinkannya hak retensi itu diperjanjikan antara para pihak disebabkan 

karena sebagai konsekuensi asas kebebasan berkontrak. 

J. Satrio, loc. cit. 
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3. Sifat-Sifat Hak Retensi 
Ada beberapa sifat dari hak retensi yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya jika sebagian dari 
hutang dibayar, tidak berarti barang yang ditahan harus dikembalikan. 
Seluruh hutang tersebut terlebih dahulu harus dibayar, sebelum barang 
yang ditahan dikembalikan seluruhnya. Hal itu demi keamanan kreditur itu 
sendiri. jika debitur wanprestasi karena tidak mau membayar sebagiannya 
lagi. 

b. Hak retensi, seperti hainya dalam gadai, tidak membenkan kewenangan 
pada kreditur untuk memakai bendanya, tetapi hanya boleh menahannya 
saja, dan kreditur berkewajiban memelihara benda tersebut dengan baik 
selayaknya miliknya sendiri. Jika barang-barang tersebut mengalami 
kerusakan. maka ia berkewajiban menggantinya. Hak retensi itu tidak 
membawa serta hak boleh memakai terhadap barang yang ditahan itu. Jadi 
hanya boieh menahan saja, tidak boleh memakainya. 

c. Hak retensi hanya mengandung hak untuk menoiak terhadap tuntutan 
penyerahan barang, oleh karena ilu tidak mengandung hak untuk 
didahuiukan (voorrang). Pemenuhan terhadap barangnya tidak mempunyai 
hak pemenuhan terhadap hasil eksekusi barang yang ditahan. Setelah 
adanya eksekusi, ia mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditur 
yang lain. Sehingga ia adalah kreditur kongkruen. 
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d. Hak retensi hanya memberikan kckuasaan pada barang sementara, tidak 
pada hak-hak terhadap barang yang ditahannya itu untuk selamanya. 
Apabila barang-barang yang ditahan lepas dari kckuasaan retentor 
(pemegang hak retensi), maka berakhiriah kekuasaan si retentor tersebut. 
Otomatis hal ini menyebabkan berakhir juga penggunaan hak retensi 
tersebut. 

e. Debitur pada umumnya adalah pemilik barang yang ditahan, namun pada 
hak retensi debitur dapat dimungkinkan bukanlah pemilik barang, 
meiainkan hanya penyewa atau peminjam saja. 

f. Hak retensi hanya bersifat perorangan, oleh sebab itu hanya dapat 
dilakukan terhadap debitur tertentu. 

g. Seperti hainya jaminan yang lain, hak retensi mempunyai ciri-ciri sebagai 
perjanjian yang bersifat accessoir. yaitu ikut beralih. hapus dan batal 
dengan beralihnya perjanjian pokoknya Oleh karena itu, hak retensi tidak 
dapat diperalihkan secara khusus. 

4. Kewenangan Yang Ada Pada Hak Retensi 
Kekuasaan dari pemegang hak retensi (retentor) terletak pada 

kewenangannya untuk menahan bendanya dan menoiak penyerahan benda 
tersebut sebelum adanya pembayaran. Oleh karena itu dimungkinkan, bahwa 
seorang retentor dapat menahan benda seh.arga seratus ribu rupiah, guna 
memperoleh pembayaran ongkos scbesar lima ribu rupiah. Debitur atau 
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pemilik barang tidak dapat menuntut penyerahan barang tersebut, dengan 
alasan barang miliknya lebih mahal daripada hutangnya, sampai hutang 
tersebut dilunasi olehnya. 

Sebagai kontra prestasi dari hai tersebut, selama penahanan barang 
seorang retentor berkewajiban menjaga barang dan merawat barang-barang 
tersebut seperti miliknya sendiri. Menurut Pasal 1235 KUHPerdata, retentor 
(pemilik hak retensi) harus menjaga dan merawat barang-barang yang 
ditahannya tersebut sebagai bapak rumah yang baik, sampai pada saat 
penyerahan. Retentor tidak diperkenankan mengubah bentuk asli barang yang 
ditahannya ataupun menjualnya untuk mendapatkan pelunasan piutangnya 
tanpa persetujuan dari deb'tur atau pemilik barangnya. 

Hak retensi hanya mengandung hak untuk menoiak terhadap tuntutan 
untuk penyerahan barang. Hak retensi lidak mempunyai hak untuk 
didahulukan pemenuhannya terhadap barangnya, serta tidak pula mempunyai 

' hak pemenuhan terhadap hasil eksekusi dari barangnya yang ditahan. 
Kewenangannya tidak mengandung hak untuk eksekusi. Setelah adanya hak 
eksekusi ia mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditur-kreditur yang 
lam. Sehingga kedudukannva berubah menjadi kreditur konkruen. Kreditur 
konkruen adalah kreditur yang kedudukannya sama berhak dan tidak ada yang 
harus didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. 
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Hak retensi hanya tertuju pada barang dan tidak pada hak-hak. Jika 
barang itu lepas dari kekuasaan retentor, maka berakhiriah kewenangannya 
sebagai pemegang hak retensi. 

Hak retensi senanLiasa dikaitkan adanya piutang seorang debitur kepada 
kreditur. Pemegang hak retensi adalah pemilik (houlder) dari barang 
tersebut. Oleh karena itu, sebagai houlder dari barang tersebut, ia berhak 
mendapat perlindungan seperti hainya semua pemegang hak atas benda 
lainnya. 

Kewenangan hak retensi hanya dapat dilaksanakan atau dipertahankan 
pada debitur tertentu, hak tersebut disebabkan karena hak retensi tersebut 
menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat 
dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan terhadap debitur pada umumnya. 
Misalnya, ada seseorang memperbaiki mobilnya di bengkel. Sebelum ongkos 
bengkel tersebut dibayar oleh pemilik mobil, maka pemilik bengkel berwenang 
menahan mobil tersebut sampai ongkos reparasi dilunasi. Tapi bagaimana jika 
pemilik mobil tersebut bukan pemilik aslinya, meiainkan hanya meminjam dari 
temannya. Apakah kewenangan menahan tersebut masih melekat pada pemilik 
bengkel atau tidak. 

Biasanya seorang debitur adalah pemilik barang yang bersangkutan 
dengan hak retensi. Sehingga hak menahan tersebut terlihat hanya dikenai pada 
pemilik barang aslinya. Tetapi dalam prakteknya, seorang debitur bisa saja 
bukan merupakan pemilik barang tersebut, meiainkan hanya sebagai peminjam 
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seperti yang dicontohkan di atas, atau tidak lagi merupakan pemilik dari 
barang tersebut karena barang tersebut sudah dijual. 

Pada dasarnya, penerapan hak retensi hanya dapat dilaksanakan pada 
debitur yang merupakan pemilik aslinya. Hak leleiiM Lidak dapai dilaksanakan 
terhadap pemilik yang bukan debitur. Pada contoh kasus di atas, harus dilihat 
apakah si pemilik bengkel tersebut mengetahui atau tidak bahwa pelanggan 
atau debitumya tersebut, bukan pemilik asli mobilnya. Disini berlaku asas 
perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang jujur. Hal ini diatur dalam 
Pasal 1977 KUHPerdata yang menyatakan: 
A y a t ( l ) 

Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang 
yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang 
menguasainya, dianggap sebagai pemiliknya. 

Ayat (2) 
Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang. 
didalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau 
dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya vang 
hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam 
tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tidak mengurangi hak yang 
disebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa 
ia memperoleh barangnya. lagi pula dengan tidak mengurangi 
ketentuan dalam Pasal 582. 
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Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1977 KUHPerdata di atas, 
dapat disimpulkan bahwa hak retensi dapat dilaksanakan pada debitur yang 
bukan pemiliknya, apabila retentor tersebut tidak mengetahuinya. Asas 
pedindungan terhadap pihak ketiga yang jujur akan berlaku, jika pemilik 
bengkel seperti dalam contoh di atas mengira bahwa pelanggannya adalah 
pemilik dari mobil yang diperbaikinya tersebut. Jadi pada asasnya hak retensi 
hanya dapat dilaksanakan terhadap debitur yang pemilik. Retensi tidak dapat 
dilaksanakan terhadap pemilik yang bukan debitur. Jika benda yang menjadi 
obyek hak retensi itu berpindah dari pemilik lama ke pemilik baru, misalnya 
sebelum pemilik mobil di atas membayar ongkos bengkelnya dan mobil 
tersebut sudah dijual kepada pemilik baru, maka pemilik bengkel tetap bisa 
melaksanakan hak retensinya terhadap si pemilik baru mobil tersebut. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kewenangan hak retensi 
tetap mengikuti benda yang ditahan walaupun sudah dijual kepada pemilik 
barunya. Hak retensi mengandung sifat senantiasa mengikuti bendanya 
kemanapun la berada, dalam tangan siapa, yang memperoleh benda tersebut 
karena jual beli. Oleh karena itu, si pemilik bengkel dapat menahan mobil 
tersebut, dan menoiak menyerahkannya sebelum pemiliknya membayar lunas 
piutangnya. 

Kewenangan hak retensi juga tetap ada sekalipun terjadi kepailitan pada 
si pemilik barang atau kreditur. Meskipun hak retensi merupakan hak 
perorangan, yang terutama hanya merupakan hubungan antara kreditur yang 
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menahan bendanya dan debitur si pemilik benda, namun dalam hal-hal tertentu 
dapat mempunyai ciri-ciri dari hak kebendaan, karena dapat dipertahankan 
terhadap pihak ketiga. 

Hal itu dapat terjadi pada hak retensi yang timbul dari perjanjian para 
pihak, sehingga hubungan hukumnya juga akan terbatas pada si kreditur yang 
mempunyai piutang bertalian dengan benda yang ditahan dan debitur si 
pemilik benda tersebut. Pada hak perorangan, kreditur mempunyai hak 
menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada kreditur yang utama juga 
kepada debitur lainnya. Bahkan kreditur pada hak perorangan merasa terjamin 
karena mempunyai lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk 
memenuhi piutangnya. 

Hak kebendaan memiliki asas pnoriteit, sedangkan hak perorangan 
menganut asas kesamaan, artinya tidak membedakan piutang mana piutang 
yang lebih dulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. semuanya 
mempunyai kedudukan yang sama terhadap kekayaan debitur, serta tidak 
mengindahkan urutan terjadmya. 

Sifat kebendaan dari hak retensi muncul karena adanya perjaniian dari 
para pihak, sehingga hubungan hukumnya juga akan terbatas pada si kreditur 
yang mempunyai piutang bertalian dengan benda yang ditahan dari si debitur 
pemilik benda tersebut. Bahkan dapat kita simpulkan daiam hal tertentu 
pemegang hak retensi (retentor) mempunyai kedudukan yang lebih 
menguntungkan dan para krediturnya pemegang hak preferensi. Kreditur 
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pemegang hak preferensi ilu adalah kreditur pemegang hak yang pemenuhan 
piutangnya harus didahulukan misalnya pada hipotik, gadai dan privilege. 

Kedudukan yang menguntungkan tersebut maksudnya, dalam hal 
terjadi kepailitan pada debitur pemilik barang, pernegang hak retensi masih 
tetap dapat menahan benda tersebut. Jika benda tersebut harus dijual untuk 
memenuhi hutang dalam kepailitan. maka biasanya curator kepailitan 
membayar piutang retentor itu terlebih dahulu dan mengambil barangnya untuk 
dijual bagi pemenuhan piutang daiam kepalitan. Sedangkan para kreditur 
preferen pada keadaan kepailitan tersebut, masih harus menunggu seberapa 
besar dia mendapat pemenuhan dan harus ikut memikul ongkos-ongkos 
kennihtan. Sehingga seorang retentor dalam kepailitan, mempunyai prioritas 
utama dalam hal pemenuhan piutangnya seperti pada sifat hak kebendaan. 

Kewenangan seorang retentor juga terdapat pada pemegang gadai. Oleh 
karena itu hak retensi hampir sama dengan gadai. Hak relensi pada gadai 
adalah hak untuk menahan barang gadai selama hutang dengan bungannya dan 
biaya-hiaya lam yang mungkm harus dibayar oleh debitur belum dilunasi. 
Menurut penulis sendiri, umumnya penggunaan hak retensi itu sendiri 
scharusnya melekati berbagai hak jaminan. Hal tersebut disebabkan untuk 
inclmdungi kepentingan para kreditur itu sendiri. Jika debitur tidak dapat 
melunasi piutangnya, benda-benda yang ditahan oleh kreditur tersebut dapat 
dijual. dan hasilnya akan dibagi seimbang dengan besar kecilnya piutang. 
Penguasaan benda jaminan tersebut sudah tercakup dalam hak retensi, dan 
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umumnya terdapat dalam gadai. Sedangkan jaminan yang bendanya tidak 
dikuasai oleh kreditur biasanya terdapat pada hipotik, credit verband, Jiducia 
dan sewa beli. 

Daiam prakteknya penggunaan hak retensi lebih menguntungkan para 
pihak, karena umumnya mereka akan merasa aman terhadap debitur yang tidak 
dapat membayar piutangnya. Walaupun secara teoritis, retentor tidak 
mempunyai hak pemenuhan terhadap barangnya, tetapi dalam prakteknya 
setiap kreditur pasti ingin didahulukan pemenuhan piutangnya. 



BAB HI 
PENERAPAN HAK RETENSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA 

DI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA 
PT. TITIPAN KILAT CABANG PALEMBANG 

A. Penerapan Hak Retensi Di Dalam Perjanjian Pelayanan Jasa 
Pengiriman Paket Barang Pada PT. Titipan Kilat Cabang Palembang 

Pelaksanaan perjanjian pelayanan jasa pengiriman paket barang harus 

dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Bagi 

konsumen yang bemiat untuk menggunakan pelayanan jasa pengiriman paket 

barang melalui PT. Titipan Kilat Cabang Palembang, pertama akan diberikan 

suatu Ibrmulir standar yang telah dibuat dan disediakan oleh pihak PT. Titipan 

Kilat Cabang Palembang, formulir ini sekaligus merupakan bukti tanda terima 

kiriman barang (consignment Note) Bukti tanda terima kiriman barang 

tersebut harus diisi oleh pengirim yang antara lain memuat identitas dan aiamat 

si penerima, identitas aiamat si pengirim barang, identitas barang, biaya, 

nomor paket serta petunjuk pengiriman. 

Formulir hams diisi oleh si pengirim secermat mungkin dan lengkap. 

Dengan demikian jika terjadi sengketa mengenai perjanjian pelayanan jasa 

pengiriman paket barang tersebut, maka formulir yang berfungsi sebagai tanda 
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bukti tanda terima kiriman barang tersebut dapat digunakan untuk mendapat 

ganti kerugian. 

Didalam pengiriman paket barang biasanya pengirim dibebani sejumlah 

biaya sebagai biaya kiriman atau ongkos kirim. Perhitungan biaya kirim 

didasarkan pada datlar harga yang telah ditentukan oleh PT. Titipan Kilat 

Cabang Palembang dan juga tergantung pada fasilitas yang dipilih oleh 

pengirim barang untuk mengirimkan barangnya. Mengenai asuransi yang 

disediakan oleh pihak PT. Titipan Kilat Cabang Palembang adalah asuransi 

atas biaya dan bukan atas nilai barang. 

Selanjutnya sesudah paket barang diserahkan kepada petugas, maka 

petugas akan meiakukan penimbangan unluk mengetahui berat paket barang 

dan menetapkan biaya atau ongkos kirim. Untuk paket barang yang berbentuk 

kotak besar, biasanya diperhitungkan biaya didasarkan pada perhitungan 

volume barang tersebut. Selanjutnya paket barang tersebut dibuatkan surat 

pengantar sesuai dengan paket barang dan kemudian paket-paket barang 

tersebut diangkut ke bandara untuk dikirimkan ke tempat aiamat tujuan. 

Setelah barang tersebut sampai di bandara kota tujuan, maka pihak 

PT. Titipan Kilat kota tujuan akan mengambil paket barang yang ada di 

bandara tersebut. Paket barang tersebut kemudian akan dilakukan pengecekan 

dan bila telah sesuai dengan surat pengantar maka paket barang tersebut akan 
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diantarkan ke aiamat tujuan. Jika paket barang tersebut telah diterima oleh 

si aiamat, maka ia akan diminta menandatangani bukti tanda terima kiriman 

barang. Ini merupakan prosedur standar yang dilakukan oleh PT. Titipan ICilat 

Cabang Palembang dalam proses pengiriman paket barang. 
Bcrdasarkan hasil wawancara penulis dengan Manager Pelaksana 

(Bapak Taufik Yahya) PT. Titipan ICilat Cabang Palembang, bahwa 
pembayaran biaya angkutan atau ongkos kirim tidak saja dapat dilakukan oleh 
pengirim. Namun apabila diperjanjikan oleh kedua belah pihak yakni PT. 
Titipan Kilat Cabang Palembang dengan pengirim, pelunasan biaya angkutan 
dapat juga dibebankan kepada penenma atau ditagih pada saat barang sampai 
ke aiamat tujuan. Sistem pembayaran dibeiakang seperti ini agak jarang 
disediakan oleh pihak penyedia jasa angkutan. Hal ini disebabkan karena tidak 
adanya jaminan bahwa penerima mau dibebani tanggung jawab atas biaya 
angkutan tersebut. Sistem pembayaran dibeiakang maksudnya pembayaran 
dilakukan oleh penerima dan dilakukan setelah proses peugiriman paket barang 
tersebut selesai, yaitu sampai diserahkannya paket barang kepada si penerima. 

Sejak adanya pernyataan kehendak dari penerima untuk menerima paket 

barang tersebut, maka sejak itu pula si penerima meiadi pihak \ang 

berkepentingan dalam perjanjian pelayanan jasa pengiriman paket barang. 

Degnan demikian si penerima terikat dalam pelayanan jasa pengiriman paket 

barang tersebut, termasuk kewajiban membayar biaya angkutan, dan 

pembayaran tersebut dibebankan kepadanya: 

Wawancara Dengan Bapak Taufik Yahya, Manajer Pelaksana Tanggal 28 
Januari 2005. 
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Kewajiban membayar biaya angkutan tersebut sesuai dengan yang 

terdapat dalam pasal 491 KUHD, yang berbunyi; 

"Setelah penyerahan barang ditempat tujuan, penerima harus membayar 

biaya ongkos angkutan dan apa yang selanjutnya terhutang olehnya 

seuai dengan dokumen-dokumen, atas dasar mana ia telah memperoleh 

penyerahan". 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa sangat jarang ditemui pihak 

penyedia jasa angkutan yang menyediakan fasilitas tagih ditempat tujuan yang 

dilakukan oleh penerima. Salah satu pihak yang menyediakan jasa pembayaran 

di belakang adalah PT. Titipan Kilat Cabang Palembang, namun tentunya 

pihak PT. Titipan Kilat Cabang Palembang sendiri tidak mudah memberikan 

prosedur pembayaran seperti itu. Hai itu harus melalui proses dan tahap-lahap 

yang cukup panjang. 

Proses pengajuan pembayaran belakang tersebut dimulai dengan 

permohonan dari pihak penginm. kepada Pf. Titipan Kilat Cabang Palembang 

agar pembayaran dilakukan oleh pihak penenma. Biasanya untuk pembayaran 

dibeiakang ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan alau kantor-kanlor 

berskala besar yang mengirimkan barang secara berkelanjulan Sehingga tidak 

setiap konsumen dapat memperoleh fasilitas pembayaran belakang. 
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Namun dalam praktek, adakalanya penerima menoiak untuk membayar 

biaya angkutan, maka biasanya pengangkut belum akan menyerahkan barang 

tersebut sciama biaya angkutan tersebut belum dibayar oich penerima, Pihak 

penyedia jasa angkutan merasa berhak menahan paket barang tersebut karena 

penerima beium membayar biaya angkutan sebagai kontra prestasi atas 

pengangkutan barangnya, 

Masil penelitian yang dilakukan penulis, diketahui bahwa PT. Titipan 

Kilat Cabang Palembang telah meiakukan perjanjian pelayanan jasa 

pengiriman paket barang dengan PT. Bentoel Jakarta dengan sistem 

pembayaran dibeiakang alau tagih tujuan, dalam hal ini yang bertindak sebagai 

pengirim adalah PT, Bentoel Jakarta. PT. Bentoel Jakarta mengirimkan barang 

melalui F T Titipan Kilat Jakarta, dengan perjanjian bahwa yang membayar 

biaya angkutan tersebut adalah pihak penerima, yang dalam hal ini adalah 

PT. Bentoel Cabang Palembang. 

Prosedur pengiriman barang telah dilakukan hingga sampai ke tujuan si 

penerima. letapi vang terjadi adalah penerima meiakukan wanprestasi, yaitu 

tidak mau meinbavar biaya angkutan atau ongkos kirim yang dibebankan 

kepadanya tersebut Pihak penerima merasa pembayaran ongkos kirim tersebut 

bukan merupakan kewajibannya. Oleh karena itu pihak perusahaan menahan 

paket barang tersebut. 
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Pcrbuatan pihak penyedia jasa pengiriman belum menyerahkan atau 

menahan barang kinman tersebut tidak dibenarkan menurut undang-undang. 

Apabila penerima menoiak membayar biaya kiriman, maka ketentuan Pasal 

493 ayat (1) berlaku yaitu; 

"Dengan tidak mengurangi ketentuan dari ayat keJua dari pasal mi, 

gunakan menjamin uang angkutan dan sumbangan avaiy grosse, tak 

berhaklah si pengangkut menahan barang angkutan yang dikirim. Setiap 

janji yang bcneniangan dengan im adalah batal". 

Ketentuan di atas dapat diketahui bahwa si pengangkut atau pihak 

penyedia jasa angkutan lidak berhak untuk menahan barang yang diangkutnya, 

yang disebabkan karena tidak dibayamya biaya angkutan oleh si penerima. 

Hak menahan sepeni uraian tersebut disebut dengan hak retensi Hak retensi 

adalah hak untuk menaium barang sampai biaya angkutan dilunasi 

Secara teoritis iika si penenma menoiak untuk membayar biaya 

angkutan. rhaka pihak penyedia jasa pengiriman barang tidak berhak menahan 

barang-barang tersebut Pengangkut tidak mempunyai hak retensi terhadap 

barang-barang angkutan Jika si penenma menoiak untuk membayar biaya 

angkutan, maka pihak penyedia jasa pengiriman barang diharuskan menuntut 

dipenuhinya prestasi oleh penerima tersebut mclaiui hakim pengadilan negeri 
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atau pejabat pemerintah setempat seperti yang terdapat dalam Pasal 94 KUHD 

yaitu: 
"Apabila penerimaan barang-barang dagangan dan lainnya ditolak atau 
tentang hal itu timbul perseiisihan, maka Ketua Pengadiian Negeri 
setempat atau dalam hal tidak hadirnya pejabat tersebut, Kepala 
Pemerintah setempat. atas surat permohonan bersahaja dan setelah 
pihak lawan, sckiranya ini ada di tempat, harus memerintahkan 
tindakan-tindakan seperlunya guna menyelenggarakan pemeriksaan 
oleh para ahli dan begitu juga ia akan memerintahkan untuk menyimpan 
benda-benda dalam tempat penyimpanan yang pantas untuk memenuhi 
jumlah biaya angkutan dan biaya-biaya kepada pengangkut atau 
nakhoda daripadanya. 
Pengadilan Negeri alau Kepala Pemerintahan setempat berhak dengan 
cara yang sama seperti di atas guna menjual dimuka umum barang-
barang yang lekas menjadi busuk atau akan sebagian barang-barang itu 
sebagaimana cukup ditimbangkan guna membayar upah angkutan dan 
ongkos-ongkos lain". 

Bcrdasarkan ketetentuan di atas dapat diketahui bahwa bila penerima 

menoiak untuk membayar biaya angkutan, maka yang dilakukan oleh 

pengangkut dalam hal ini pihak penyedia jasa pengiriman barang adalah 

menuntut ke Pengadilan setempat agar penenma membayar biaya angkutan. 

Namun dalam prakteknya penerapan hak retensi masih diberlakukan 

oleh PT Titipan Kilat. Hal itu disebabkan, pihak penyedia jasa pengiriman 

barang merasa berhak alas biaya kiriman yang diselenggarakannya. 

Sebagai calatan hak menahan atau retensi dalam pengertian ini tidak 

termasuk apabila si penginm telah membayar biaya angkutan. Sehingga jika 

ditemukan suatu keadaan dimana paket barang tersebut dibawa kembali oleh 



63 

pihak penyedia jasa pengiriman barang, karena aiamat si penerima tidak 

diketahui atau si penerima tidak ada di tempat, maka hak tersebut tidak bisa 

dikategorikan sebagai hak retensi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49? 
ayat (1) KUHD. Menurut penulis, hak retensi hanya akan ada jika pembayaran 

bia>a angkutan atau ongkos kirim belum dilunasi, baik oleh pengirim maupun 

penerima, serta apabila terjadi sengketa antara pengangkut dan penerima. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari menahan barang 

itu adalah untuk menuntut pembayaran atau pelunasan biaya angkutan sebagai 

akibat terselenggarakannya pengangkutan oleh pihak penyedia jasa pengiriman 

barang. Menurut Pasal 493 ayat (2) KUHD yang menyatakan bahwa: 

"Sebelum dimulai dengan penyerahan barang, ia berhak menuntut 

supaya diadakan jaminan untuk pembayaran dari apa yang oleh 

penerima terhutang kepadanya dari sebab pengangkutan dan urunan 

averij umum". 

Bcrdasarkan ketentuan tersebut pihak penyedia jasa pengiriman 

barang dapat menuntut apa yang menjadi haknya, dalam hal mi adalah 

pelunasan biaya angkutan, sebelum diadakannya penyerahan paket barang 

kepada si penerima. 

Sution Usman Aji, loc. cit, him. 5 
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Dalam Pasal 17 Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) disebutkan 

bahwa, apabila penerima menoiak untuk membayar apa yang harus 

dibayamya, yaitu ongkos kirim, maka pengangkut wajib menyimpan barang-

barang tersebut di tempat yang baik atas tanggung jawab orang yang berhak. 

Orang yang berhak tersebut-maksudnya adalah Hakim. Sejalan dengan Pasal 

493 KUHD di atas, ketentuan dalam Pasal !7 OPU tersebut juga menyatakan 

bahwa pengangkut tidak berhak mempunyai hak retensi atas barang-barang 

yang diangkutnya, tetapi pengangkut berhak menuntut atas biaya kinman 

tersebut melalui hakim pengadilan negeri setempat. 

Berkaitan dengan masalah di atas, begitu juga yang dilakukan oleh 

pihak PT. Titipan Kilat Cabang Palembang. Pihak PT. Titipan Kilat Cabang 

Palembang yang telah meiakukan kegiatan pengiriman barang dengan sebaik-

baiknya merasa berhak atas ongkos kirim atau biaya angkutan, sebagai jerih 

payah atas kegiatannya tersebut. Suatu hal yang wajar apabila PT. Titipan Kilat 

Cabang Palembang menahan barang-barang kiriman tersebut, hingga dilunasi 

pembayaran oleh pihak penerima. 

Namun yang patut diperhatikan disini, antara PT. Bentoel Jakarta 

sebagai pengirim dengan PT. Bentoel Palembang sebagai penerima tidak 

menunjukkan adanya kesepakatan dalam hal siapa yang harus membayar biaya 

pengiriman tersebut. Padahal pihak pengirim sendiri telah menanda tangani 
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bukti kiriman dan surat pernyataan tagih tujuan serta dibubuhi dengan materai 

tersebut. 

Pihak PT. Titipan Kilat Cabang Palembang sendiri tidak harus 

mengkonfirmasikan, apakah si penerima mau dibebani pembayaran tersebut 

atau tidak. Hal tersebut disebabkan karena dalam-formulir tanda bukti kirim 

dan surat pernyataan tagih tujuan yang ditanda tangani oleh pengirim sudah 

dicantumkan dalam ketentuan sebagai berikut: "selanjutnya kami menyatakan, 

jika pihak penerima menoiak untuk membayar biaya kirim tersebut, maka 

PT. Titipan Kilat Cabang Palembang dapat untuk: 

a. Tidak menyerahkan barang kiriman ini kepada pihak penenma atau 

kuasanya. 

b. Menghubungi kami kembali (pengirim), karena biaya kirim tersebut 

dibayar lunas oleh pengirim segera setelah berita penolakan itu ditenma. 

Jika satu bulan setelah tanggal penerimaan. pihak penerima maupun 

kami tidak melunasi biaya kirim tersebut, maka pcmilikan barang ini kami 

hibahkan kepada PT. Titipan Kilat Cabang I'alembang. 

Bcrdasarkan ketentuan di atas berarti pihak pengirim sendiri sudah 

mengetahui konsekuensi vang harus ditanggung ketika penenma tidak mau 

membayar biaya kiriman, oleh karena itu bcrdasarkan tanda bukti kiriman dan 

surat pernyataan tersebut juga, pihak PT Titipan Kilat Cabang Palembang 
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menahan barang-barang kiriman tersebut hingga dilunasinya pembayaran. 

Sehingga ketika paket barang-barang tersebut di antar ke tujuan, maka tanda 

bukti kirim dan surat pernyataan tagih tujuan disodorkan kepada penerima 

untuk dilunasi, dan penerima menolaknya maka pihak PT. Titipan ICilat 

Cabang Palembang segera menahan barang-barang tersebut. 

B. Penyelesaian Terhadap Perseiisihan (Persengketaan) di Datam 
Perjanjian Pengangkutan Barang Pada PT. Titipan Kilat Cabang 
Palembang 

Bcrdasarkan Pasal 493 KUHD, dijelaskan bahwa pengangkut tidak 

mempunyai hak retensi terhadap barang-barang angkutan. PT, Titipan Kilat 

Cabang Palembang inciupakitn penyedia jasa pengiriman atau pcngangkutan 

barang, oleh karena itu tunduk pada ketentuan tersebut. Selanjutnv a dijelaskan 

oleh Pasal 94 KUHD, bahwa pengangkut atau pihak penyedia jasa pengiriman 

barang harus menuntut pembayaran biaya kiriman tersebut rnclalui Hakim 

Pengadilan setempat. 

Dalam hal ini seperti ini, Hakim dapat memerintahkan penjualan 

barang-barang angkutan tersebut secukupnya bagi pelunasan pembayaran 

biaya kiriman itu. Sedang selama proses di pengadilan tersebut bclum selesai. 
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maka Hakim dapat memerintahkan menyimpan barang-barang angkutan itu di 

gudang. 

Dalam prakteknya ketentuan sepert itu tidak digunakan oleh para 

pengangkut atau pihak penyedia jasa pengiriman barang tersebut. Hal itu 

disebabkan karena untuk meiakukan penuntutan ke pengadilan, memerlukan 

biaya tersendiri dan proses penyelesaiannya juga cukup lama, sehingga akan 

menganggu kelancaran usaha mereka. Apabila hal ini mereka lakukan, maka 

muncul kekhawatiran dari pihak penyedia jasa pengiriman barang bahwa 

perusahaan akan kehilangan konsumen atau pelanggannya. 

Praktek yang berlaku pada umumnya yaitu pihak penyedia jasa 

pengiriman menahan barang kiriman selama biaya kiriman belum dibayar oleh 

penerima, dan si penerima juga maklum dengan apa yang dilakukan oleh pihak 

penyedia jasa pengiriman barang. Jadi, dalam hal ini diantara para pihak, yaitu 

pengangkut dan penerima sama-sama maklum dan keduanya juga sangat 

jarang untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Karena berproses di 

pengadilan akan sangat menganggu aktivitas bagi pihak penyedia jasa 

pengiriman maupun bagi si penenma barang kiriman. 

Upaya penyelesaian pembayaran biaya kiriman seperti dikemukakan di 

atas, maka PT. Titipan Kilat Jakarta juga tidak melaksanakan ketentuan Pasal 

94 KUHD tersebut. Pihak PT. Titipan Kilat Cabang Palembang lebih memilih 
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menahan paket barang dan menunggunya sampai pembayaran tersebut dilunasi 

oleh pengirim maupun penerima. Kondisi tersebut juga diperkuat dengan 

adanya ketentuan dalam tanda bukti dan surat pernyataan tagih tujuan yang 

ditanda tangani oleh si pengirim, yang menyatakan bahwa paket barang 

tersebut tidak akan diserahkan kepada penerima jika biaya kiriman belum 

dibayar. 

Seperti yang telah dikemukakan di atas pihak PT. Titipan Kilat Cabang 

Palembang sendiri juga merasa berkeberatan untuk meiakukan penuntutan ke 

pengadilan. dikarenakan memerlukan waktu yang relatif lama, dan proses 

penyelesaiannya yang panjang. Atas dasar perimbangan bahwa berpekara di 

pengadilan tidaklah mudah, maka mendorong PT. Tiiipan Kilat Cabang 

Palembang tidak meiakukan penuntutan pembayaran biaya kiriman. 

Pihak PT. Titipan Kilat Cabang Palembang scndin juga merasa bahwa 

jika berpekara dipengadilan akan memerlukan biaya tersendiri yang tentunya 

tidaklah murah. bahwa bisa saja lebih besar dari biaya kirim yang mereka 

tuntut tersebut. Padahal PT. Titipan Kilat Cabang Palembang hanya menuntut 

pembayaran kinm sebagai kontra prestasi atas penyelenggaraan pengiriman 

yang telah dilakukan, bukan untuk mengeluarkan uang lagi. 

Berkaitan dengan kasus tersebut, ketika PT. Bentoel Palembang tidak 

mau membayar kiriman pada waktu paket barang tersebut diantarkan, maka 
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PT. Titipan Kilat Cabang Palembang serta merta membawa barang tersebut 

kembali menurut PT. Bentoel kewajiban membayar biaya kinman ada pada si 

pengirim. Padahal si pengirim sendiri telah menandatangani Surat Pernyataan 

tagih tujuan yang menyatakan bahwa biaya kirim tersebut dibebankan kepada 

penerima. Pihak P'l. Titipan Kilat Cabang Palembang sendiri tidak mau 

berlama-lama untuk bemegosiasi agar biaya kiriman tersebut segera dilunasi. 

Setelah diberitahukan kepada pengirim bahwa pihak penenma tidak mau 

membayar, maka pihak PT. Titipan Kilat Cabang Palembang hanya menunggu 

pelunasan biaya tersebut. Pihak PT. Titipan Kilat Cabang Palembang 

menganggap, bahwa paket barang yang ditahan olehnya merupakan jaminan 

sementara atas biaya kiriman barang yang telah dilakukannya. 

PT. Bentoel Jakarta sendiri juga tidak menuntut PT Titipan Kilat 

Cabang Palembang ke pengadilan agar barang-barang kiriman tersebut 

diserahkan kepadanya, dikarenakan yang meiakukan wanprestasi terlebih 

dahulu adalah pihaknya. Apabila mereka meiakukan penuntutan ke pengadilan 

atas dasar pengangkut tidak mempunyai hak retensi, mereka harus rela barang-

barang mereka disimpan di gudang terlebih dahulu selama proses penyelesaian 

dan pada akhirnya harus dijual untuk memenuhi pembayaran biaya 

pengiriman. 
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Upaya penyelesaian pelunasan biaya kiriman tersebut akhirnya datang 

dari pihak pengirim. Pengirim dalam hal ini adalah PT. Bentoel Jakarta yang 

melunasi pembayaran biaya kinman. Mungkin daiam hal ini antara pihak 

pengirim dan penenma tersebut, telah mengambil kesepakatan terlebih dahulu 

siapa yang harus membayar- biaya kirim.an. Setelah pembayaran dilunasi oleh 

pihak pengirim, barulah barang-barang kiriman tersebut dapat diantarkan 

kembali kepada pihak penerima dan perjanjian penyelenggaraan jasa 

pengiriman paket barang antara PT. Titipan ICilat Cabang Palembang dengan 

PT. Bentoel Jakarta dikatakan berakhir. 

Bcrdasarkan hasil penelitian pada PT. Titipan Kilat Cabang Palembang 

maka penerapan hak retensi tersebut sangat menyulitkan pihak penyedia jasa 

pengirman barang itu sendiri. Apabila barang yang ditahan tersebut dalam 

ukuran besar, maka yang menjadi kesulilan adalah penyediaan tempat 

penyimpanan dari barang-barang tersebut. Selain itu kesulitan-kesulitan 

lainnya yang timbul yaitu biaya penyimpanan, penjagaan dan perawatan 

barang terhadap barang-barang yang bcrharga, misalnya mesin-mesin 

perusahaan, ataupun terhadap barang kiriman yang mudah membusuk seperti 

makanan. 

Keadaan-keadaan tersebut di atas masih merupakan tanggung jawab 

PT Titipan Kilat Cabang Palembang sebagai pihak penyedia jasa pengiriman 
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karena perjanjian penyelenggaraan jasa pengiriman barang belum dapat 

dikatakan berakhir, jika biaya kiriman belum dilunasi dan paket barang belum 

di antar sampai tujuan. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dalam suatu 

penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Titipan ICilat Cabang 

Palembang selama ini, beium pernah dilakukan melalui pengadilan. 

Penyelesaian ini ditempuh dengan jalan damai atau musyawarah yang 

dilakukan oleh pimpinan PT. Titipan Kilai Cabang Palembang dengan pihak-

pihak terkait, dalam hai ini adalah pengirim maupun penerima barang. 



BAB fV 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Bcrdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya pihak PT. Titipan Kilat Cabang Palembang tidak dapat 

menggunakan hak retensi sesuai dengan pasal 493 ayat I KUHD, namun di 

dalam prakteknya apabila si penerima barang tidak mau atau belum 

membayar biaya pengiriman maka PT. Titipan Kilat Cabang Palembang 

menahan barang kiriman tersebut untuk sementara waktu, sampai 

dibayamya ongkos kirim dan apabila penerima barang tidak mau 

membayar ongkos kirim maka pihak PT. Titipan Kilat Cabang Palembang 

meiakukan penagihan pada si pengirim barang. 

2. Penyelesaian sengketa apabila terjadi perseiisihan didalam perjanjian 

pengangkutan barang pada P T. Titipan Kilat Cabang Palembang adalah 

seyogyanya diselesaikan melalui pengadiian tetapi dalam prakteknya 

diselesaikan secara musyawarah dengan si pengirim barang karena 

penyelesaian melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama dan 

dana yang banyak. 
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B. Sa ran 

1. Pembayaran yang dilakukan dibeiakang pada PT. Titipan ICilat Cabang 

Palembang hendakr.ya dilakukan secara teliti dan atas persetujuan 

kedua belah pihak. PT. Titipan ICilat Cabang Palembang hendaknya 

Juga menanyakan kesediaan pihak penerima untuk membayar biaya 

kirim terlebih dahulu. Hai ini bertujuan untuk menghindari hal-ha! yang 

tidak diinginkan antar kedua belah pihak dalam hal biaya kirim. 

2. Perlunya penerapan prinsip know your customer pada setiap jasa 

penginm barang di PT. Titipan Kilat Cabang Palembang yang 

menggunakan fasilitas tagih tujuan hal ini untuk menghmdari kejadian 

yang tidak diinginkan atau terulang kembali. 
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JUDUL: PENERAPAN HAK RETENSI DAN PENYELESAIAN 

SENGKETA DI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN 
BARANG PADA PT. TITIPAN KILAT CABANG PALEMBANG 

PERMASALAHAN: 
1. Bagaimanakah penerapan hak retensi dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian 

pengangkutan barang pada PT. Titipan Kilat Cabang Paienbang ? 
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap penerapan hak retensi penyelesaian 

sengketa di dalam perjanjian pengangkutan barang pada PT. Titipan Kilat Cabang 
Palembang ? 

BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
B. Permasalahan 
C. Ruang Lingkup dan Tujuan 
D. Metodologi 

BAB H TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PENGANGKUTAN 
DAN HAK RETENSI 
A. Pengertian Perjanjian Pengangkutan 
B. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan 
C. Berakhimya Perjanjian Pengangkutan Barang 
D. Pengertian Mengenai Hak Retensi 

BAB HI PENER/VPAN HAK RETENSI DAN PENYELESAIAN 
SENGKETA DI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN 
BARANG PADA PI . TITIPAN KILAT CABANG PALEMBANG 
A. Penerapan Hak Retensi Di Dalam Perjanjian Pelayanan Jasa 

Pengiriman Paket Barang Pada PT. Titipan Kilat Cabang 
Palembang. 

B. Penyelesaian Terhadap Perseiisihan (Persengketaan) Di Dalam 
Perjanjian Pengangkutan Barang Pada PT. Titipan Kilat Cabang 
Palembang. 
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B. Saran 
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