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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

1.  Sejarah Berdirinya PT Nusantara Transindo 

PT Nusantara Transindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

pada penyelenggaraan jasa titipan / pengiriman barang yang berrpusat di 

Kabupaten Kudus dengan alamat perusahaan di Jl. Ronggolawe Nomor 4 

Kelurahan Getas Pejaten Kecamatan Jati Kudus. Usaha jasa titipan ini 

berdasarkan pada Surat Ijin Penyelenggaraan Jasa Titipan Departemen 

Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi 

Nomor 1153/SIPJT/DIRJEN/2006 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 28 

Nopember 2006. Sebagai pemilik / penanggungjawab Perusahaan adalah 

Timotius Yulianto, S.E. M.M. Surat Ijin tersebut berlaku untuk seluruh 

wilayah Indonesia termasuk cabangnya terhitung sejak tanggal dikeluarkan 

selama penyelenggaraan titipan masih menjalankan kegiatan usahanya dan 

wajib mematuhi peraturan perundangan – undangan  tentang pos khususnya 

tentang penyelenggaraan jasa titipan atau peraturan perundang – undangan  

lainnya yang berlaku.  

PT Nusantara Transindo merupakan pengembangan usaha 

transportasi dari P.O. Nusantara yang didirikan oleh Bapak Yonatan 

Budianto di Kudus pada tahun 1968. Sebelumnya P.O. Nusantara ini adalah 
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sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi darat yang 

menyediakan berbagai macam bus dengan kualitas terbaik untuk memenuhi 

kebutuhan transportasi masyarakat. Keamanan dan kenyamanan menjadi 

prioritas P.O. Nusantara, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

konsumen.  

P.O. Nusantara mengawali usahanya dengan mengoperasikan 2 bus 

merk GAZ buatan Uni Soviet tahun 1965, yang merupakan bus ex TNI-AL. 

Selama tahun 1977 hingga tahun 1984, P.O. Nusantara berkonsentrasi untuk 

menangani jalur pendek di Jawa Tengah, Semarang – Kudus – Lasem, 

hingga pada era tahun 1990-an, perusahaan mulai mengembangkan 

operasinya untuk memulai melayani konsumen pada jalur-jalur yang lebih 

jauh dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Seiring perkembangan 

mobilitas penduduk dan juga perkembangan perusahaan, P.O. Nusantara kini 

melayani kota – kota  besar di Pulau Jawa, seperti Semarang, Yogyakarta, 

Purwokerto, Tegal, Cirebon, Bandung, Jakarta, Bogor, Surabaya, Malang 

dan kota-kota lainnya di Pulau Jawa.  

Sebagai kepedulian P.O. Nusantara untuk memberikan pelayanan 

yang terbaik dan rasa aman bagi para pelanggan, P.O. Nusantara juga 

mengasuransikan para pelanggan yang menggunakan jasanya dan juga 

armada - armadanya kepada perusahaan penyedia jasa layanan asuransi baik 

nasional maupun internasional. P.O. Nusantara tidak hanya terpercaya untuk 

pelayanan penumpang pada jalur reguler, tetapi juga dipercaya oleh 
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masyarakat yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan untuk 

mengadakan perjalanan wisata.
37

 

Pada tahun 2006 selain sebagai perusahaan angkutan umum, P.O. 

Nusantara mengembangkan usahanya dalam bentuk jasa titipan dengan nama 

PT. Nusantara Transindo. Usaha jasa titipan ini berkembang dengan 

membuka beberapa cabang yakni di Semarang, Yogyakarta, Bandung, 

Jakarta, Bekasi dan Bogor. Untuk cabang Semarang, sebelumnya menjadi 

satu dengan bidang transportasi darat yang melayani jasa angkutan berupa 

bus pariwisata dan umum bertempat di Jl. Dr. Cipto Nomor 106 Semarang. 

Mulai tahun 2008 sesuai dengan Surat Ijin Penyelenggaraan Jasa Titipan / 

Pengiriman dan Transportasi Nomor 1153/SIPJT/DIRJEN/2006, struktur 

organisasi dan bentuk usahanya terpisah dengan tujuan pengembangan usaha 

dan bisnis tambahan. Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan 

Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pos sebagai peraturan 

pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pos, maka istilah 

Penyelenggara Jasa Titipan telah diubah menjadi Penyelenggara Pos
38

.    

Penyelenggaraan Jasa Pos / Pengiriman Barang PT Nusantara 

Transindo yang berada di Semarang ini memiliki agen yang tersebar di 

Genuk, Sukun dan Siliwangi. Daerah tujuan pengirimannya meliputi daerah 

Jakarta, Daan Mogot, Ciputat, Bandung, Bekasi, Bogor, Cikarang, Cirebon, 

                                                 
37

 http://nu3tara.com/about diunduh pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 23.00 WIB  
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 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor B-585/M.KOMINFO/PI.01.02/08/ 

2015 Tanggal 7 Agustus 2015. 



38 

 

Tegal, Pekalongan, Kudus, Pati, Jepara, Rembang, Lasem, Surabaya, 

Malang, dan Yogyakarta. Jam kerja operasional Penyelenggaraan Jasa Pos / 

Pengiriman PT. Nusantara Transindo Cabang Semarang dimulai pukul 05.00 

WIB sampai 13.00 WIB, dan jam operasional kurir pukul 13.00 WIB sampai 

pukul 21.00 WIB untuk pengiriman dan loading barang dengan jumlah 

karyawan 6 orang. 

 

2.  Struktur Organisasi PT. Nusantara Transindo 

                                Bagan 4.1.  Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sumber : Manajemen PT. Nusantara Transindo 

Tugas dan fungsi masing-masing Jabatan dan Bagian dapat 

dijabarkan sebagai berikut 
39

: 

                                                 
39

 Wawancara dengan Bapak Noeryadin Ade Sasongko di kantor PT. Nusantara Transindo Cabang 

Semarang, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016, pukul 11.00 WIB 
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a.   Direktur 

1). Bertanggungjawab atas aktivitas perusahaan dan kelancaran usaha 

perusahaan. 

2). Memimpin aktivitas perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan yang 

telah ditetapkan. 

3). Merencanakan dan membuat program di semua sistem yang ada 

dalam perusahaan dan mengkoordinasikannya. 

4).  Mengarahkan semua unit kerja pada tujuan perusahaan. 

b.   Kepala Bagian Keuangan: 

1). Mengusahakan dan menjaga kelancaran arus finansial beserta 

pembuatan laporan. 

2).  Mengawasi kegiatan setoran dan administrasi umum sehingga dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan efisien. 

3).  Mengadakan tata cara administrasi keuangan. 

4).  Membuat laporan keuangan. 

c.    Kepala Bagian Operasional 

1).  Bertanggungjawab atas operasional perusahaan secara keseluruhan. 

2).  Menyusun semua rencana pemasaran untuk jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

3).  Mengadakan tambahan armada bus baru. 

4).  Mengadakan pengawasan jalannya operasi perusahaan. 

5).  Membantu hubungan baik dengan sesama pengusaha, dealer dan lain 

– lain. 
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d.    Koordinator Cabang 

1).  Bertanggungjawab atas operasional perusahaan secara keseluruhan di 

Kantor Cabang. 

2). Menyusun semua rencana pemasaran untuk jangka pendek maupun 

jangka panjang di Kantor Cabang. 

3).  Mengadakan rekruitmen karyawan di Kantor Cabang. 

4). Mengadakan pengawasan jalannya kegiatan operasional di Kantor 

Cabang. 

5).  Membantu hubungan baik dengan sesama pengusaha, dealer dan lain 

– lain. 

e.    Sales Counter 

1).  Bertanggungjawab atas operasional pada counter di Kantor Cabang. 

2). Menginventarisasi dan menginput ke dalam menu program seluruh 

barang/dokumen yang masuk dan keluar di Kantor Cabang. 

3). Melakukan segala kegiatan operasional pengiriman paket barang/ 

dokumen sesuai prosedur yang ditetapkan. 

4).  Melaporkan seluruh kegiatan administrasi counter. 

f.    Bagian Gudang 

1). Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyimpanan barang/ 

dokumen kiriman. 

2). Mengkoordinir segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional 

penyimpanan barang/dokumen kiriman. 
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3). Melakukan pengawasan kegiatan operasional penyimpanan barang/ 

dokumen kiriman. 

4). Melaporkan seluruh kegiatan operasional penyimpanan barang/ 

dokumen kiriman. 

g.    Bagian Angkutan 

1).  Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengangkutan. 

2). Mengkoordinir segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional 

pengangkutan barang/dokumen. 

3). Melakukan pengawasan jalannya kegiatan operasional pengangkutan 

barang dan armadanya. 

4). Melaporkan seluruh kegiatan operasional pengangkutan barang/ 

dokumen. 

h.    Bagian Kurir 

1). Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan antar barang dari 

gudang ke pihak penerima barang/dokumen. 

2).  Menyusun semua rencana kegiatan antar barang dari gudang ke pihak 

penerima barang/dokumen. 

3). Mengadakan pengawasan jalannya kegiatan operasional kegiatan 

antar barang/dokumen dari gudang ke pihak penerima. 

4).  Melaporkan seluruh kegiatan operasional antar barang/dokumen. 
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3.  Proses Kegiatan Pengangkutan Barang di PT. Nusantara Transindo  

Proses penyelenggaraan pengangkutan di PT. Nusantara Transindo, 

meliputi lima tahap kegiatan, yaitu : 

a.   Tahap Persiapan 

Pada tahap ini, pengirim mengurus penyelesaian biaya pengangkutan dan 

dokumen pengangkutan serta dokumen – dokumen lainnya yang 

diperlukan bagi pengangkutan barang. Semua pengirim (customer) yang 

datang langsung ke counter, ditangani oleh petugas counter. Tahap 

persiapan ini prosedur seluruhnya ditangani oleh bagian counter dengan 

prosedur sebagai berikut :  

1).  Menanyakan dengan rinci mengenai tujuan, jenis barang jumlah koli, 

mau diasuransikan apa tidak, nomor langganan dan jenis pembayaran. 

      Ada beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh pengirim, yaitu 

dilarang memasukkan ke dalam titipan barang – barang sebagai 

berikut : 

a). Uang Tunai Rupiah ataupun mata uang asing, surat – surat 

berharga (cek, bilyet, giro, saham dsb), arloji, perhiasan dan 

lainnya yang sejenis. 

b). Surat Warkat Pos atau Kartu Pos. 

c). Barang – barang yang mudah meledak, beracun atau yang dapat 

merusak barang lainnya. 

d). Narkotika, ganja, morphin atau sejenis obat terlarang lainnya. 
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e). Barang cetak, rekaman dan lainnya yang isinya menyinggung 

kesusilaan mengganggu ketertiban keamanan. 

2).  Mengecek kondisi barang / dokumen yang akan dikirim. 

Isi titipan yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan akan 

merupakan suatu pelanggaran yang dapat dituntut melalui jalur 

hukum yang berlaku, dan terhadap titipan yang dicurigai, Pengangkut 

berhak mengadakan pemeriksaan (uji petik) sesuai dengan peraturan 

yang berlaku di Indonesia. 

3). Menanyakan nama pengirim (langganan atau belum) dan tujuan 

kiriman serta menimbang paket / dokumen yang akan dikirim.  

4). Pihak counter menuliskan resi dan menginput ke dalam menu 

program yang telah disediakan dan cetak resi untuk kantor yang 

sudah ada program komputer. 

5). Meminta pengirim untuk memeriksa kembali hasil penulisan dari 

print out resi pengiriman. 

6).  Meminta pengirim untuk menandatangani resi pengiriman tersebut. 

7).  Menerima uang tunai dari pengirim untuk pembayaran cash. 

      Titipan akan menjadi tanggungjawab Pengangkut bilamana Pengirim 

telah membayar lunas semua biaya pengiriman dan memiliki Bukti 

Tanda Terima Asli dari Pengangkut atas titipan yang dikirimnya. 

8). Menyerahkan paket / dokumen ke petugas untuk dilanjutkan ke proses 

pemuatan. 

9). Membuat laporan penerimaan titipan paket barang / dokumen dan 
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menyerahkan ke kasir atau bagian keuangan. 

       b.   Tahap Pemuatan 

Pada tahap ini, pengirim menyerahkan barang kepada pengangkut untuk 

dimuat dalam alat pengangkut atau pengirim menyerahkan barang kepada 

perusahaan jasa di bidang muat bongkar untuk dimuat ke dalam alat 

pengangkut. Tahap pemuatan ini prosedur seluruhnya ditangani oleh 

bagian pengiriman paket barang dengan prosedur sebagai berikut :  

1).  Paket / dokumen diterima oleh bagian counter, kemudian masuk pada 

proses penulisan label stiker. Label stiker sangat penting sehingga 

untuk penulisannya harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Label 

stiker ini digunakan sebagai pedoman bagian lintas / cabang transit 

untuk menyortir paket yang masuk dari berbagai cabang dan barang – 

barang di masing – masing cabang. Apabila ada kesalahan dalam 

penulisan di label ini, paket / dokumen kemungkinan besar akan 

nyasar atau tidak sampai tujuan. 

2). Penulisan nomor resi (airwaybill), diisi dengan 6 digit / angka diambil 

dari nomor resi 6 angka paling belakang sesuai dengan jenis layanan, 

contoh : Nomor resi : 230000, maka penulisan label : 230000. Untuk 

label ditempel di paket / dokumen yang dikirim. Kota asal (origin) 

diisi dengan kode / inisial dengan 3 huruf, contoh : Cabang Jakarta 

(JKT – DM Daan Mogot, JKT – CPT Ciputat). Kota tujuan 

(destination) juga diisi dengan kode / inisial dengan 3 huruf, contoh : 

SUB Surabaya, MLG Malang dan SRG Semarang. 
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3). Penulisan tanggal (date) pada saat tanggal berangkat (outbound), 

contoh : Tanggal 01/11/16. 

4). Penimbangan paket barang / dokumen. Barang / dokumen yang sudah 

ditimbang oleh petugas, pada paket tersebut dituliskan angka beratnya 

sesuai timbangan. Berat (weight) diisi sesuai berat yang tercantum di 

resi, contoh : berat sebenarnya (actual weight) atau berat volume 

(volumetrik). Untuk jumlah koli (total pieces) diisi sesuai jumlah 

yang tercantum di resi, contoh : jumlah koli di setiap paket ditulis 1 

of 5, 2 of 5, 3 of 5 dan seterusnya. 

5). Paket barang / dokumen yang sudah dilakukan pelabelan dan 

penimbangan selanjutnya ditumpuk dan diserahkan pada bagian 

pengangkutan. 

        c.   Tahap Pengangkutan 

Pada tahap ini, PT. Nusantara Transindo menyelenggarakan 

pengangkutan, yaitu kegiatan memindahkan barang dari PT. Nusantara 

Transindo ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkut yang 

sesuai. Di tempat pemberangkatan dan tempat tujuan dilakukan 

pemeriksaan atau pengecekan dokumen atau barang yang diangkut guna 

menetapkan apakah barang yang diangkut itu sah menurut undang-

undang atau tidak sah untuk dapat dilakukan tindakan pengamanan. 

Sarana angkutan untuk tujuan beberapa kota tertentu dan atau dalam 

keadaan terpaksa, maka pengangkut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

mempunyai hak untuk menggunakan sarana transportasi laut, sungai, 
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darat untuk melaksanakan pengiriman semua titipan ke tujuan masing – 

masing. 

        d.   Tahap Penurunan / Pembongkaran Barang 

Pada tahap ini, paket titipan barang / dokumen sudah berada di tempat 

tujuan dan diterima oleh PT. Nusantara Transindo tempat tujuan. 

Pengangkut menyerahkan dokumen pengangkutan berupa Surat Jalan / 

Inventarisasi yang dibawa dari PT. Nusantara Transindo. Setelah proses 

serah terima (bongkar muat) titipan paket barang / dokumen, selanjutnya 

diadakan pengecekan titipan paket barang/ dokumen sesuai dengan Surat 

Jalan / Inventarisasi titipan paket barang / dokumen dari  PT. Nusantara 

Transindo, kemudian meletakkan paket barang / dokumen di tempat yang 

aman dan telah disiapkan.  

e.   Tahap Penyelesaian 

Proses terakhir adalah mengantarkan titipan paket barang / dokumen ke 

penerima melalui kurir sesuai nama dan alamat penerima yang tertulis 

pada resi dan titipan paket barang / dokumen. Bilamana tidak ada 

keluhan (claim) dari Penerima saat titipan barang / dokumen diserahkan, 

maka titipan dianggap telah diterima dengan baik dan benar.  

Pengangkut tidak akan bertanggungjawab atas hal – hal sebagai berikut : 

1). Semua resiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan yang 

menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah 

fungsinya baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun 
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barang – barang elektronik seperti halnya TV, komputer, disket, 

AC, Kulkas, Video, Mesin Cuci dan lain – lain yang sejenis. 

2). Keterlambatan ke kota – kota tujuan yang diakibatkan oleh 

memaksa (Force Majeure). 

3). Semua penahanan dan penyitaan serta pemusnahan terhadap suatu 

jenis titipan oleh Instansi Pemerintah terkait (Bea Cukai, 

Karantina, Kejaksaan dsb) sebagi akibat hukum dan keadaan jenis 

Titipan yang bersangkutan. 

4). Tuntutan dalam bentuk apapun atas tidak diterimanya suatu titipan 

setelah 1 (satu) bulan terhitung tanggal pengiriman. 

5). Kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan huru – hara, bencana 

alam, perang, pembajakan (Force Majeure). 

6). Kebocoran, kerusakan, busuk atau mati untuk jenis Titipan yang 

berupa : barang cair, barang pecah belah, makanan atau buah – 

buahan, binatang hidup dan tumbuhan. 

7). Bilamana terjadi kehilangan / kekurangan atas Titipan, penggantian 

maksimum hanya 1 (satu) kali biaya pengiriman yang hilang / 

kurang saja. Untuk Titipan yang diasuransikan, penggantian 

kerugian diselesaikan sesuai dengan Peraturan Polis Kontrak 

Asuransi Jasa Titipan, Premi Asuransi dibayar oleh Pengirim. 

PT. Nusantara Transindo sebagai pihak perusahaan pengangkut 

telah membuat prosedur dalam pelaksanaan proses pengiriman barang / 

dokumen yang akan dikirim dengan mengikat hak dan kewajiban sebagai 
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tanggungjawab pengangkut serta hak dan kewajiban pengirim. Selain itu, PT. 

Nusantara Transindo juga telah membuat prosedur operasional penanganan 

claim jika terjadi barang / dokumen rusak atau hilang
40

.    

Kewajiban dan hak Pengangkut yang telah diatur dalam prosedur 

operasional PT. Nusantara Transindo adalah sebagai berikut : 

        a.   Kewajiban Pengangkut : 

             1).  Menjaga barang dari pengirim. 

             2).  Mengirimkan ke alamat tujuan sesuai dengan alamat yang dikirim. 

             3).  Sesuai dengan standar prosedur yang ada terutama waktu. 

             4).  Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. 

        b.   Hak Pengangkut : 

             1).  Pengangkut berhak menarik biaya yang sesuai barang yang dikirim. 

             2).  Pengangkut berhak meminta informasi yang akurat. 

             3).  Pihak Pengangkut membuat resi sesuai dengan barang yang dikirim. 

Sedangkan kewajiban dan hak Pengirim yang telah diatur dalam 

prosedur operasional PT. Nusantara Transindo adalah sebagai berikut : 

        a.    Kewajiban Pengirim : 

1). Pengirim harus memberi informasi yang jelas pengirim dan penerima, 

nomor telepon dan alamat.  

2). Tidak diperbolehkan mengirim barang yang dilarang oleh pemerintah. 

3). Memberikan informasi barang yang jelas, kalau tidak sesuai dan 

terjadi kerusakan, resiko ditanggung pengirim. 

                                                 
40

 Wawancara dengan Bapak Noeryadin Ade Sasongko di kantor PT Nusantara Transindo Cabang 

Semarang, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016, pukul 11.00 WIB 
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        b.  Hak Pengirim :  

1). Mendapatkan servis yang sudah seharusnya sesuai prosedur 

pelayanan. 

2). Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan selama dalam pengangku 

tan, maka pengirim berhak untuk mendapatkan ganti rugi sesuai 

prosedur yang ada di PT. Nusantara Transindo. 

Pada prosedur operasional pengiriman paket barang dari PT. 

Nusantara Transindo telah dituliskan tentang ketentuan penanganan dokumen 

/ paket yang hilang sebagai berikut : 

a. Paket / dokumen hilang (loss) adalah kiriman yang tidak sampai ke 

tujuan / hilang baik dalam perjalanan antar cabang, saat pengantaran atau 

ketika paket / dokumen berada di kantor. 

b. Bila paket / dokumen hilang pada saat proses pengantaran oleh kurir, 

biasanya diketahui pada saat kurir kembali ke kantor setelah proses 

pengiriman selesai. Dari data Delivery Report (DR) dan resi yang balik 

ke kantor harus sama jumlah barang dan resinya, bila tidak sama berarti 

paket / dokumen ada yang hilang atau saat pengiriman belum 

dimasukkan ke DR. Oleh karena itu Pimpinan Cabang / Supervisor 

Operasional harus mengecek antara DR dengan paket / dokumen yang 

dibawa kurir untuk dikirimkan (delivery) apakah sudah cocok dan benar. 

c. Bila terjadi kehilangan, maka dilakukan pengecekan ulang sekali lagi 

untuk mencari adanya kemungkinan paket / dokumen terselip di kantor 
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atau di counter pada saat pengiriman dan harus diselesaikan pada hari itu 

juga. 

d. Bila hari itu paket / dokumen belum ketemu dan bisa dipastikan hilang, 

segera membuat Berita Acara Pemberitahuan ke Cabang Pengirim yang 

dikirimkan via email. 

e. Setelah mendapat Berita Acara mengenai kehilangan dari Cabang 

Penerima, maka Pimpinan Cabang atau Supervisor Operasional harap 

menghubungi pengirim, untuk menjelaskan bahwa kiriman tersebut untuk 

sementara dinyatakan tidak sampai ke tujuan (hilang). Dan bila 6 hari 

kerja setelah pemberitahuan kiriman masih dinyatakan hilang, maka 

kepada pengirim diberikan ganti rugi maksimum 10 kali biaya kirim 

paket / dokumen yang hilang atau maksimal Rp. 750.000,00. 

f. Pengirim hanya berhak mendapatkan maksimum 10 kali biaya kirim atas 

paket / dokumen yang hilang tersebut atau maksimal Rp. 750.000,00. 

Seperti pada surat bukti terima kiriman paket barang dari PT. 

Nusantara Transindo, pemberian ganti rugi dari PT. Nusantara Transindo 

hanya dilakukan bila barang tersebut rusak atau hilang selama dalam 

pengawasan PT. Nusantara Transindo, dan kerusakan semata-mata 

disebabkan oleh kelalaian karyawan atau agen PT. Nusantara Transindo 

tersebut. Besarnya pertanggungjawaban tersebut tidak melebihi 10 kali biaya 

kirim barang atau dokumen yang rusak atau hilang tersebut. Sedangkan pada 

surat bukti terima kiriman paket barang dari PT. Nusantara Transindo, 

permintaan ganti kerugian atas barang dan dokumen yang hilang ataupun 
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rusak maksimal adalah 10 kali dari ongkos kirim barang atau dokumen 

tersebut. 

Biasanya jika mengirimkan barang elektronik seperti telepon 

seluler, komputer / laptop, surat-surat berharga dan lain-lain, PT. Nusantara 

Transindo meminta kepada pengirim untuk mengasuransikan barang 

tersebut, dengan membayarkan sejumlah uang, sesuai dengan barang yang 

hendak dikirimkan. Apabila terjadi kerusakan terhadap barang tersebut akan 

mendapatkan penggantian yang lebih layak.  

Adapun prosedur claim yang ada pada PT. Nusantara Transindo 

adalah sebagai berikut : 

a. Barang kiriman rusak : dari pihak penerima memberikan foto, di cek 

kurir, membuat kronologi kemudian diajukan ke Kantor Pusat. 

b. Barang kiriman hilang : tanpa foto, claim langsung diajukan ke Kantor 

Pusat, pihak Pengirim mengajukan ke Kantor Cabang yang akan 

dilanjutkan ke Kantor Pusat. 

c. Lamanya waktu claim untuk barang kiriman yang diasuransikan biasanya 

selesai dalam waktu 1 bulan. 

d. Lamanya waktu claim untuk barang kiriman yang tidak diasuransikan 

biasanya diproses kurang dari 1 bulan atau hitungan minggu. 

e. Tanggungjawab Kantor Cabang hanya menampung claim dan menulis 

kronologi, kemudian diserahkan ke Kantor Pusat, karena yang bisa 

memutuskan adalah Kantor Pusat. 
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f. Semua claim hanya dapat diselesaikan di Kantor kirim Perusahaan. 

Pengajuan Claim harus melampiri : 

1). Berita Acara Kehilangan / Kerusakan yang ditandatangani Pe 

nerima dan Petugas Pengangkut di tujuan. 

2). Dokumen – dokumen pendukung, antara lain : Faktur Kwitansi dan 

Titipan yang bersangkutan, Bukti Tanda Terima yang Asli dari 

Pengangkut atas Titipan yang bersangkutan. 

g. Barang yang sudah diterima tidak dapat diklaim jika sudah lebih dari  1 X 

24 jam. 

Tidak semua permintaan pertanggungjawaban yang dimintakan oleh 

pengirim akan dipenuhi oleh pihak pengangkut. PT. Nusantara Transindo 

tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan ganti kerugian atas kiriman 

yang diakibatkan oleh : 

a. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh 

pengirim.  

b. Isi kiriman yang tidak sesuai dengan pernyataan tertulis di halaman muka 

model ini (bukti terima kiriman). 

c. Semua risiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan, yang 

menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah 

fungsinya baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-

barang elektronik, seperti halnya: handphone, kamera, radio/tape dan 

lain-lain yang sejenis.  

d. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan 
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reaksi nuklir.  

e. Kerugian atau kerusakan sebagaimana akibat force majeure seperti 

bencana alam, perang, huru-hara, aksi melawan.  

 

4.  Beberapa Kasus Hilang dan Rusaknya Barang di PT. Nusantara 

Transindo dan Penyelesaiannya 

Ada beberapa kasus hilang dan rusaknya barang di PT. 

Nusantara Transindo dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini dan 

penyelesaiannya telah ditangani langsung oleh pihak PT. Nusantara 

Transindo sebagai tanggungjawab pihak pengangkut. Contoh kasus barang 

hilang dan rusaknya barang yang terjadi di PT. Nusantara Transindo 

adalah 
41

:  

a. Kasus barang hilang yang dialami oleh Bapak Suwignyo pada bulan 

April 2014, mengirimkan barang berupa gaun pengantin seharga Rp. 

3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan berat 7 kg. Biaya pengiriman 

sebesar Rp. 38.000,00 (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanpa 

asuransi, walaupun pihak counter PT. Nusantara Transindo Cabang 

Semarang telah menawarkan asuransi terhadap barang yang akan 

dikirim. Paket barang gaun pengantin dikirimkan melalui PT. 

Nusantara Transindo Cabang Semarang dengan tujuan Jakarta yang 

pengirimannya sudah sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku. 

Paket barang telah dikemas sendiri oleh pengirim dalam bentuk 
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 Wawancara dengan Bapak Noeryadin Ade Sasongko di kantor PT Nusantara Transindo Cabang 

Semarang, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016, pukul 11.00 WIB 
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kemasan plastik yang dilipat dan dilakban, kemudian oleh bagian 

pengiriman barang diberi label sesuai prosedur pengiriman paket 

barang. Paket tersebut dikirim bersamaan dengan paket barang / 

dokumen yang lain dan telah sampai ke Jakarta. Barang dicek sampai 

di Jakarta masih ada. Namun ketika kurir mengirim ke alamat 

penerima, ternyata paket barang tersebut tidak ada. Kurir berusaha 

untuk mencari barang yang hilang dan melaporkannya ke pihak 

perusahaan PT. Nusantara Transindo yang ada di Jakarta. PT. 

Nusantara Transindopun melakukan investigasi untuk mencari tahu 

kebenaran akan laporan kehilangan tersebut. Setelah melakukan 

investigasi, ternyata memang benar paket barang berupa gaun 

pengantin hilang. Kemudian pihak PT. Nusantara Transindo berupaya 

untuk mencari barang yang hilang tersebut. Setelah dicari, ternyata 

barang tersebut tidak ditemukan, kemungkinan terbesar adalah waktu 

pengiriman ke penerima jatuh di jalan dan dicari tidak ketemu, maka 

pihak PT. Nusantara Transindo bertanggungjawab atas kehilangan itu 

dengan melakukan negosiasi. Hasil negosiasi dengan pihak penerima 

disepakati pihak PT. Nusantara Transindo bersedia membayar sewa 

gaun pengantin dari sebuah usaha jasa persewaan gaun pengantin di 

wilayah Jakarta dengan harga sewa sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta 

Lima Ratus Ribu Rupiah). 

Peneliti mencoba konfirmasi (cross check) ke pengirim yang 

mengalami kerugian akibat pengangkutan di PT. Nusantara Transindo 
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Cabang Semarang satu minggu setelah wawancara dengan pihak 

manajemen PT. Nusantara Transindo Cabang Semarang dilakukan 

untuk mengetahui kebenaran informasi yang diperoleh dari pihak 

manajemen perusahaan.  

Konfirmasi dengan Bapak Suwignyo yang telah mengalami kejadian 

hilangnya barang kirimannya berupa gaun pengantin. Berdasarkan 

keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara Peneliti dengan Bapak 

Suwignyo di kediamannya di Kampung Batik Gang III Kota Semarang 

sebagai penjahit (tailor) wanita, diketahui bahwa kasus hilangnya gaun 

pengantin yang dikirim melalui PT. Nusantara Transindo Cabang 

Semarang pada tahun 2014 benar adanya
42

. Beliau mengirimkan paket 

barang berupa gaun pengantin yang dikemas dalam plastik sesuai 

ukuran gaun kemudian dilipat dan dilakban dengan berat 7 kg, 

dikirimkan ke pelanggannya di Jakarta melalui PT. Nusantara 

Transindo Cabang Semarang, dengan harapan akan sampai disana 

tepat waktu sesuai pesanan, karena memang sudah seringkali 

mengirimkan paket barang berupa pesanan jahitan melalui PT. 

Nusantara Transindo Cabang Semarang. Beliau biasanya mengirimkan 

paket barang tersebut satu minggu sebelum batas waktu order pesanan. 

Ternyata selang waktu 2 hari setelah tanggal pengiriman, diberi kabar 

oleh pihak manajemen PT. Nusantara Transindo Cabang Semarang 

bahwa paket barang kirimannya berupa gaun pengantin telah hilang 
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sebelum sampai pada pihak penerima. Kemudian pihak PT. Nusantara 

Transindo telah bernegosiasi pada pihak penerima di Jakarta dengan 

membayar sewa gaun pengantin dari sebuah usaha jasa persewaan 

gaun pengantin di wilayah Jakarta dengan harga sewa sebesar Rp. 

2.500.000,00. Menurut beliau, seharusnya pihak PT. Nusantara 

Transindo bertanggungjawab atas kehilangan barang tersebut tidak 

dengan hanya bernegosiasi membayar sewa gaun pengantin sebagai 

ganti ruginya, tetapi mengganti gaun pengantin yang hilang tersebut 

dengan barang dan harga yang sama. Setelah kejadian hilangnya 

barang gaun pengantin tersebut, beliau sudah hilang kepercayaannya 

terhadap PT. Nusantara Transindo dan tidak lagi mengirimkan barang 

melalui PT. Nusantara Transindo Cabang Semarang, tetapi melalui PT 

JNE yang sama-sama sebagai perusahaan pengangkutan. 

Dapat disimpulkan bahwa PT. Nusantara Transindo tidak 

bertanggungjawab atas barang kiriman yang dikirimkan oleh pengirim. 

Seharusnya PT. Nusantara Transindo bertanggungjawab dengan 

menjaga keselamatan barang kiriman jangan sampai hilang sampai ke 

tujuan penerima.    

b. Kasus barang hilang yang dialami oleh Bapak Hadi pada bulan Januari 

2015, mengirimkan barang berupa timbangan emas seharga Rp. 

700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan berat barang 15 

kilogram dan dikenai biaya pengiriman sebesar Rp. 70.000,00 tanpa 

asuransi, walaupun pihak counter PT. Nusantara Transindo Cabang 
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Semarang telah menawarkan asuransi terhadap barang yang akan 

dikirim. Paket barang timbangan emas ini dikirimkan melalui PT. 

Nusantara Transindo Cabang Semarang dengan tujuan Bekasi yang 

pengirimannya sudah sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku. 

Paket barang telah dikemas dengan menggunakan kotak kardus dan 

diberi label sesuai prosedur pengiriman paket barang. Paket tersebut 

dikirim bersamaan dengan paket barang / dokumen yang lain dan telah 

sampai ke Bekasi. Berbeda dengan kasus hilangnya paket barang gaun 

pengantin, paket barang timbangan emas dicek sampai di Bekasi sudah 

tidak ada. Bagian pengangkutan barang berusaha untuk mencari barang 

yang hilang tersebut dan melaporkannya ke pihak perusahaan PT. 

Nusantara Transindo yang ada di Bekasi dan Cabang Semarang. PT. 

Nusantara Transindopun melakukan investigasi untuk mencari tahu 

kebenaran akan laporan kehilangan tersebut. Setelah melakukan 

investigasi, ternyata memang benar paket barang berupa timbangan 

emas hilang. Kemudian pihak PT. Nusantara Transindo berupaya 

untuk mencari barang yang hilang tersebut. Setelah dicari, ternyata 

barang tersebut tidak ditemukan, kemungkinan terbesar adalah hilang 

atau jatuh waktu pengiriman dari Semarang menuju Bekasi. Pihak PT. 

Nusantara Transindo bertanggungjawab atas kehilangan itu dengan 

melakukan negosiasi. Hasil negosiasi dengan pihak penerima 

disepakati pihak PT. Nusantara Transindo bersedia mengganti barang 

timbangan seharga Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). 



58 

 

Peneliti mencoba konfirmasi (cross check) ke pengirim yang 

mengalami kerugian akibat pengangkutan di PT. Nusantara Transindo 

Cabang Semarang satu minggu setelah wawancara dengan pihak 

manajemen PT. Nusantara Transindo Cabang Semarang dilakukan 

untuk mengetahui kebenaran informasi yang diperoleh dari pihak 

manajemen perusahaan.  

Konfirmasi dengan menemui Bapak Hadi sebagai pemilik toko 

timbangan di Jalan Plampitan Raya Kota Semarang, tetapi pada waktu 

peneliti mencoba menemui Bapak Hadi tidak berada di tempat, dan 

hanya bertemu dengan isterinya. Berdasarkan keterangan yang 

diperoleh dari hasil wawancara Peneliti dengan Ibu Hadi, diketahui 

bahwa kasus hilangnya paket timbangan emas yang dikirim melalui 

PT. Nusantara Transindo Cabang Semarang pada tahun 2015 benar 

adanya
43

. 

Beliau mengirimkan paket barang berupa satu buah timbangan emas 

yang dikemas dalam kardus ukuran 50 X 20 X 30 cm sesuai ukuran 

timbangan kemudian dilakban, dikirimkan ke pelanggannya di Bekasi 

melalui PT. Nusantara Transindo Cabang Semarang, dengan harapan 

akan sampai disana tepat waktu sesuai pesanan, karena memang sudah 

seringkali mengirimkan paket barang melalui PT. Nusantara Transindo 

Cabang Semarang. Beliau biasanya mengirimkan paket barang tersebut 

satu minggu sebelum batas waktu order pesanan. Ternyata selang 
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waktu 2 hari setelah tanggal pengiriman, diberi kabar oleh pihak 

manajemen PT. Nusantara Transindo Cabang Semarang bahwa paket 

barang kirimannya berupa timbangan emas telah hilang sebelum 

sampai pada pihak penerima. Kemudian pihak PT. Nusantara 

Transindo telah bernegosiasi baik dengan pihak pengirim maupun 

penerima di Bekasi dengan bersedia mengganti barang timbangan 

seharga Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Menurut beliau, 

pihak PT. Nusantara Transindo bertanggungjawab atas kehilangan 

barang tersebut dengan bernegosiasi memberikan ganti rugi sesuai 

harga barang yang hilang. Setelah kejadian hilangnya barang 

timbangan emas tersebut, beliau masih mempercayakan pengiriman 

barang timbangan emasnya melalui PT. Nusantara Transindo Cabang 

Semarang. 

Dapat disimpulkan bahwa PT. Nusantara Transindo tidak 

bertanggungjawab atas barang kiriman yang dikirimkan oleh pengirim. 

Seharusnya PT. Nusantara Transindo bertanggungjawab dengan 

menjaga keselamatan barang kiriman jangan sampai hilang sampai ke 

tujuan penerima.    

c. Kasus barang rusak yang dialami Bapak Kirman sebagai pengirim 

yang rutin setiap 3 bulan sekali mengirim kardus pengepakan dengan 

tujuan Jakarta, terjadi pada bulan Nopember 2015, mengirimkan 

barang berupa kardus pengepakan yang digunakan untuk mengepak 

barang – barang elektronik seperti lemari es (kulkas) sejumlah 4 
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packing atau seberat 200 kilogram, keseluruhan kardus yang dikirim 

seharga Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) dengan biaya 

kirim Rp. 810.000,00 tanpa asuransi, walaupun pihak counter PT. 

Nusantara Transindo Cabang Semarang telah menawarkan asuransi 

terhadap barang yang akan dikirim. Kardus yang dikirimkan melalui 

PT. Nusantara Transindo Cabang Semarang dengan tujuan Jakarta 

yang pengirimannya sudah sesuai dengan syarat dan prosedur yang 

berlaku. Paket barang telah dikemas dan diberi label sesuai prosedur 

pengiriman paket barang. Paket tersebut dikirim bersamaan dengan 

paket barang / dokumen yang lain dan telah sampai ke Jakarta. Pada 

waktu bongkar barang sampai di Jakarta dari bus cargo menuju ke 

gudang penyimpanan yang diangkut dengan menggunakan trolly besar 

terjadi hujan deras, sehingga mengenai kardus dan kardus tersebut 

sobek (rusak). Setelah dicek oleh petugas penerima PT. Nusantara 

Transindo di Jakarta ternyata ada 5 sampai 6 kardus yang rusak setiap 

packingnya, yang diperkirakan rusak 20 kardus seharga Rp. 

1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kardus yang rusak 

Pihak PT. Nusantara Transindo Cabang Semarang tetap 

bertanggungjawab atas rusaknya barang kardus tersebut dengan 

melakukan negosiasi. Hasil negosiasi dengan pihak penerima 

disepakati bahwa pihak PT. Nusantara Transindo hanya mengganti 

dengan menghitung seharga kardus yang rusak saja, tidak mengganti 

uang, tetapi memberikan discount pembayaran pengiriman selanjutnya 
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(3X pengiriman) sebesar Rp. 250.000,00 setiap pengiriman atau Rp. 

750.000,00 selama 3 kali pengiriman. 

Peneliti mencoba konfirmasi (cross check) ke pengirim yang 

mengalami kerugian akibat pengangkutan di PT. Nusantara Transindo 

Cabang Semarang satu minggu setelah wawancara dengan pihak 

manajemen PT. Nusantara Transindo Cabang Semarang dilakukan 

untuk mengetahui kebenaran informasi yang diperoleh dari pihak 

manajemen perusahaan.  

Konfirmasi dengan menemui Bapak Kirman sebagai pemilik industri 

kardus di daerah Mranggen Kabupaten Demak yang rutin setiap 3 

bulan sekali mengirim kardus pengepakan dengan tujuan Jakarta. 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara Peneliti 

dengan Bapak Kirman, diketahui bahwa kasus rusaknya kiriman 

kardus pengepakan yang dikirim melalui PT. Nusantara Transindo 

Cabang Semarang pada akhir tahun 2015 benar adanya
44

. 

Beliau mengirimkan paket barang berupa 4 packing kardus dengan 

berat 200 kilogram, keseluruhan kardus yang dikirim seharga Rp. 

12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) dengan biaya kirim Rp. 

810.000,00 tanpa asuransi, dikirimkan ke pelanggannya di Jakarta 

melalui PT. Nusantara Transindo Cabang Semarang, dengan harapan 

akan sampai disana tepat waktu sesuai pesanan, karena memang sudah 

rutin setiap 3 bulan mengirimkan paket barang melalui PT. Nusantara 

                                                 
44

 Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Kirman di Mranggen Kabupaten Demak pada hari 

Minggu tanggal 30 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB 



62 

 

Transindo Cabang Semarang. Beliau biasanya mengirimkan paket 

barang tersebut 3 hari sebelum batas waktu order pesanan. Ternyata 

selang waktu 2 hari setelah tanggal pengiriman, diberi kabar oleh pihak 

manajemen PT. Nusantara Transindo Cabang Semarang bahwa paket 

barang kirimannya berupa kardus pengepakan telah rusak beberapa 

kardus bagian atasnya tiap packing dikarenakan basah terkena hujan 

pada waktu pemindahan dari bus cargo ke bagian gudang 

penyimpanan. Kemudian pihak PT. Nusantara Transindo telah 

bernegosiasi pada kami, hanya mengganti dengan menghitung seharga 

kardus yang rusak saja, tidak mengganti uang, tetapi memberikan 

discount pembayaran pengiriman selanjutnya (3X pengiriman) sebesar 

Rp. 250.000,00 setiap pengiriman atau Rp. 750.000,00 selama 3 kali 

pengiriman. Hal negosiasi ganti rugi ini kami sadari bahwa sesuai 

tulisan yang tertera pada resi pembayaran, bahwa permintaan ganti 

kerugian atas barang dan dokumen yang hilang ataupun rusak 

maksimal adalah 3 kali dari ongkos kirim barang atau dokumen 

tersebut. Kamipun tetap menerima negosiasi tersebut dikarenakan 

adanya faktor alam hujan dan sudah lama kami sebagai pengirim 

menjadi pelanggan tetap PT. Nusantara Transindo Cabang Semarang. 

Dapat disimpulkan bahwa PT. Nusantara Transindo tidak 

bertanggungjawab atas barang kiriman yang dikirimkan oleh pengirim. 

Seharusnya PT. Nusantara Transindo bertanggungjawab dengan 
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menjaga keselamatan barang kiriman jangan sampai hilang sampai ke 

tujuan penerima.    

 

B.   Pembahasan 

1. Pelaksanaan Tanggungjawab oleh PT Nusantara Transindo dalam  

    Hal Terjadi Hilang dan Rusaknya Barang Milik Pengirim 

Perusahaan pengangkutan PT. Nusantara Transindo selaku pihak 

pengangkut telah melakukan perikatan perjanjian pengangkutan dengan 

pihak pengirim, sehingga pengangkut mempuyai kewajiban atas 

penyelenggaraan pengangkutan mulai dari tahap persiapan sampai pada 

tahap penyelesaian sesuai Pasal 186 UULAJ yang menyatakan bahwa: 

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan atau barang 

setelah disepakati perjanjian angkutan dan atau dilakukan pembayaran 

biaya angkutan oleh penumpang dan atau pengirim barang. 

 

Pada prosedur operasional pengiriman paket barang telah dilakukan 

melalui 5 tahap kegiatan pengangkutan, yakni tahap persiapan, tahap 

pemuatan, tahap pengangkutan, tahap penurunan/pembongkaran barang, dan 

tahap penyelesaian. Bedasarkan masalah yang terjadi pada proses 

pengangkutan di tahap peneyelesaian, PT. Nusantara Transindo tidak 

melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan pengangkutan darat untuk 

mengirimkan barang ke alamat penerima sehingga mengakibatkan hilang dan 

rusaknya barang milik pengirim. 

Mengenai kewajiban pemberian ganti rugi yang diderita oleh 

pengirim atas hilang dan rusaknya barang, sebagai bentuk tanggungjawab 
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perusahaan pengangkutan, diatur pada Pasal 188 UULAJ yang menyatakan 

bahwa : 

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita 

oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan 

pelayanan angkutan. 

 

Bentuk tanggungjawab pihak pengangkut terhadap kerugian yang 

diderita oleh pengirim barang juga telah diatur pada Pasal 193 UULAJ, yang 

menyatakan bahwa:  

(1)  Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang 

diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak 

akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, 

hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak 

dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.  

(2)  Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 

kerugian yang nyata-nyata dialami.  

 

Menurut Noeryadin Ade Sasongko selaku Koordinator Cabang PT. 

Nusantara Transindo Cabang Semarang, dalam menyelenggarakan angkutan 

barang berusaha semaksimal mungkin bertanggungjawab atas proses 

pengangkutan dan kerugian yang diderita oleh pengirim, terutama terhadap 

hilang dan rusaknya barang. Begitu juga ketika terjadi kerugian terhadap 

pengirim, maka PT. Nusantara Transindo sebagai pihak yang melaksanakan 

kegiatan pengangkutan darat telah bertanggungjawab membayar ganti 

kerugian dengan nominal sesuai dengan kesepakatan (negosiasi) pihak 

perusahaan dengan pengirim.  

Apabila dihubungkan dengan prinsip – prinsip tanggungjawab 

pengangkut, PT. Nusantara Transindo menganut prinsip tanggungjawab 

karena praduga, yaitu pengangkut selalu bertanggungjawab atas setiap 
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kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi  

jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, ia dapat 

dibebaskan dari tanggungjawab membayar ganti kerugian.    

Berdasarkan hasil penelitian, terhadap kasus hilangnya barang 

kiriman berupa gaun pengantin yang terjadi di PT. Nusantara Transindo, 

ganti kerugian yang dibayarkan, yakni penggantian sewa gaun pengantin 

tidak sesuai dengan harga gaun pengantin yang hilang setelah terjadi 

negosiasi, maka PT. Nusantara Transindo telah melalaikan 

tanggungjawabnya sebagai perusahaan pengangkutan darat dengan 

melanggar Pasal 193 ( ayat 1 dan 2 ) UULAJ.   

Terhadap kasus hilangnya barang kiriman berupa timbangan emas 

yang terjadi di PT. Nusantara Transindo, ganti kerugian yang dibayarkan, 

yakni mengganti kerugian sebesar harga timbangan emas yang hilang setelah 

terjadi negosiasi, maka PT. Nusantara Transindo telah melaksanakan 

tanggungjawabnya sebagai perusahaan pengangkutan darat sesuai Pasal 193 

UULAJ. 

Terhadap kasus rusaknya barang kiriman berupa kardus packing 

yang terjadi di PT. Nusantara Transindo, ganti kerugian yang dibayarkan, 

yakni mengganti kerugian berupa ganti rugi keringanan biaya pengiriman 

setelah terjadi negosiasi, maka PT. Nusantara Transindo telah melaksanakan 

sesuai Prosedur Operasional tentang ketentuan pengiriman paket barang dari 

PT. Nusantara Transindo. Tetapi dalam peraturan perundang- undangan yang 
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mengatur mengenai tanggungjawab sebagai perusahaan pengangkutan darat 

telah melanggar Pasal 193 (ayat 1 dan 2).  

Pada prosedur operasional pengiriman paket barang dari PT. 

Nusantara Transindo telah dituliskan tentang ketentuan penanganan dokumen 

/ paket yang hilang, seperti yang tertulis pada surat bukti terima kiriman 

paket barang di PT. Nusantara Transindo. Pemberian ganti rugi dari PT. 

Nusantara Transindo sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan hanya 

dilakukan bila barang tersebut rusak atau hilang selama dalam pengawasan 

PT. Nusantara Transindo, dan kerusakan semata-mata disebabkan oleh 

kelalaian karyawan atau agen PT. Nusantara Transindo. Besarnya 

pertanggungjawaban adalah kepada pengirim diberikan ganti rugi maksimum 

10 kali biaya kirim paket / dokumen yang hilang atau maksimal Rp. 

750.000,00. Itu artinya bahwa pengirim hanya berhak mendapatkan 

maksimum 10 kali biaya kirim atas paket / dokumen yang hilang tersebut 

atau maksimal Rp. 750.000,00. 

Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa kasus hilang dan 

rusaknya barang milik pengirim yang terjadi di PT. Nusantara Transindo 

selaku pihak pengangkut yang telah melakukan perikatan perjanjian 

pengangkutan dengan pihak pengirim, dapat disimpulkan bahwa PT. 

Nusantara Transindo, belum sepenuhnya melaksanakan tanggungjawab 

dalam hal terjadi hilang dan rusaknya barang sesuai Pasal 193 UULAJ, tetapi 

masih berupaya untuk melakukan negosiasi dengan pihak pengirim agar 
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terjadi kesepakatan yang bisa memungkinkan akan menguntungkan PT. 

Nusantara Transindo sebagai pihak pengangkut.  

Selama ini pihak PT. Nusantara Transindo hanya bertanggungjawab 

terhadap ganti rugi dalam hal terjadi hilang dan rusaknya barang kiriman, 

setiap kali ada kerugian dari pihak pengirim, pengangkut masih melakukan 

negosiasi dengan pihak pengirim agar terjadi kesepakatan dalam pembayaran 

ganti rugi secara sepihak sesuai yang tertulis pada resi titipan paket barang / 

dokumen dan prosedur operasional penanganan hilang dan rusaknya barang 

kiriman, yakni : “Bilamana terjadi kehilangan / kekurangan atas barang 

kiriman, penggantian maksimum hanya 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman 

atau maksimal Rp. 750.000,00 yang hilang / kurang saja”.  

 

2.  Hambatan – hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tanggung 

jawab dalam Hal Terjadi Hilang dan Rusaknya Barang Milik 

Pengirim 

PT. Nusantara Transindo sebagai perusahaan angkutan telah 

memberikan pelayanan yang maksimal sesuai prosedur, tetapi masih ada 

hambatan – hambatan yang dihadapi PT. Nusantara Transindo dalam 

pelaksanaan tanggungjawab sebagai perusahaan angkutan darat terhadap 

hilang dan rusaknya barang kiriman, yaitu
45

 : 

 

 

                                                 
45

 Wawancara dengan Bapak Noeryadin Ade Sasongko di kantor PT Nusantara Transindo Cabang 

Semarang, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016, pukul 11.00 WIB 
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         a.  Hambatan dari Perusahaan. 

Hambatan ini muncul dari pelaksanaan tanggungjawab PT. Nusantara 

Transindo sebagai perusahaan angkutan darat pada tahapan / prosedur 

operasional pengiriman barang maupun pemberian ganti rugi jika terjadi 

klaim, meliputi :  

1). Kurangnya komunikasi dan tanggungjawab karyawan perusahaan, 

terutama pada bagian pengangkutan dan kurir terhadap dokumen / 

barang yang dikirim, sehingga terjadi kasus hilang dan rusaknya 

barang milik pengirim yang dikirimkan atau dititipkan pada PT. 

Nusantara Transindo. 

2).  Besarnya ganti kerugian yang diberikan terhadap rusak dan hilangnya 

barang kiriman milik pengirim sebagai tanggungjawab PT. Nusantara 

Transindo masih berdasarkan pada Prosedur Operasional tentang 

ketentuan pengiriman paket barang dari PT. Nusantara Transindo 

terhadap rusak dan hilangnya barang. 

Untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut, PT. Nusantara 

Transindo telah sering berkoordinasi antar Cabang Pengirim dan 

Penerima dengan pihak Kantor Pusat. PT. Nusantara Transindo juga telah 

mempersingkat prosedur ganti kerugian dan lebih memperhatikan 

kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh karyawannya, sehingga 

memungkinkan pihak PT. Nusantara Transindo memperbaiki kekurangan 

yang ada serta memberikan solusi jika terjadi klaim. 
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  b.   Hambatan dari Pengirim 

Hambatan ini muncul dari pengirim ketika melakukan pengiriman 

barang, meliputi :  

1). Pengetahuan pengirim barang yang belum mengetahui hak dan 

kewajiban sesuai aturan yang berlaku. 

2). Kurangnya pengetahuan informasi mengenai jaminan pengiriman 

dokumen / barang, sehingga jika terjadi hilang atau rusaknya 

dokumen / barang kiriman akan terjadi tuntutan ganti rugi yang tidak 

sesuai dengan aturan yang tertera pada resi pengiriman barang bagian 

belakang. 

Untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut, PT. Nusantara 

Transindo menghimbau dan menjelaskan tentang aturan yang berlaku 

sebagai tanggungjawab dan kewajiban perusahaan pengangkut kepada 

pengirim barang ketika telah mendapatkan resi pengiriman barang. 

  c.   Belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur besarnya ganti 

rugi terhadap hilang dan rusaknya barang milik pengirim.  

Belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur besarnya ganti rugi 

seperti yang tercantum pada Pasal 193 Ayat (5) UULAJ yang 

menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti 

kerugian diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada kenyataannya, untuk 

Peraturan Pemerintah yang mengatur besarnya ganti rugi atas hilang dan 

rusaknya barang kiriman melalui pengangkutan darat belum ada. 
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Untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut, PT. Nusantara 

Transindo selalu berpedoman pada Pasal-pasal tentang pengangkutan 

barang KUHPerdata dan UULAJ. PT. Nusantara Transindo selalu 

berusaha menjelaskan melalui bagian counter penerimaan barang kiriman 

tentang aturan yang berlaku tertulis pada resi titipan paket barang / 

dokumen sebagai tanggungjawab dan kewajiban perusahaan pengangkut 

kepada pengirim barang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


