
BAB II 

PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA JASA POS 
EXPRESS DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) MEDAN 

 

A. Sejarah PT. Pos dan Jenis-jenis Layanan Produk Pos 

1. Sejarah PT. Pos 

PT. Pos Indonesia (Persero) adalah salah satu bagian dari Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia seperti halnya PT. Indosat, PT. 

Telkom, PT. Kereta Api, PT. PLN, dan sebagainya. PT. Pos Indonesia (Persero) 

merupakan salah satu jenis pelayanan komunikasi yang paling tua, yang diawali 

dalam bentuk tertulis. 

Komunikasi secara tertulis dalam bentuk surat menyurat diperkirakan telah 

berkembang di Hindia Belanda (Indonesia) sejak zaman kerajaan Sriwijaya. 

Letak kerajaan besar itu berdekatan dengan pantai serta muara sungai yang dapat 

dilayari, sehingga merupakan unsur yang menunjang berkembangnya 

komunikasi dengan negara-negara tetangga antara lain Muangthai dan 

Kamboja.28 

Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia merupakan awal timbulnya 

hubungan surat menyurat antara Indonesia dengan negeri Belanda. Ini ditandai 

dengan kedatangan empat kapal Belanda di bawah pimpinan Cornelius de 

Houtman tahun 1596 yang membawa surat-surat untuk raja-raja Banten dan 

Jakarta. Kantor Pos yang pertama di Indonesia didirikan di kota Jakarta (pada 

                                                 
28 Bidotimser Sitohang, dkk, Laporan Praktek Kerja Lapangan Pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos Medan 20000, (Medan , 2009), Hal. 7.  
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masa Kolonial Belanda disebut juga Batavia) pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh 

Gubernur Jenderal G. W. Barron Van Inhoff.29 

Seiring dengan perkembangan peranan Kantor Pos terlebih lagi kemajuan 

teknologi di bidang telekomunikasi, dengan ditemukannya telegrap dan telepon 

pada tahun 1907 merupakan titik permulaan era baru di bidang komunikasi. 

Bersamaan dengan itu tebentuklah Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon yang 

kemudian populer dengan singkatan Jawatan PTT. Jawatan ini merupakan 

bagian dari departemen perusahaan-perusahaan pemerintah Kolonial Belanda 

yang didasarkan pada Undang-Undang Perusahaan Negara Hindia Belanda. 

Pada tahun 1922-1923 kantor PTT yang semula berkedudukan di 

Weltreveden (Gambir) mulai dipindahkan ke gedung Burgerlijkoetenbare Werkn 

Bow (Dinas Pekerjaan Umum) di Bandung. Datangnya Jepang di Indonesia dan 

mengambil kekuasaan dari tangan Belanda membuat struktur organisasi jawatan 

ini berubah. 

Menurut struktur organisasi yang dibuat oleh Pemerintah Militer Jepang, 

jawatan ini terbagi menjadi Jawatan PTT Sumatera, Jawatan PTT Jawa dan 

Jawatan PTT Sulawesi pada tanggal 14 Agustus 1945. Ini kemudian diikuti 

dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. 

Tetapi penyerahan Jawatan PTT dari Jepang pada pemerintah Indonesia tidak 

berjalan sebagaimana mestinya, karena itu pada tanggal 27 September 1945 

Angkatan Muda PTT (AMPTT) mengambil alih Kantor PTT pusat dari tangan 

Pemerintah Militer Jepang. Sejak hari itu PTT sepenuhnya menjadi milik 

                                                 
29 http://www.posindonesia.co.id/profile.php?id=2, diakses pada hari Kamis 7 Januari 

2010, pukul 13.26 WIB. 
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Republik Indonesia, sehingga tanggal 27 September ditetapkan menjadi Hari 

Bhakti Pos dan Telekomunikasi Indonesia dengan pimpinan pertama Soeharto 

dan R. Dirja sebagai wakilnya.30 

Jawatan PTT sebagai perusahaan milik negara yang bersumber pada IBW 

(Indische Bedrijiven Wet) dinyatakan sudah memenuhi syarat untuk dijadikan 

sebuah perusahaan negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960. Selanjutnya berdasarkan PP 

Nomor 240 Tahun 1961, Perusahaan Jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan 

Negara Pos dan Telekomunikasi (PN POSTEL). Perkembangan selanjutnya 

Pemerintah memandang perlu untuk membagi PN Pos dan Telekomunikasi 

menjadi dua perusahaan negara yang berdiri sendiri, yakni berdasarkan PP 

Nomor 29 Tahun 1965 dibentuk PN Pos dan Giro dan dengan PP Nomor 30 

Tahun 1965 didirikan PN Telekomunikasi. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, status Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) ditetapkan menjadi tiga bentuk yaitu Perjan (Perusahaan 

Jawatan), Perum (Perusahaan Umum) dan Perseroan. Kemajuan teknologi dan 

jasa telekomunikasi mendorong pemerintah untuk meningkatkan bentuk 

perusahaan PN Telekomunikasi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Oleh 

karena itu berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 1974 resmi berdiri Perusahaan 

Umum Telekomunikasi yang populer dengan sebutan PERUMTEL. Hal ini 

diikuti pula oleh PN Pos dan Giro. Atas dasar inilah PN Pos dan Giro diubah 

statusnya menjadi Perum Pos dan Giro melalui PP Nomor 9 Tahun 1978. 

                                                 
30 Bidotimser Sitohang, dkk, Op. cit., Hal. 8. 
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Dengan PP Nomor 3 Tahun 1983 ditetapkan tata cara pengawasan dan 

pembinaan Perjan, Perum dan Perseroan. Untuk menyesuaikan diri dengan 

ketentuan baru ini PP Nomor 9 Tahun 1978 yang mengatur tentang Pos dan Giro 

diganti dengan PP Nomor 24 Tahun 1984. 

Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang serta pengambilalihan 

kekuasaan yang dilakukan oleh AMPTT, mengakibatkan perubahan peraturan 

yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia telah membuat banyak perluasan 

jangkauan pelayanan sehingga mencapai desa-desa dan daerah transmigrasi serta 

daerah terpencil lainnya dengan ibu kota kecamatan sebagai sentral 

pelayanannya.31 

Langkah lain juga sangat penting artinya bagi Perum Pos dan Giro adalah 

penandatanganan naskah kerja sama dengan pengoperasian sarana lalu lintas 

berita elektronik yang secara resmi dioperasikan sejak November 1985. Sejalan 

dengan itu, agar dapat menghadapi pertumbuhan dunia yang semakin maju dan 

penuh persaingan diperlukan adanya penyesuaian atas badan yang fleksibel, 

dinamis dan mampu mengembangkan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena 

itu, pada tanggal 20 Juni 1995, berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1995 Perum Pos 

dan Giro diubah menjadi PT. Pos Indonesia. Penyebutan nama perusahaan ini 

sama dengan yang sudah lama dilakukan di negara-negara lain seperti Pos 

Australia, Pos Belanda dan lain-lain.32 

Mengenai pengangkutan surat-surat, dulu diatur dalam “Post Odonantie 

1935 (stb. 1934-70)”, yang telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-

                                                 
31 Ibid., Hal. 9. 
32 Ibid. 
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Undang Nomor 30 Tahun 1956 (LN 1056-75). Peraturan ini dalam beberapa hal 

sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tata negara Republik Indonesia, lalu 

dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 (LN 1959-12) 

tentang Pos kemudian dicabut dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1984 (LN 1984-28) tentang Pos. Selanjutnya Undang-Undang terakhir ini 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti oleh Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 2009 (LN 2009-146) tentang Pos yang masih berlaku sampai 

sekarang. 

a. Visi, Misi PT. Pos dan Pos Express 

PT. Pos Indonesia (Persero) dalam menjalankan perusahaannya 

menetapkan visi dan misi yang dijadikan pedoman dalam mencapai sasaran 

dan tujuan dari kegiatan pos bersangkutan. 

Visi PT. Pos :33 

1)   2009-2010 : Integrated mail, logistic & financial services 

infranstructures. 

2)   2011-2013 : Indonesia’s leader the mail, logistic & financial services. 

3)   2014-2018 : ASEAN Champion of Postal Industries. 

Misi PT. Pos : Pos Indonesia menyediakan solusi handal dalam mail, 

logistic dan jasa keuangan dengan menggunakan jaringan bisnis dan 

infranstruktur terluas dan terpadu serta mengembangkan hubungan 

kolaboratif.34 

                                                 
33 Anonim, Katalog Produk Pos Indonesia, (Bandung : Mitraagung Advertising, 2009), 

Hal. 13. 
34 Ibid. 
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Selain itu, Pos Express sebagai salah satu produk PT. Pos dalam 

menyelenggarakan layanan jasanya memiliki visi dan misi tersendiri dalam 

menarik minat konsumen/pengguna jasa.  

Visi Pos Express : Menjadi Service Provider dalam jasa kurir Express 

yang terbaik dan terkuat di Indonesia, dan dapat bersaing di dalam pasar 

Global.35 

Misi Pos Express : Menyampaikan dokumen, barang dan service terkait 

lainnya secara cepat, akurat, dan terlacak dengan dukungan teknologi informasi 

yang handal dan sumber daya yang profesional sehingga dapat memberikan 

kepuasan maksimal kepada customer.36 

b. Arti Logo PT. Pos dan Pos Express 

Logo bagi suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai ciri atau gambaran 

dan identitas perusahaan tersebut. Suatu perusahaan dengan memiliki logo, 

akan mudah dikenal dan diingat oleh pelanggan atau masyarakat umum. Logo 

tersebut juga dapat menunjukkan bahwasanya perusahaan tersebut bergerak di 

bidang apa. Bentuk dari logo sendiri tergantung dari kebijaksanaan perusahaan 

dan sesuai dengan apa yang menjadi tugas perusahaan tersebut. Perusahaan PT. 

Pos Indonesia (Persero) memiliki logo sebagai salah satu lambang perusahaan.  

 

 

                                                 
35 http://express.posindonesia.co.id/A01.html, diakses pada hari Kamis 7 Januari 2010, 

pukul 14.00 WIB. 
36 http://express.posindonesia.co.id/A01.html, diakses pada hari Kamis 7 Januari 2010, 

pukul 14.00 WIB. 
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Logo diatas memberi makna sebagai antara lain :37 

1)   Gambar burung merpati melambangkan merpati pos yang siap terbang 

bebas mengelilingi dunia dan berjalan semakin cepat divisualisasikan 

dengan sayap yang bergaris horizontal. Proporsi burung dibuat lebih 

memanjang dengan mengecil di ujung untuk memberikan kesan gerak 

dinamis. 

2)   Ukuran bola dunia lebih kecil dibandingkan dengan ukuran burung, 

melambangkan bahwa burung sebagai tanda merepresentasikan PT. Pos 

diharapkan dapat mengarungi dunia. 

3)   Logo yang bewarna dasar jingga melambangkan sesuatu yang dianggap 

penting dan perlu diperhatikan. 

4)   Tulisan dengan tipografi bold POS INDONESIA menunjukkan nama 

perusahaan dengan identitas Negara, berada di bawah gambar burung dan 

bola dunia. 

5)   Slogan “Untuk Anda Kami Ada”, menunjukkan bahwa yang utama 

adalah profesional di bidang usaha yang mengutamakan pelayanan 

terhadap konsumen. 

Begitu juga dengan Pos Express sebagai produk baru yang handal, 

mempunyai logo yang mempunyai makna tersendiri. 

 

Logo diatas memberi makna sebagai antara lain :38 

                                                 
37 Bidotimser Sitohang, dkk, Op.cit., Hal. 10. 
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1)   Tulisan POS EXPRESS menunjukkan nama salah satu layanan produk 

PT. Pos Indonesia (Persero). 

2)   Tanda tiga buah segitiga kesamping yang menggambarkan kecepatan 

produk Pos Express dalam memberikan layanannya. 

3)   Selanjutnya abjad H disertai angka 1 yang ukurannya lebih besar 

menunjukkan bahwa paket pos yang dikirim dapat sampai di tempat yang 

dituju satu hari setelah pengiriman, dan jika si pengirim menginginkan, 

kiriman dapat tiba sampai ke tempat tujuan di hari yang sama (dalam hal 

kiriman mencakup Layanan Dalam Kota/Express City Courier).  

c. Arti Motto dan Kredo 

PT. Pos Indonesia (Persero) menyediakan layanan pos prima dengan 

nama Pos Express dengan motto “Sehari sampai, PASTI!” dan kredo “Quick, 

Accurate, and Traceable (Cepat, Tepat, Terlacak)”. Motto Pos Express 

tersebut mempunyai makna bahwa bila si pengirim menginginkan, kiriman 

dapat tiba sampai ke tempat tujuan di hari yang sama (dalam hal kiriman 

mencakup Layanan Dalam Kota/Express City Courier).  

Secara organisasi, Pos Express adalah divisi operasi yang dibentuk oleh 

PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Keputusan Direksi 13/Dirut/0205 tanggal 7 

Februari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Express, sebagai 

wadah pengelolaan bisnis kurir cepat yang mandiri, fokus dan fleksibel untuk 

melayani pasar barang/dokumen express secara cepat, tepat, akurat dan 

                                                                                                                                      
38 Wawancara dengan Azhar Tanjung, Staff Pemasaran PT. Pos Indonesia (Persero) 

Medan, pada tanggal 12 Maret 2009. 
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terlacak. Pos Express merupakan layanan berbasis teknologi informasi yang 

diciptakan untuk menjamin kepuasan pelanggan. Sistem layanan Pos Express 

memungkinkan pelanggan melihat status pengiriman, dari waktu ke waktu, 

dengan memonitor atau melacak melalui http://express.posindonesia.co.id. Pos 

Express dalam menjaga mutu layanan menerapkan quality assurance yang 

ketat dalam setiap rantai proses pengiriman barang/dokumen, sehingga 

memiliki ketepatan waktu dan akurasi dalam penyampaian ke alamat tujuan. 

Hal ini tercermin dalam kredo layanan Quick, Accurate, and Traceable. 

d. Maskot PT. Pos Indonesia (Maskot GesIT) 

Pesan kampanye merupakan sarana yang akan membawa masyarakat 

mengikuti apa yang diinginkan dari program kampanye, yang pada akhirnya 

akan sampai pada tujuan kampanye. Pesan yang disampaikan kepada 

masyarakat adalah “GesIT” yaitu “Gerakan Excellent Service berbasis 

IT”.39 GesIT secara harafiah berarti Cepat Segera dan Lincah. Secara filosofi 

mengandung pengertian : 

1) “Gesit Dalam Pelayanan” 

a) Ramah serta tulus ikhlas dalam memberi pelayanan; 

b) Responsif terhadap kebutuhan pelanggan; 

c) Senantiasa menjaga kerapihan dan kebersihan dalam pelayanan. 

                                                 
39 Panduan Praktis Marketing Communications PT. POS INDONESIA tahun 2009, Hal. 

36. 
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2) “Gesit Dalam Penyampaian Kiriman” 

a) Menyampaikan kiriman secara cepat, tepat dan aman; 

b) Tidak menunda pekerjaan; 

c) Senantiasa memenuhi janji pada pelanggan. 

3) “Gesit Dalam Penanganan Pelanggan” 

a) Berorientasi pada kepentingan pelanggan; 

b) Memberikan informasi secara akurat; 

c) Memberikan solusi atas permasalahan pelanggan. 

Pesan ini menggali dari kebutuhan serta keinginan masyarakat yang 

paling mendasar terhadap layanan pos yaitu kecepatan sampainya kiriman pada 

alamat yang dituju. 

 

Penjelasan :40 

1)   Maskot GesIT berbentuk dasar bola bewarna orange yang 

menggambarkan kelincahan, kecepatan, dinamika, enerjik, cerdas dan 

elastisitas. Bola juga menyiratkan teknologi (digital). 

2)   Maskot mengenakan topi caps melambangkan pengantar pos sebagai 

ujung tombak bisnis pos. Pada samping maskot mengenakan simbol 

sayap sebagai lambang kecepatan. 

                                                 
40 Ibid., Hal. 37. 
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3)   Mimik wajah yang tersenyum lebar, menyiratkan pelayanan pasti. 

Diharapkan gesit menjadi pedoman dan budaya kerja seluruh karyawan 

PT. Pos Indonesia.  

 

2. Jenis-jenis Layanan Produk Pos 

Ada berbagai jenis layanan produk pos yang disediakan oleh PT. Pos 

Indonesia (Persero), antara lain :41 

a. Kiriman International 

1)   Express Post, layanan pengiriman dokumen dan barang express dengan 

jangkauan lebih dari 200 negara dengan fasilitas track dan trace. 

2)   EMS, layanan premium PT. Pos Indonesia (Persero) untuk pengiriman 

dokumen dan barang dagangan ke luar negeri. Kiriman express ke 83 

negara yang masuk dalam jaringan EMS. Pengiriman maupun 

penerimaan dapat melakukan pelacakan kiriman secara elektronik. 

3)   Paket Pos Internasional, layanan pengiriman barang ke 184 negara, baik 

Paket Pos Internasional udara maupun Paket Pos Internasional laut. 

4)   Wesel Pos Internasional, layanan pengiriman uang dari 14 negara dan 

dapat dilayani oleh seluruh kantor pos online wesel pos. 

b. Filateli 

Tanpa disadari, seseorang pengumpul perangko yang menekuni hobinya 

dengan sungguh-sungguh akan memperoleh pengetahuan yang luas. Perangko-

                                                 
41 Bidotimser Sitohang, dkk, Op.cit., Hal. 20-24. 
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perangko yang diterbitkan oleh berbagai negara dapat menampilkan gambar-

gambar yang berkaitan dengan sejarah, ekonomi, politik, kebudayaan, flora, 

fauna dan lain-lain. 

c. Hybrid-Mail 

Adalah salah satu layanan berupa pengiriman berita dengan spesifikasi 

hybrid karena dapat diakses penggunaan jasa baik melalui internet berbasis 

web (sedang dalam proses pembangunan) dan Short Message Service (SMS), 

melalui nomor 8161 (saat ini hanya untuk Telkomsel dan Indosat) yang 

kemudian dapat pula diterima oleh tujuan dalam bentuk surat maupun kartu. 

d. Ritel 

Kios pos berfungsi sebagai pasar yang menjembatani interaksi 

konsumen-produsen dan sebagai pusat informasi sekaligus sarana 

berkomunikasi dan bertemu diantara anggota masyarakat. 

e. Logistik 

1)   Costumize, layanan pengiriman barang dengan spesifikasi dan harga 

sesuai dengan permintaan/kesempatan. 

2)   Layanan Kargo 

f. Keuangan 

1)   SOPP (Sistem Online Payment Point), merupakan cara tercepat, mudah 

dan praktis dalam melakukan setoran tabungan, pembayaran tagihan 

rekening telepon, selular, asuransi, kredit, penerimaan pajak dan isi ulang 

pulsa selular. 
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2)   Wesel Pos Standart, sarana pengiriman uang untuk tujuan diseluruh 

Indonesia dengan service level paling cepat 2 hari (H+2) uang dapat 

sampai diantar. 

3)   Wesel Pos Prima, sarana pengiriman uang untuk tujuan diseluruh 

Indonesia dengan service level H+0/H+1. Produk kiriman uang cepat 

sampai, bisa diantar sampai rumah. 

4)   Wesel Pos Instant (Remittance), merupakan solusi untuk pengiriman 

uang anda secara cepat, aman karena penerimaan dilengkapi dengan PIN. 

Dapat diambil diseluruh Kantor Pos dalam jaringan. 

5)   Wesel Pos Berlangganan, sarana pengiriman uang untuk tujuan diseluruh 

Indonesia dalam jumlah uang yang tetap rutin. Kiriman uang dapat 

diterima di rumah. 

6)   Wesel Pos Luar Negeri (Western Union), sarana pengiriman dan 

permintaan uang untuk tujuan diseluruh dunia dengan level service H+0. 

Kiriman dapat diterima diseluruh Kantor Pos dalam jaringan. 

g. Paket Pos 

1)   Paket Pos Biasa 

Kemasan yang berisi barang dengan ketentuan sebagai berikut : 

a) Darat/laut dengan berat maksimum 40 kg. 

b) Udara dengan berat maksimum 30 kg. 

2)   Paket Pos Kilat, layanan prioritas dari unit bisnis logistic PT. Pos 

Indonesia yang tersedia di provinsi di Indonesia. Layanan ini 
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h. Surat Pos 

1)   Surat Pos Biasa, layanan pengiriman pesan dan barang secara impresif 

untuk semua lapisan masyarakat. 

2)   Surat Pos Kilat Khusus, sarana pengiriman dokumen dan barang 

domestik yang cepat dengan jaringan terluas. 

3)   Surat Pos Tercatat, sarana pengiriman dokumen dan barang dengan aman 

dan dalam jangkauan terluas. 

4)   Surat Pos Kilat, sarana pengiriman pesan dan barang secara impresif dan 

cepat yang dapat diposkan kapan saja dan dimana saja. 

5)   Pos Express, layanan pengiriman dokumen penting, surat dan barang 

berharga secara lebih cepat, dijamin tepat waktu, aman dan terlacak 

dengan mengedapankan akurasi pengiriman berbasis teknologi informasi 

(IT), mengutamakan solusi dan pelayanan istimewa serta premium class 

service dengan harga kompetitif. Ada dua jenis layanan Pos Express yang 

disediakan untuk memenuhi semua kebutuhan pemakai jasa. Adapun 

kategori tersebut adalah :42 

a) Express City Courier (Layanan Dalam Kota) 

1)) Sameday Service, kiriman tiba di hari yang sama 

2)) Nextday Before 10.00 am Service, kiriman tepat diterima di alamat 

tujuan sebelum pukul 10.00 pagi keesokan harinya. 

                                                 
42 Anonim, Majalah Sahabat Pena (Sahabat Para Pecinta Persahabatan dan 

Pengetahuan), edisi 422, (Bandung : Pos Indonesia, 2009), Hal. 9. 
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3)) Nextday Service, kiriman tepat diterima di alamat tujuan sebelum 

pukul 17.00 sore keesokan harinya 

b) Express Intercity Courier (Layanan Antar Kota) 

1)) Nextday Before 10.00 am Service, kiriman tepat diterima di alamat 

tujuan sebelum pukul 10.00 pagi keesokan harinya. 

2)) Nextday Service, kiriman tepat diterima di alamat tujuan sebelum 

pukul 17.00 sore keesokan harinya. 

 

B. Bentuk Perlindungan Konsumen di Indonesia 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan 

perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk 

memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang sangat merugikan konsumen itu 

sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru khususnya di 

Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan 

berkembangnya industri dan teknologi.43 Sebelum sampai kepada bentuk 

perlindungan konsumen, terlebih dahulu akan dipaparkan secara singkat mengenai 

sejarah perlindungan konsumen.  

Sejarah perkembangan perlindungan konsumen sejalan dengan 

perkembangan perekonomian dunia. Perkembangan perekonomian yang pesat 

telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang 

dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan 

bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika 

                                                 
43 Janus Sidabalok, Op.cit., Hal. 9. 
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telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-

batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan 

bervariasi, baik produksi luar negeri maupun dalam negeri. 

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas, dengan strata yang 

sangat bervariasi, menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan 

distribusi produk barang atau jasa dengan cara-cara yang seefektif mungkin agar 

dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara 

pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak pada 

tindakan yang bersifat negatif, bahkan tidak terpuji, yang berawal dari itikad 

buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain, menyangkut kualitas atau 

mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan 

sebagainya. 

Konsep pemasaran pada awalnya memfokuskan pada produk dan pada 

membuat produk yang lebih baik yang berdasarkan pada standar nilai internal. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan memperoleh laba, dengan menjual atau membujuk 

pelanggan potensil untuk menukar uangnya dengan produk perusahaan. Kedua, 

pada dekade 60-an, mengalihkan fokus pemasaran dari produk kepada pelanggan, 

sasaran masih tetap pada laba, tetapi cara pencapaian menjadi lebih luas yaitu 

dengan bantuan pemasaran marketing mix atau 4P (product, price, promotion and 

place) produk, harga, promosi dan saluran distribusi.  

Kosep ketiga sebagai konsep baru pemasaran dengan pembaharuan menjadi 

konsep strategi, yang pada dasarnya mengubah fokus pemasaran dari pelanggan 

atau produk ke pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas. Di 
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samping itu juga terjadi perubahan pada tujuan pemasaran, yaitu dari laba menjadi 

keuntungan pihak yang berkepentingan (yaitu orang perorangan atau kelompok 

yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan perusahaan, termasuk di dalamnya 

karyawan, manajemen, pelanggan, masyarakat dan negara). 

Kondisi seperti ini, pada suatu sisi memberikan manfaat bagi konsumen 

karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, 

serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas 

barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.44 

Kondisi dan fenomena tersebut pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan 

pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada 

pada posisi yang lemah. Konsumen yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk 

meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat 

promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar sangat merugikan 

konsumen.45 

Hal tersebut bukanlah gejala regional saja, tetapi menjadi permasalahan 

yang mengglobal dan melanda seluruh konsumen di dunia. Timbulnya kesadaran 

konsumen ini telah melahirkan salah satu cabang baru ilmu hukum, yaitu hukum 

perlindungan konsumen atau yang kadang kala dikenal juga dengan hukum 

konsumen (consumers law).46 

Amerika Serikat adalah negara yang paling banyak punya andil terhadap apa 

yang saat ini bergema sebagai perlindungan konsumen (consumer protection). 

Historis dari perlindungan konsumen ini ditandai dengan munculnya gerakan-
                                                 

44 Gunawan Widjaja, Op. cit., Hal. 12. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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gerakan konsumen (Consument Movement) akhir abad ke-19 di Amerika Serikat 

(AS).47 Di New York pada tahun 1891 terbentuk Liga Konsumen yang pertama 

kali, dan pada tahun 1898 di tingkat nasional Amerika Serikat terbentuk Liga 

Konsumen Nasional (The National Consumer’s League). Organisasi ini kemudian 

tumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga pada tahun 1903 Liga Konsumen 

Nasional di Amerika Serikat telah berkembang menjadi 64 cabang yang meliputi 

20 negara bagian. 

Dalam perjalanannya, gerakan perlindungan konsumen ini bukannya tidak 

mendapat hambatan dan rintangan. Untuk menggolkan The Food and Drugs Act 

dan The Meat Inspection Act yang lahir pada tahun 1906 telah mengalami 

berbagai hambatan. Perjuangannya dimulai pada tahun 1892, namun parlemen di 

sana gagal menghasilkan UU ini. Kemudian dicoba lagi tahun 1902 yang 

mendapat dukungan bersama-sama oleh Liga Konsumen Nasional, The Generals 

Ferderation of Women’s Club dan State Food and Dairy Chemists, namun ini 

juga gagal. Namun, pada tahun 1906 dengan semangat kegigihan yang tinggi, 

serta dukungan Presiden Amerika Serikat, lahirlah The Food and Drugs Act  dan 

The Meat Inspection Act.48 

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1914, yang ditandai sebagai 

gelombang kedua, dengan dibukanya kemungkinan untuk terbentuknya komisi 

yang bergerak dalam perlindungan konsumen, yaitu apa yang disebut dengan FTC 

(Federal Trade Comission), dengan The Federal Trade Comission Act, tahun 

1914. Selanjutnya, sekitar tahun 1930-an (dapat dianggap sebagai era kedua 

                                                 
47 Abdul Halim Barkatulah, Op.cit., Hal. 13. 
48 Gunawan Widjaja, Op. cit., Hal. 13. 
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pergolakan konsumen) mulai dipikirkan urgensi dari pendidikan konsumen dari 

pendidik. Mualailah era penulisan buku-buku tentang konsumen dan perlindungan 

konsumen yang disertai dengan riset-riset yang mendukungnya. Tragedi Elixir 

Sulfanilamide pada tahun 1937 menyebabkan 93 konsumen di Amerika Serikat 

meninggal, telah mendorong terbentuknya The Food, Drugs and Cosmetics Act, 

tahun 1938 yang merupakan amandemen dari The Food and Drugs Act, tahun 

1906.49 

Era ketiga dari pergolakan konsumen terjadi dalam tahun 1960-an, yang 

melahirkan era hukum perlindungan konsumen dengan lahirnya suatu cabang 

hukum baru, yaitu hukum konsumen (consumers law). Pada tahun 1962 Presiden 

AS Jhon F. Kennedy menyampaikan consumer message kepada kongres, dan ini 

dianggap sebagai era baru gejolak konsumen. Dalam preambule consumer 

message ini dicantumkan formulasi pokok-pokok pikiran yang sampai sekarang 

terkenal sebagai hak-hak konsumen (consumer bill of rights). Presiden Jimmy 

Carter juga dapat dikenang sebagai pendekar perlindungan konsumen karena 

perhatian dan apresiasinya yang besar sekali.50 

Di negara-negara lain selain Amerika Serikat, setelah era ketiga ini 

terjadilah kebangkitan yang berarti bagi perlindungan konsumen. Inggris telah 

memberlakukan Hops (Prevention of Frauds) Act dalam tahun 1866, The Scale of 

Goods Act, tahun 1893, Fabrics (Misdescription) Acts, tahun 1913, The Food and 

Drugs Act, tahun 1955, The Restrictive Trade Protection Act, tahun 1956. Tetapi 

apa yang diberi nama The Consumer Protection Act baru muncul pada tahun 1961 

                                                 
49 Ibid., Hal. 13-14. 
50 Ibid., Hal. 14. 
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dan diamendir pada tahun 1971. Era ketiga ini menyadarkan negara-negara lain 

untuk membentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen.51 

Dilihat dari sejarahnya, gerakan perlindungan konsumen di Indonesia baru 

benar-benar dipopulerkan sekitar 20 tahun lalu, yakni dengan berdirinya suatu 

lembaga swadaya masyarakat yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (YLKI). Setelah YLKI, kemudian muncul beberapa organisasi serupa, 

antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di 

Semarang yang berdiri sejak tahun 1988 dan bergabung sebagai anggota 

Consumers International (CI). Di luar itu, dewasa ini cukup banyak lembaga 

swadaya masyarakat serupa yang berorientasi pada kepentingan pelayanan 

konsumen, seperti Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di 

Bandung dan perwakilan YLKI di berbagai propinsi di tanah air.52 

YLKI muncul dari sekelompok kecil anggota masyarakat yang diketuai oleh 

Lasmidjah Hardi, yang semula justru bertujuan mempromosikan hasil produksi di 

Indonesia. Ajang promosi yang diberi nama Pekan Swakarya ini menimbulkan ide 

bagi mereka untuk mendirikan wadah bagi gerakan perlindungan konsumen di 

Indonesia.53 

Yayasan ini sejak semula tidak ingin berkonfrontasi dengan produsen 

(pelaku usaha), apalagi dengan pemerintah. Hal ini dibuktikan benar oleh YLKI, 

yakni dengan menyelenggarakan pekan promosi Swakarya II dan III, yang benar-

benar dimanfaatkan oleh kalangan produsen dalam negeri. Dalam suasana kerja 

sama ini kemudian lahir motto yang dicetuskan oleh Ny. Kartina Sujono 
                                                 

51 Ibid. 
52 Shidarta, Op. cit., Hal. 49. 
53 Ibid. 
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Prawirabisma bahwa YLKI bertujuan melindungi konsumen, menjaga martabat 

produsen, dan membantu pemerintah. Tujuan pendirian lembaga ini adalah untuk 

membantu konsumen agar hak-haknya bisa terlindungi. Di samping itu, tujuan 

YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan 

tanggung jawabnya sehingga bisa melindungi dirinya sendiri dan 

lingkungannya.54 

YLKI memiliki cabang-cabang di berbagai propinsi dan mempunyai 

pengaruh yang cukup besar karena didukung oleh media massa. Beberapa harian 

besar nasional, seperti Media Indonesia dan Kompas, secara rutin menyediakan 

kolom khusus untuk membahas keluhan-keluhan konsumen.55 Hasil-hasil 

penelitian YLKI yang dipublikasikan di media massa juga membawa dampak 

terhadap konsumen. Keberadaan YLKI juga sangat membantu dalam upaya 

peningkatan kesadaran atas hak-hak konsumen. Lembaga ini tidak sekedar 

melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan dan menerima pengaduan, tetapi 

sekaligus juga mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan.56 

Gerakan konsumen di Indonesia, termasuk yang diprakarsai YLKI mencatat 

prestasi yang besar setelah naskah akademik UUPK berhasil dibawa ke DPR. 

Selanjutnya rancangannya disahkan menjadi undang-undang.57 Tanpa mengurangi 

penghargaan terhadap upaya terus menerus yang digalang oleh YLKI, andil 

terbesar yang memaksa kehadiran UUPK ini adalah juga karena cukup kuatnya 

tekanan dari dunia internasional. Setelah Pemerintah RI mengesahkan Undang-

                                                 
54 Happy Susanto, Op. cit., Hal. 10. 
55 Shidarta, Op. cit., Hal. 49-50. 
56 Ibid., Hal. 51. 
57 Ibid. 
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undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka 

ada kewajiban bagi Indonesia untuk mengikuti standar-standar hukum yang 

berlaku dan diterima luas oleh negara-negara anggota WTO. Salah satu 

diantaranya adalah perlunya eksistensi UUPK.58 

 Dengan munculnya berbagai gerakan perlindungan konsumen di Indonesia 

tersebut, ada berbagai produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti 

Undang-Undang yang substansinya berkaitan dengan perlindungan konsumen di 

tiap-tiap aspek/bidangnya. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan lain sebagainya. 

Namun ketentuan perlindungan konsumen secara garis besar diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).   

Tidak semua ketentuan perlindungan konsumen diatur dalam UUPK, seperti 

halnya perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam 

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan 

hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup dan perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas 

kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-Undang tentang 

Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

                                                 
58 Ibid., Hal. 52. 
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19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 

tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang 

melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang 

melanggar tentang HAKI.59 

UUPK pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang 

mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab di kemudian hari masih terbuka 

kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat 

ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, UUPK ini 

merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di 

bidang perlindungan konsumen.60 

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, salah satu ketentuan UUPK 

dalam hal ini Pasal 64 (Bab XIV Ketentuan Peralihan) menentukan sebagai 

berikut : 

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan 

melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” 

Ketentuan ini dipahami sebagai penegasan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang sudah ada sebelum UUPK merupakan ketentuan 

khusus (lex specialis) terhadap UUPK, sesuai dengan asas lex specialis derogat 

legi generali. Artinya, Undang-Undang tersebut tetap berlaku sepanjang tidak 

                                                 
59 Penjelasan Umum Alinea 11-12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
60 Penjelasan Umum Alinea 10 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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diatur secara khusus dalam ketentuan-ketentuan di luar UUPK dan/atau tidak 

bertentangan dengan UUPK.61 

Berdasarkan  ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan 

konsumen di Indonesia pada dasarnya bersumber daripada UUPK dan ketentuan-

ketentuan di luar UUPK. Ketentuan-ketentuan di luar UUPK ini bisa saja dalam 

berbagai bentuk antara lain, produk peraturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah 

seperti Undang-Undang ataupun dalam bentuk Perjanjian yang dibuat para pihak. 

UUPK sebagai payung hukum dari semua peraturan-peraturan yang 

mengatur tentang perlindungan konsumen, memberikan perhatian khusus kepada 

pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan yang diberikan UUPK terhadap 

konsumen dilakukan dalam hal agar konsumen dapat memperoleh hak-haknya 

tanpa mengesampingkan pemenuhan kewajibannya terlebih dahulu.  

Bentuk perlindungan kepada konsumen ini dilakukan dan diberikan UUPK 

yakni dengan adanya penetapan serta pengaturan hak-hak kosumen yang terdapat 

pada Pasal 4 UUPK. Dengan adanya ketentuan pengaturan hak-hak konsumen ini, 

akan memberikan batasan terhadap perbuatan apa saja yang tidak dapat dilakukan 

oleh pelaku usaha terhadap konsumen (Pasal 8-17 UUPK). Pelaku usaha dalam 

menawarkan barang dan/atau jasanya juga harus memenuhi ketentuan 

pencantuman klausula baku yang diatur oleh UUPK sebagaimana terdapat dalam 

Pasal 18 UUPK.  

Perlindungan terhadap konsumen yang diberikan UUPK ini lebih ditegaskan 

lagi dengan adanya pemberian sanksi administratif ataupun sanksi pidana (Pasal 

                                                 
61 Yusuf Shofie, Op. cit., Hal. 26. 
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60 dan 62 UUPK) terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi tanggung 

jawabnya sebagaimana yang sudah ditentukan UUPK, yakni pelaku usaha yang 

melanggar Pasal 19 ayat 2 dan 3, Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 akan dijatuhi 

sanksi administratif oleh BPSK berupa penetapan ganti rugi paling banyak 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bagi pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 pasal 10, Pasal 13 ayat 2, 

Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (e), ayat 2 dan Pasal 

18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 

paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Serta pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 

ayat 1, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap pelanggaran yang 

mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan 

ketentuan pidana yang berlaku. Selain itu, konsumen yang dirugikan dapat 

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas  meyelesaikan sengketa 

antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di 

lingkungan peradilan umum (Pasal 45 ayat 1 UUPK). Penyelesaian sengketa 

konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan (dengan menggunakan ketentuan 

Hukum Acara Perdata) atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para 

pihak yang bersengketa (Pasal 45 ayat 2 UUPK)  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Perjanjian” memiliki arti 

sebagai persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau 
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lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam 

persetujuan itu.62 Dalam KUHPerdata, Perjanjian (Overeenkomst) adalah sesuatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih.63 

Menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata memiliki 

beberapa kelemahan, antara lain : tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat 

disebut perjanjian; tidak tampak asas konsensualisme; dan bersifat dualisme. 

Sehingga menurut teori baru setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat 

untuk menimbulkan akibat hukum.64  

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan 

dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu 

hal dalam lapangan harta kekayaan.65 Dalam defenisi di atas, secara jelas terdapat 

konsensur antara para pihak, yakni persetujuan antara para pihak satu dengan 

pihak lainnya. 

Perjanjian disini dapat dikatakan sebagai Undang-Undang yang merupakan 

ketentuan di luar UUPK, sebab sesuai ketentuan dalam KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.66 Ketentuan ini menganut asas 

kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang bebas membuat perjanjian apapun 

baik yang diatur secara khusus dalam KUHPerdata maupun yang belum diatur 

                                                 
62 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai 

Pustaka, 2007), Hal. 458. 
63 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
64 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta : Prestasi 

Pustaka, 2006), Hal. 243. 
65 Ibid., Hal. 243. 
66 Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
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dalam KUHPerdata atau peraturan lainnya. Hal ini berarti bahwa masyarakat 

selain bebas membuat perjanjian apapun, mereka pada umumnya juga 

diperbolehkan untuk mengesampingkan atau tidak mengesampingkan peraturan-

peraturan yang terdapat dalam bagian khusus buku III KUHPerdata. 

Pada setiap perjanjian yang dibuat para pihak (disebut pihak pertama dan 

pihak kedua), tentu sudah ditetapkan berbagai ketentuan seperti hak dan 

kewajiban masing-masing pihak serta ketentuan lain yang disepakati. Sesuai 

dengan perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan yang mengatur para pihak 

inilah, yang mana perjanjian ini juga yang akan memberikan perlindungan bagi 

para pihak apabila ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan 

bersangkutan (wanprestasi) dan sebaliknya pihak lain berhak mendapatkan ganti 

kerugian. 

Selanjutnya dalam hal ini UUPK sebagai suatu hukum perlindungan 

konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen adalah keseluruhan asas-

asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam 

hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) 

konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan masyarakat.”67 

Dimana UUPK juga akan berperan dalam memberikan perlindungan terhadap 

konsumen yang dirugikan. Tidak hanya dalam satu bidang/aspek saja, melainkan 

secara keseluruhan. Sebab, selain memberikan pengaturan perlindungan 

konsumen secara keseluruhan/umum, UUPK juga berperan untuk memberikan 

perlindungan konsumen terhadap perjanjian yang bersangkutan. Dengan demikian 

                                                 
67 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta : Diadit 

Media, 2001), Hal. 23. 
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UUPK sebagai ketentuan khusus akan diberlakukan bagi para pihak, apabila ada 

ketentuan-ketentuan/hal-hal yang tidak/belum diatur dalam perjanjian 

bersangkutan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. 

 

C. Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pos Express di PT. Pos 
Indonesia (Persero) Medan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
 

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, bahwa perlindungan 

konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum 

yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya 

dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.68 

PP Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

memberikan defenisi perlindungan konsumen, yaitu segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.69 Oleh 

karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan 

jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. 

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi 

perlindungan  terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap 

kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan 

konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut :70 

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang 

dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau 
                                                 

68 Janus Sidabolok, Log.cit., Hal. 17. 
69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional, Pasal 1. 
70 Janus Sidabalok, Log. cit., Hal. 10. 
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melanggar ketentuan Undang-Undang. Dalam kaitan ini termasuk 

persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, 

proses distribusi, desain produk dan sebagainya, apakah telah sesuai 

dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau 

tidak. Juga persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan 

penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi 

produk yang tidak sesuai. 

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat 

yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi 

dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purna jual dan sebagainya. 

Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan 

mengedarkan produknya. 

Antara konsumen sebagai pengguna jasa Pos Express dengan PT. Pos 

Indonesia (Persero) Medan sebagai penyelenggara jasa Pos Express yang 

dilakukan pelaku usaha terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada hukum 

perlindungan konsumen, karena penyelenggaraan jasa Pos Express yang 

dilakukan termasuk kategori yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana 

perumusan pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UUPK dan pengguna jasa Pos 

Express termasuk kategori konsumen menurut permumusan Pasal 1 angka 2 

UUPK.71 

                                                 
71 Internet babiii 
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Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.72 Perlindungan 

terhadap konsumen pengguna jasa Pos Express menurut UUPK adalah sama 

dengan perlindungan terhadap konsumen lainnya. 

Hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa Pos Express yang terdapat di 

dalam UUPK adalah sebagai berikut:73 

1. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa;  

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan;  

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa;  

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa 

yang digunakan;  

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

6. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  

                                                 
72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 1 angka 1. 
73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 4. 
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7. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya;  

8. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Adanya hak-hak pengguna jasa tersebut, membebankan adanya kewajiban-

kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara jasa Pos Express 

yang terdapat di dalam UUPK sebagai berikut :74 

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  

2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan;  

3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  

4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku;  

5. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  

                                                 
74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 7. 
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6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau 

membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :75 

1. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; 

2. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 

3. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 

dan/atau jasa; 

4. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 

5. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan jasa yang tidak memenuhi atau 

tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.76 Hal ini berarti penyelenggaraan jasa Pos Express harus 

memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. PT. Pos 

Indonesia (Persero) Medan wajib memenuhi kualitas standar pelayanan yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Departemen Pos dan Telekomunikasi. 

Mengenai masalah standar dan standarisasi, UUPK tidak mencantumkan 

definisi kedua hal tersebut. Yang dimaksud dengan standar adalah spesifikasi 

teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan consensus semua pihak 

                                                 
75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 10. 
76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 8 angka 1 huruf a. 
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yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan 

masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-

besarnya.77 Sedangkan pengertian standarisasi adalah proses merumuskan, 

merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan 

kerjasama dengan semua pihak.78 

Penyelenggaraan jasa Pos Express juga dilarang memperdagangkan jasa 

yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, 

iklan atau promosi penjualan jasa tersebut.79  

Dengan melihat kenyataan bahwa kedudukan konsumen pada prakteknya 

jauh di bawah pelaku usaha, maka UUPK merasakan perlu pengaturan mengenai 

ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap 

dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. UUPK merumuskan 

klausula baku sebagai :80 

“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan 

ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan 

dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh 

konsumen.” 

                                                 
77 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang 

Standardisasi Nasional Indonesia, Pasal 1 angka 1. 
78 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang 

Standardisasi Nasional Indonesia, Pasal 1 angka 2. 
79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 8 angka 1 huruf f. 
80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 1 angka 10. 
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  Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada 

setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :81 

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang dibeli konsumen; 

3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh 

konsumen; 

4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan 

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara 

angsuran; 

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; 

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan 

baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat 

sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang 

dibelinya; 

                                                 
81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 18 ayat 1. 
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8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 

pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang 

yang dibeli konsumen secara angsuran. 

Selanjutnya pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak 

atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 

pengungkapannya sulit dimengerti.82 Sebagai konsekuensi atas pelanggaran 

menyatakan batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh 

pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang 

dalam Pasal 18 ayat (1) maupun perjanjian baku atau klausula baku yang memiliki 

format sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) UUPK.  

Atas kebatalan demi hukum dari klausula baku sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4) UUPK selanjutnya mewajibkan para 

pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan 

UUPK ini.  

Selain pengaturan hak, kewajiban dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku 

usaha serta klausula baku diatas, perlindungan lain yang diberikan oleh UUPK 

ditandai dengan adanya ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam UUPK. 

Dimana pelaku usaha yang melanggar ketentuan terhadap perbuatan yang dilarang 

bagi pelaku usaha (Pasal 10) dan ketentuan pencantuman klausula baku (Pasal 18 

ayat 1 huruf a dan f), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 

denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Berdasarkan hasil 

penelitian, PT. Pos Indonesia (Persero) Medan dalam prakteknya belum pernah 

                                                 
82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 18 ayat 2. 
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melanggar ketentuan terhadap perbuatan yang dilarang dan ketentuan 

pencantuman klausula baku seperti yang diatur dalam UUPK dan belum pernah 

menerima tuntutan terhadap hal tersebut.   

 

D. Perjanjian penggunaan Jasa Pos Express di PT. Pos Indonesia (Persero) 
Medan 
 

Jika berkunjung ke kantor pos Medan, maka akan banyak dijumpai paket-

paket yang sudah siap untuk dikirimkan. Menurut pihak pos, biasanya barang-

barang yang banyak dikirimkan oleh pengirim melalui Pos Express ini adalah 

barang-barang yang sifatnya penting berupa surat-surat/dokumen-dokumen 

penting, pakaian, makanan dan cenderamata. Seperti sesuai dengan makna motto 

Pos Express bahwa bila si pengirim menginginkan, kiriman dapat tiba sampai ke 

tempat tujuan di hari yang sama (dalam hal kiriman mencakup Layanan Dalam 

Kota/Express City Courier).  

PT. Pos Indonesia (Persero) Medan merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa dimana dalam menjalankan usahanya perusahaan ini menetapkan 

perjanjian yang mengikat kepada konsumennya, yaitu dalam bentuk perjanjian 

baku.  

Setiap perjanjian sudah tentu mempunyai prestasi dan kontra prestasi dan 

untuk mewujudkan prestasi itu diperlukan adanya tanggungjawab. Jadi di samping 

kewajiban berprestasi juga diimbangi dengan tanggungjawab. Jika tidak ada 

tanggungjawab maka kewajiban berprestasi tidak ada artinya menurut hukum. 
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Perjanjian juga tidak ada artinya apabila prestasi tidak dapat atau tidak mungkin 

diwujudkan. 

Mengantarkan paket pos dengan selamat sampai ke tempat tujuan yang 

dimintakan pengirim dengan tepat waktu adalah salah satu kewajiban utama pos. 

Undang- Undang Pos tidak memberikan pengertian atas paket pos. Akan tetapi 

paket pos merupakan bagian dari pengertian istilah kiriman. Secara harafiah 

kiriman dapat diartikan sebagai satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, 

logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos.83 Untuk mencapai 

prestasi itu pihak pos juga harus memiliki tanggungjawab atas setiap tindakannya, 

dimana pertanggungjawaban itu tentu saja didasarkan pada perjanjian yang sudah 

dibuat. 

Sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam KUHPerdata, syarat sahnya suatu 

perjanjian, yakni :84 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti 

bahwa kedua belah pihak harusnya mempunyai kebebasan kehendak. Kedua belah 

pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan 

                                                 
83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  38 Tahun 2009 tentang Pos, Pasal 1 angka 

8. 
84 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas ataupun 

secara diam-diam.85 

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut mengandung asas 

konsensualisme yang berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak yang 

terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Prinsipnya, sebuah perjanjian 

dapat dibuat dalam bentuk bebas oleh pihak-pihak yang akan mengadakan 

perjanjian. Akan tetapi pengertian bebas bukanlah dalam arti yang sebebas-

bebasnya tanpa batas. Sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdata, bahwa batasan 

perjanjian yang dapat dibuat apabila tidak bertentangan dengan Undang-Undang, 

kesusilaan atau ketertiban umum. 

Ketentuan perjanjian pengiriman paket pos melalui jasa Pos Express 

merupakan perjanjian/kontrak antara pengguna jasa (konsumen) dengan PT. Pos 

Indonesia (Persero) yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan/syarat-syarat 

pengiriman paket Pos Express yang tertuang dalam point-point yang terdapat pada 

tanda bukti pengiriman (consigment note) ataupun pada tanda bukti terima 

kiriman, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.  

Sama seperti pelayanan jasa pengiriman paket lainnya, ketentuan-ketentuan 

pengiriman paket pos yang dibuat oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Medan juga 

dituangkan dalam bentuk formulir yang sudah ditetapkan dan disediakan oleh 

kantor pos. Dimana ketentuan dalam formulir ini berlaku bagi setiap konsumen 

pengguna jasa Pos Express tanpa terkecuali. Dengan demikian formulir ini 

berlaku sebagai perjanjian antara konsumen dan PT. Pos Indonesia (Persero) 

                                                 
85 T. Darwini, Diktat Hukum Perdata, (Medan, 2007), Hal. 84. 
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Medan yang bersifat mengikat satu sama lain, dimana perikatan ini akan 

menimbulkan suatu hubungan hukum. Ketentuan seperti ini dikatakan sebagai 

ketentuan atau perjanjian baku. 

Dalam perjanjian ini terdapat berbagai ketentuan tentang hak dan kewajiban 

serta larangan bagi para pihak, keterangan mengenai paket yang dikirimkan, 

keterangan kiriman, force majeure, jangka waktu pengaduan serta keterangan para 

pihak sebagai pengirim/penerima paket. 

Konsumen dalam menggunakan barang/jasa mempunyai beberapa hak 

penting yang harus didapatkan. Mendapatkan pelayanan yang baik dari PT. Pos 

Indonesia (Persero) Medan adalah hak yang dapat dirasakan pengguna jasa 

(konsumen). Walaupun konsumen belum tentu mengikatkan diri untuk 

menggunakan layanan jasa yang ditawarkan. Di samping itu, hak pengguna jasa 

(konsumen) untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

layanan jasa Pos Express ini sangat penting. Hak-hak ini wajib diterima setiap 

konsumen, kendati hak-hak tersebut diatas tidak dituangkan secara tertulis di 

dalam ketentuan perjanjian. Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Pos, 

pengguna layanan pos berhak atas jaminan kerahasiaan, keamanan, dan 

keselamatan kiriman. Adapun hak yang dituangkan secara tertulis pada ketentuan 

perjanjian pengiriman paket pos yaitu bahwa selama kiriman belum diserahkan 

kepada penerima, masih merupakan hak pengirim dan oleh karenanya hanya 

pengirim yang berhak mengajukan pengaduan. Hak ini selaras dengan ketentuan 

yang ditetapkan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Pos. Sesuai dengan 

ketentuan pada Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan “Suatu perjanjian tidak 
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hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi 

juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh 

kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Kendati hak-hak konsumen yang lain 

tidak disebutkan dalam ketentuan perjanjian tersebut, bukan berarti hak-hak 

tersebut tidak ada/tidak diakui, melainkan hak-hak tersebut sudah sepatutnya 

didapatkan konsumen berdasarkan kebiasaan dan UUPK. Hak-hak yang dimiliki 

oleh konsumen yang terdapat dalam ketentuan perjanjian penggunaanan jasa Pos 

Express ini bersesuaian dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 

UUPK. Dimana hak-hak tersebut diatas diberikan kepada seluruh pengguna jasa 

PT. Pos Indonesia (Persero) tanpa terkecuali.  

PT. Pos sebagai perusahaan yang menyediakan jasa juga mempunyai 

beberapa hak yang mana hak tersebut bersesuaian dengan UUPK,86 antara lain 

hak yang paling dasar ialah menerima pembayaran dari konsumen yang 

menggunakan jasanya sesuai dengan nilai tukar dan tarif yang sudah ditetapkan 

oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero). Disamping itu, sesuai Pasal 29 ayat 2 

Undang-Undang Pos, pegawai pos berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman 

di hadapan pengguna jasa Pos Express. Hal ini dikarenakan pos berhak untuk 

mencocokkan kebenaran informasi kiriman berhak mendapatkan informasi yang 

benar dari pengguna layanan pos tentang kiriman yang dinyatakan pada dokumen 

pengiriman. Akan tetapi pihak pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan 

keselamatan kiriman.87 Hal ini bertujuan untuk mencocokan kebenaran informasi 

kiriman. Karena pegawai pos berhak mendapatkan informasi yang benar dari 
                                                 

86 Lihat Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. 

87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Pasal 30. 
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pengguna jasa Pos Express tentang kiriman yang dinyatakan pada dokumen 

pengiriman. 

Di samping mempunyai hak-hak, dalam hal ini para pihak juga mempunyai 

kewajiban-kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing. Dengan menitipkan 

barangnya untuk dikirim melalui jasa Pos Express, konsumen pastilah terlebih 

dahulu membaca petunjuk informasi/ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PT. 

Pos Indonesia (Persero) Medan dan selanjutnya konsumen berkewajiban 

mengikutinya. Membayar biaya kiriman sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan 

merupakan salah satu kewajiban mutlak bagi pengguna jasa (konsumen), 

walaupun ketentuan ini tidak dinyatakan secara tertulis. Ketentuan ini diadopsi 

dari Pasal 5 UUPK. Selain itu, isi kiriman dan nilai paket/barang harus sesuai 

dengan pernyataan pengirirm yang dinyatakan dan ditandatangani di halaman 

depan tanda bukti pengiriman paket/barang (formulir). Bila pernyataan yang 

diperbuat tidak sesuai dengan paket yang dikirimkan, maka PT. Pos Indonesia 

(Persero) Medan tidak bertanggungjawab atas akibat hukum yang timbul 

kemudian.88 Hal ini bersesuaian dengan Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Pos. 

Dalam menjalankan usahanya PT. Pos Indonesia (Persero) Medan juga 

mempunyai beberapa kewajiban yang tertuang dalam ketentuan perjanjian, 

diantaranya PT. Pos Indonesia (Persero) Medan bertanggungjawab terhadap 

kiriman yang dikirim bila pengirim telah membayar lunas semua biaya 

pengiriman dan biaya lainnya (kecuali bila ada kesepakatan tertentu) dan memiliki 

                                                 
88 Ketentuan dan Syarat Pengiriman Pos Express, Point 1. 
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Bukti Terima Kiriman asli (bukan foto copy).89 Apabila paket pos rusak dan 

hilang seluruhnya yang berdasarkan pengusutan, nyata-nyata menjadi 

tanggungjawab Pos Express akan mendapat penggantian sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.90 

Namun, untuk lahirnya kewajiban memberi ganti kerugian dari kantor pos, 

maka terlebih dahulu pengirim harus menempatkan pihak kantor pos dalam 

keadaan lalai melalui prosedur pernyataan atau teguran baik lisan maupun tulisan 

berupa pengaduan terhadap keterlambatan dan kehilangan diajukan paling lambat 

30 hari kerja dihitung dari saat kiriman diposkan di kantor kirim. Sedangkan 

pengaduan kerusakan diajukan paling lambat 2 hari kerja sejak kiriman disertakan 

kepada si alamat. Tidak semua kerusakan atau kehilangan dapat dibebankan pada 

PT. Pos Indonesia (Persero) Medan, apabila disebabkan oleh hal-hal yang tak 

terduga (force majeure) atau pembungkusannya/tempatnya kurang sempurna 

adalah diluar tanggungjawab POS EXPRESS, kecuali diasuransikan dan diluar 

kejadian bencana alam, kontaminasi radio aktif, perang, huru-hara pergolakan 

sipil dan sejenisnya.91 Adapun dalam hal tidak dilaksanakannya sebagian atau 

keseluruhan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian akibat terjadinya force 

majeure bukan merupakan suatu pelanggaran atas perjanjian, sehingga semua 

kerugian dan biaya yang diderita oleh satu pihak akibat force majeure bukan 

merupakan tanggung jawab pihak lainnya. Adapun ketentuan mengenai force 

majeure ini sesuai dengan ketentuan tentang perikatan yang terdapat dalam Pasal 

1245 KUHPerdata, yakni tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila 
                                                 

89 Ketentuan dan Syarat Pengiriman, Point 1. 
90 Ketentuan dan Syarat Pengiriman Pos Express, Point 4. 
91 Ketentuan dan Syarat Pengiriman Pos Express, Point 3. 
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lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang 

berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-

hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. 

Dengan adanya hak dan kewajiban serta tanggungjawab dari para pihak, 

maka dengan sendirinya timbul larangan bagi para pihak yang tercantum dalam 

ketentuan perjanjian pengiriman Pos Express sebagai upaya untuk menghindarkan 

faktor-faktor yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen sesuai dengan 

tujuan dari UUPK. 

Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Pos menyatakan pengguna layanan pos 

dilarang mengirimkan barang yang dapat membahayakan barang kiriman lainnya, 

lingkungan, atau keselamatan orang. Adapun larangan bagi pengguna jasa Pos 

Express yang terdapat dalam ketentuan perjanjian penggunaan jasa Pos Express 

adalah : 

1. Dilarang mengirimkan benda yang dapat membahayakan kiriman, atau 

keselamatan orang (dangerous good) serta memasukkan uang tunai, emas 

permata, batu mulia, sertifikat surat berharga.92 

2. Dilarang mengirimkan benda yang dapat membahayakan kiriman, kiriman 

pos atau keselamatan orang. Pelanggaran ini diancam dengan hukuman 

pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-

tingginya satu juta rupiah. (Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1984) dan wajib membayar ganti rugi 

                                                 
92 Ketentuan dan Syarat Pengiriman Pos Express, Point 2. 
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kepada PT. Pos Indonesia (Persero) dan atau pihak lain atas kerugian yang 

diderita. 

Jenis barang-barang tersebut meliputi : 

a. Barang yang karena sifatnya dapat merusakkan/mengotorkan kiriman lain 

dan atau membahayakan orang/pegawai pos; 

b. Barang-barang yang mudah meledak, mudah menyala/dapat terbakar 

sendiri; 

c. Binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan/buah-buahan (kecuali telah 

memenuhi ketentuan yang berlaku misalnya karantina); 

d. Barang-barang yang menyinggung kesusilaan; 

e. Narkotika, candu, morphine, kokain, ganja, ekstasi dan psikotropika 

lainnya yang dilarang Pemerintah; 

f. Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat menggangu stabilitas Nasional. 

g. Bakteri, virus dan lainnya yang mengandung penyakit. 

h. Barang-barang yag mengandung zat radioaktif. 

i. Unsur kimia yang dapat bereaksi bila bercampur atau menyebabkan 

karat/korosi.93 

Disini terlihat PT. Pos Indonesia (Persero) Medan masih menggunakan 

perjanjian baku yang bersubstansikan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang 

Pos terhadap konsumennya. Dimana ketentuan ini belum dirubah dan 

disesuaikan dengan ketentuan dari Undang-Undang Pos Nomor 38 Tahun 2009. 

Hal ini dapat menunjukkan lemahnya perlindungan konsumen yang diberikan 

                                                 
93 Ketentuan dan Syarat Pengiriman, Point 4. 

 77



kepada pengguna jasa pos karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian masih 

merujuk pada Undang-Undang Pos lama yang mana sudah dicabut dan tidak 

berlaku lagi. Tentu saja ini juga menjadi suatu kekurangan bagi PT. Pos 

Indonesia sebagai salah satu BUMN yang seharusnya lebih tanggap dalam 

memperbaharui ketentuan perjanjian baku yang dibuatnya sesuai perkembangan 

Undang-Undang Pos. 

Sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Pos, barang terlarang yang 

dapat membahayakan kiriman atau keselamatan orang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

1. narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya; 

2. barang yang mudah meledak; 

3. barang yang mudah terbakar; 

4. barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan; 

5. barang yang melanggar kesusilaan; dan/atau 

6. barang lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan 

terlarang. 

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggungjawab 

pengguna jasa Pos Express dengan tidak mengikuti ketentuan/syarat yang sudah 

ditetapkan, PT. Pos Indonesia (Persero) Medan tidak bertanggung jawab dan tidak 

memberikan ganti rugi atas kiriman yang diakibatkan oleh :94 

1. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh pengirim; 

                                                 
94 Ketentuan dan Syarat Pengiriman, Point 5. 
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2. Isi kiriman yang tidak sesuai dengan pernyataan tertulis di halaman muka 

model Bukti Tanda Terima; 

3. 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 barang-barang 

elektronik seperti halnya handphone, kamera, radio/tape dan lain-lain yang 

sejenis; 

4. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat force majeure seperti bencana alam, 

perang, huru-hara, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan 

kekuasaan atau penyitaan oleh penguasa setempat; 

5. Kerugian yang tidak langsung atau untuk keuntungan yang tidak jadi 

diperoleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggaraan pos; 

6. Pengaduan yang diajukan setelah waktu 30 hari (untuk paket, surat kilat 

khusus dan surat tercatat dalam negeri), 4 bulan (untuk EMS) dan 6 bulan 

(untuk paket dan surat tercatat luar negeri) sejak tanggal pengeposan. 

Pada saat paket diterima oleh petugas Pos Express, maka timbullah 

perjanjian antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Medan, dimana 

PT. Pos mengikatkan diri untuk mengantarkan paket milik si pengirim sedangkan 

pengirim sendiri mengikatkan dirinya untuk membayar ongkos kiriman sesuai 

tarif yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) Medan. Prof. R. Subekti, SH 

yang berpendapat bahwa “Jika seseorang telah menyanggupi untuk melakukan 

sesuatu atau berbuat sesuatu, maka ia harus bertanggungjawab terhadap apa yang 
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telah disanggupinya.”95 Pada saat inilah pihak pos sudah menyatakan 

kesanggupannya. 

Dengan dimulainya perjanjian ini melalui penyerahan maka selanjutnya hal 

ini akan menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yaitu PT. Pos 

Indonesia (Persero) Medan dengan pengguna jasa. Adanya hubungan hukum ini 

akan berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dimana 

hak dan kewajiban ini harus berdasarkan perjanjian baku yang sudah disepakati. 

Dari semua penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa apa yang menjadi hak 

dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak hanya terbatas pada apa yang 

tertulis pada tanda bukti pengiriman (consigment note) ataupun pada tanda bukti 

terima kiriman. Melainkan juga meliputi hak dan kewajiban apa yang timbul 

kemudian atas perjanjian ataupun kebiasaan yang sudah disepakati oleh kedua 

belah pihak melalui tanda bukti pengiriman/terima. 

Seperti yang diketahui bahwa perjanjian pengiriman paket pos melalui jasa 

Pos Express adalah menggunakan perjanjian baku, dimana perjanjian ini dibuat 

oleh PT. Pos Indonesia (Persero). Kalau diamati lebih jauh, perjanjian ini dibuat 

tanpa adanya perjumpaan kehendak karena konsumen tidak diberikan kesempatan 

untuk ikut merundingkan materi atau isi perjanjian. Dengan demikian apa yang 

yang ada dalam perjanjian tersebut hanya sesuai dengan apa yang dikehendaki 

oleh kantor pos Medan, karena isi perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh 

PT. Pos Indonesia (Persero) dan tidak mungkin diadakan perubahan sesuai dengan 

yang dikehendaki konsumen. Sehingga pihak konsumen hanya memberikan 

                                                 
95 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Penerbit Alumni, 1982), Hal. 58. 
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persetujuannya atas syarat-syarat perjanjian itu dengan tidak ada pilihan lain 

ataupun tawar-menawar. Oleh karena itu disini jelas mengandung unsur paksaan 

secara halus, karena pihak pos mengetahui bahwa pihak konsumen mempunyai 

kepentingan yang lebih besar. Kalaupun konsumen mau menerima ketentuan-

ketentuan/syarat-syarat tersebut karena ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali 

harus menerimanya untuk mencukupi kebutuhan. Mengingat hal ini maka 

kesepakatan yang terjadi dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan apa yang 

dikehendaki pada Pasal 1320 KUHPerdata. 

Tidak adanya perjumpaan kehendak tersebut/kesepakatan juga dikarenakan 

tidak ada keseimbangan kedudukan dalam suatu perjanjian. Maka pihak lemah 

biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan 

apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki 

posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan 

klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang 

seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak 

ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang 

oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.96 

Oleh karena itu yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang 

memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut 

memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau 

                                                 
96 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.cit., Hal. 114. 
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meringankan/menghapuskan beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang 

seharusnya menjadi tanggung jawabnya.97 

Disini terlihat jelas bahwa seharusnya dalam pembuatan perjanjian itu, 

kedua belah pihak harus terlibat, atau dengan kata lain salah satu pihak yang tidak 

ikut dalam proses pembuatannya harus memberikan persetujuan tanpa adanya rasa 

keterpaksaan. 

Ketentuan-ketentuan yang sudah dibakukan ini dapat dilihat dibagian 

belakang tanda bukti pengiriman (consigment note) ataupun pada tanda bukti 

terima kiriman yang tertuang dalam point-point. Perjanjian baku yang ditetapkan 

sepihak oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Medan ini dituangkan dalam bentuk 

formulir yang akan diisi oleh petugas pos dan ditandatangani oleh pengirim. 

Dimana formulir ini sudah terlebih dulu disediakan pos dalam jumlah banyak 

sehingga memudahkan apabila sewaktu-waktu akan dipergunakan dan dapat 

menghemat waktu dikarenakan isi dari perjanjian baku ini berlaku bagi setiap 

pengguna jasa pos tanpa terkecuali.  

Walaupun ketentuan/perjanjian baku tersebut banyak ditentang, namun 

perjanjian baku/standar yang dibuat PT. Pos Indonesia (Persero) tersebut tidaklah 

melanggar asas kebebasan berkontrak, karena walau bagaimanapun pihak 

konsumen dalam hal ini pengguna jasa Pos Express masih diberi hak untuk 

memilih menyetujui (take it) atau menolak (leave it) perjanjian yang berisikan 

klausula baku tersebut apakah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 

UUPK. 

                                                 
97 Ibid., Hal. 115. 
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