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Kata kunci : Pertanggungjawaban, Gugatan, Konsumen. 
Dalam dunia pos dan kurir, pengiriman surat,dokumen dan barang tidak mesti semulus 
yang diharapkan oleh konsumen. Misalnya konsumen mendapatkan barang kirimannya 
rusak atau terlambat di terima, tidak seperti waktu yang di perjanjikan sehingga 
konsumen menjadi pihak yang di rugikan karena tidak mendapat layanan maksimal 
seperti yang di janjikan oleh pihak pemberi layanan atau jasa, oleh karena itu sudah 
seharusnya perusahaan jasa pos memberikan jaminan dan bersedia bertanggung jawab 
terhadap semua kemungkinan yang dapat terjadi.Dalam pelaksanaannya, perusahaan 
pos mempunyai petunjuk sendiri dalam menanggapi ketidakpuasan pelanggan.Tetapi, 
kadangkala kebijakan yang di ambil belum dapat di implementasikan sesuai dengan 
harapan sehingga seringkali menimbulkan banyak gugatan dari konsumen.Bagaimana 
perusahaan jasa menindaklanjuti gugatan dari konsumen akan coba penulis teliti. 
 Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana bentuk-
bentukgugatan pengguna jasa Pos Express terhadap layanan Pos Express cabang 
semarang, (2) Bagaimana pertanggungjawaban Pos Express dalam menangani gugatan 
konsumen. (3) Faktor-faktor apakah yang menghambat Pertanggungjawaban Pos 
Express Cabang Semarang terhadap gugatan pengguna jasa Pos Express. 
 Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian 
mengambil lokasi di Pos Express Cabang Semarang Jl. Imam Bardjo No. 3 Semarang . 
Fokus dari penelitian ini, adalah ; (1) Bentuk-bentuk Gugatan pengguna jasa Pos 
Express, (2) Pertanggungjawaban Pos Express terhadap gugatan konsumen, (3) Faktor-
faktor yang menghambat pelaksanaan pertanggungjawaban pengguna jasa Pos Express. 
Alat dan teknik pengumpulan data diperoleh dari (1) Wawancara terhadap responden 
dan informan (2) Observasi kegiatan untuk memperoleh data yang diperlukan, dan (3) 
Dokumentasi untuk memperoleh data. Obyektifitas dan keabsahan data diperoleh 
dengan menggunakan teknik triangulasi  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan konsumen terhadap Pos Express 
dapat di golongkan menjadi 3 yaitu : keterlambatan, kerusakan,dan kehilangan. Pihak 
Pos Express memiliki Prosedur Pelaksanaan sendiri yang di gunakan untuk 
menyelesaikan gugatan yang di ajukan oleh konsumen. Dengan menggunakan petunjuk 
pelaksanaan yang ada, semua gugatan konsumen dapat diselesaikan dengan baik secara 
damai di luar Pengadilan. Faktor-faktor yang menghambat Pertanggungjawaban Pos 
Express datang dari pihak konsumen itu sendiri. Antara lain; Kurangnya pengetahuan 
konsumen akan hak mereka, konsumen kurang bersifat proaktif dalam mencari 



 ix

informasi sehigga tidak/terlambat dalam melaporkan gugatan atas kerugian yang 
dialami. 
 Kesimpulan yang dapat diperoleh: (1) Gugatan konsumen terhadap Pos Express 
dapat dikategorikan menjadi tiga; keterlambatan, kehilangan, dan kerusakan barang (2) 
Tanggung jawab Pos Express merupakan upaya Pos Express untuk memenuhi 
tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha dengan cara memberikan ganti rugi atas 
kerugian akibat penggunaan jasa yang diberikan (3) Faktor-faktor yang menghambat 
Pos Express seringkali datang dari konsumen sendiri, antara lain kurangnya 
pengetahuan konsumen akan hak mereka. Saran yang penulis berikan, konsumen dapat 
menempatkan dirinya sebagai pengguna jasa yang sadar akan hak-haknya sebagai 
konsumen dengan cara membaca ketentuan atau dengan aktif bertanya kepada petugas 
bila belum mengerti. Untuk Pos Express, Pos Express Cabang Semarang hendaknya 
lebih meningkatkan mutu pelayanan dan menjadi Perusahaan Penyedia Jasa yang 
memperhatikan hak-hak konsumen. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL: “PERTANGGUNGJAWABAN POS EXPRESS CABANG SEMARANG 

TERHADAP GUGATAN KONSUMEN PENGGUNA JASA POS EXPRESS 

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.  8 TAHUN 1999 TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN” 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

I. RESPONDEN 

 

 

 

1. Seberapa sering anda menggunakan jasa pengiriman barang untuk mengirim 

barang? 

2. Apa alasan anda mengunakan jasa pengiriman barang? 

3. Bagaimanakah anda memperoleh informasi tentang Pos Express? 

4. Apa alasan anda menggunakan jasa Pos Express untuk mengirim barang? 

5. Berikan gambaran secara umum kinerja Pos Express dalam melayani pelanggan. 

6. Apa saja keluhan yang pernah anda jumpai ketika mengirim barang menggunakan 

jasa Pos Express? 

7. Tindakan apa yang anda lakukan ketika menjumpai keluhan semacam itu? 

8. Apakah pihak Pos Express merespon laporan anda? 

9. Bagaimana pihak Pos Express menindaklanjuti laporan anda? 

10. Apakah tindak lanjut yang diambil Pos Express dapat dikatakan memuaskan? 

11. Untuk kedepannya, apakah anda akan tetap menggunakan jasa Pos Express?  

II. INFORMAN 

Bagian Customer Service Pos Express 

NAMA  : 

UMUR  : 

TEMPAT TINGGAL : 
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1) Bagaimana prosedur pengiriman barang yang diberlakukan di Pos Express? 

2) Dengan prosedur yang demikian, dapatkah Pos Express mengirimkan barang sesuai 

dengan slogan Pos Express yaitu kiriman sehari sampai? 

3)  Bagaimana dengan jumlah konsumen yang melakukan pengaduan akan pelayanan 

yang diberikan oleh Pos Express? 

4) Bagaimana prosentase pengaduan bila dibandingkan dengan tahun lalu? 

5)  Apa bentuk keluhan yang sering dikeluhkan oleh pelanggan? 

6) Bagaimana respon dari pihak Pos Express dalam mengatasi laporan konsumen? 

7)  Apakah penyelesaian laporan ada yang sampai ke pengadilan? 

8)  Apakah Pos Express mempunyai kebijakan sendiri dalam menyelesaikan keluhan 

konsumen? 

9) Cukup efektifkah pelaksanaannya dalam menyelesaikan masalah? 

10) Apakah ada hambatan dalam penyelesaian masalah? 

11) Langkah apa yang diambil Pos Express untuk menghindari laporan akan masalah 

yang sama? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NAMA : 

UMUR : 

JABATAN : 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Pengertian 

 
Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan : 
1. Strategic Business Unit (SBU) Pos Express adalah divisi operasi perusahaan yang 

melayani pasar tertentu atau sekelompok konsumen khusus ataupun daerah tertentu 
dengan batasan – batasan kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan. 

2. Head Office SBU Pos Express adalah kantor yang menjadi induk Area Office dan 
Branch Office Pos Express; 

3. Area Office Pos Express adalah representasi Pos Express di area yang mempunyai 
tugas untuk pengendalian operasional (selling, operation dan delivery) serta 
dukungan sumber daya di area; 

4. Pusat Layanan Bisnis adalah unit kerja yang menangani dan mengolah layanan 
kiriman korporat. 

5. Pusat Layanan Ritel adalah unit kerja yang menangani pengolahan kiriman ritel 
yang berasal dari Service Point dan Agen Ritel Swasta di wilayah kerja suatu 
Branch Office, Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express maupun Kantor Area 
Jakarta. 

6. Node adalah unit mandiri yang secara struktur organisasi berada dalam 
pengendalian langsung SBU Pos Express. 

7. Branch Office Pos Express adalah node Pos Express yang mengelola titik layanan 
(service point) dan delivery secara dedicated dan berfungsi sebagai representasi Pos 
Express di daerah tertentu; 

8. Express Mail Processing Center (EMPC) adalah tempat dilaksanakannya 
penyelenggaraan proses distribusi, delivery dan trafik di Area Office; 

9. Unit Trafik adalah unit kerja di bawah Express Mail Processing Center yang 
berfungsi sebagai simpul distribusi (hub) pertukaran kiriman Pos Express pada 
jaringan nasional. 

10. Kantor Pos Dalam Jaringan (KPDJ) Pos Express  kantor yang secara struktur  
organisasi tidak berada dalam pengendalian langsung Head Office SBU Pos 
Express tetapi menjalankan aktivitas selling, processing, delivery layanan Pos 
Express atau kombinasi dari dua atau lebih dari ketiga proses dimaksud sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen SBU Pos Express; 

11. Delivery Point adalah Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express yang hanya 
melakukan fungsi delivery. 

12. Service Point adalah titik layanan bawahan Branch Office atau Kantor Pos Dalam 
Jaringan Pos Express yang hanya menjalankan fungsi penjualan di loket. 

13. Agen Ritel Swasta adalah Service Point yang diselenggarakan oleh pihak swasta  
14. Jangkauan Layanan adalah daerah operasi yang dapat dilayani oleh produk Pos 

Express. 
15. Gateway adalah Ktpu Jakartasoekarnohatta, Sentral Pengolahan Pos atau Kantor 

Sentral Distribusi yang menjadi penghubung bagi hub, node atau Kantor Pos Dalam 
Jaringan Pos Express dalam fungsi transporting/distribusi. 
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16. Sentral Pengolahan Pos adalah dirianpos yang secara khusus melakukan fungsi 
collecting, processing, transporting dan delivery dan tidak melakukan pelayanan 
loket. 

17. Kantor Sentral Distribusi adalah dirianpos yang terpilih yang melakukan fungsi 
collecting, processing, transporting dan delivery serta melakukan funsi distribusi 
kirimanpos. 

18. Hub adalah dirian yang ditetapkan sebagai titik simpul yang memiliki koneksitas 
transportasi yang paling baik. 

19. Spoke adalah kantor yang memiliki hubungan timbal balik dengan hub. 
20. Tarif adalah adalah harga layanan produk Pos Express yang dinyatakan dalam mata 

uang rupiah. 
21. Bea Kirim adalah biaya pengiriman yang dibayarkan  pengirim kepada SBU Pos 

Express sebagai imbalan jasa penyampaian kiriman Pos Express kepada penerima. 
22. Potongan Pendapatan adalah fasilitas pengurang bea kirim yang diberikan kepada 

pelanggan korporat karena mengunjukkan volume kiriman dalam jumlah tertentu 
pada setiap kali pengiriman. 

23. Diskon adalah potongan pendapatan yang diberikan kepada pelanggan korporat 
dalam bentuk pengurangan terhadap bea kirim yang harus dibayar yang dihitung 
berdasarkan prosentase terhadap bea kirim yang disepakati setelah dikurangi 
dengan bea Harga Tanggungan. 

24. Refund adalah  potongan pendapatan yang diberikan kepada pelanggan korporat 
dalam bentuk uang yang dihitung berdasarkan prosentase terhadap bea kirim yang 
disepakati setelah dikurangi dengan bea Harga Tanggungan. 

25. Layanan Harga Tanggungan adalah layanan tambahan untuk layanan Pos 
Expresss yang memberi jaminan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh 
tertanggung sebagai akibat resiko yang menimpa kiriman yang dikirim dengan 
layanan Pos Express. 

26. Bea Harga Tanggungan adalah sejumlah nilai/besar uang tertentu yang dibayarkan 
tertanggung kepada penanggung sebagai kompensasi atas kesediaan penanggung 
mengambil alih resiko yang mungkin dihadapi oleh tertanggung. 

27. Penanggung adalah SBU Pos Express. 
28. Tertanggung adalah pengguna layanan Pos Express. 
29. Harga Tanggungan Ongkos Kirim (HTOK) adalah pertanggungan yang besar 

harga pertanggungannya ditentukan dari besar ongkos kirim. 
30. Harga Tanggungan Nilai Barang (HTNB) adalah pertanggungan yang besar 

harga pertanggungannya ditentukan berdasarkan harga barang yang 
dinilai/disepakati berdasarkan harga pasar atau harga fakturnya. 

31. Imbal Jasa (Agency Fee) adalah hak Agen Ritel Swasta atas kegiatan menjalankan 
jasa layanan Pos Express. 

32. Jenis Kiriman adalah pemilahan kiriman berdasarkan pemakai jasa yaitu ritel 
(individual) dan korporat. 

33. Layanan Ritel adalah layanan untuk publik yang diberikan melalui loket Pos 
Express yang ada di lokasi Branch Office, Kantor Pos Dalam Jaringan maupun 
Service Point. 
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34. Layanan Korporat adalah layanan untuk pelanggan bisnis dengan syarat dan 
penanganan khusus yang diikat dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang berkaitan 
dengan distribusi kiriman serta penyajian reporting kepada pemakai jasa.  

35. Layanan Berbasis Proyek adalah Layanan yang diberikan kepada pelanggan 
korporat berkenaan dengan distribusi kiriman pada event tertentu dalam periode 
waktu tertentu dengan syarat dan penanganan khusus yang diikat dalam suatu 
Perjanjian Kerja Sama. 

36. Layanan Mailing Room adalah merupakan Layanan yang diberikan kepada 
pelanggan korporat berkenaan dengan distribusi kiriman antar departemen dengan 
syarat dan penanganan khusus yang diikat dalam suatu Perjanjian Kerja Sama. 

37. Service Level adalah layanan layanan yang ditetapkan berdasarkan perbedaan 
waktu penyerahan. 

38. Fitur Produk adalah atribut jasa  yang dapat diberikan oleh produk Pos Express. 
39. Resi Pos Express adalah Bukti Pengiriman (Consignment Note) yang berisi data 

kiriman dan dilengkapi dengan nomor barcode, yang berfunsi sebagai bukti 
pengeposan kiriman serta dipergunakan sebagai identitas kiriman dalam proses 
pertukaran. 

40. Berita Terima adalah Bukti Pengiriman (Consignment Note) yang berisi data 
kiriman dan dilengkapi dengan nomor barcode tertentu, yang berfunsi sebagai bukti 
penyerahan kiriman kepada penerima. 

41. Standar Waktu Penyerahan (SWP) adalah waktu tempuh kiriman Pos Express 
yang dihitung sejak diposkan oleh pengirim sampai dengan diantar kepada 
penerima pada kesempatan pertama dan dinyatakan dalam satuan hari sesuai 
dengan business day.  

42. Kiriman adalah satuan surat, dokumen atau barang Pos Express dalam proses 
pertukaran. 

43. Pucuk/Koli adalah satu satuan kiriman yang kemasannya dapat dalam bentuk 
sampul/amplop, karung, peti atau sejenisnya yang untuk tiap kemasan tersebut 
dibayar satu kali biaya pengiriman. 

44. Kirimanpos Express adalah kantong yang berisi himpunan surat, dokumen atau 
barang Pos Express untuk dipertukarkan. 

45. Kantong Gabungan adalah kantong yang digunakan untuk mengemas kiriman Pos 
Express dengan lebel bertuliskan “GAB” pada lebel alamatnya. 

46. Wilayah Antar adalah luas daerah yang berada di dalam batas antar suatu Branch 
Office atau Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express. 

47. Daerah Antar adalah bagian dari wilayah antar yang diawasi oleh seorang mandor. 
48. Lingkungan Antar adalah bagian dari daerah antar yang dilayani oleh beberapa 

orang kurir. 
49. Jalan Antar adalah jalan – jalan yang terdapat dalam lingkungan antar yang harus 

ditempuh oleh kurir menurut aturan tertentu. 
50. Titik Antar adalah tempat/titik di mana kirimanpos harus disampaikan kepada 

alamat yang dituju, yaitu tempat tinggal, kamtor, kotakpos dan lain – lain. 
51. Rute Jalan Antar adalah urutan titik antar di sepanjang jalan antar mulai dari 

permulaan sampai dengan titik antar terakhir. 
52. Batas Antar adalah garis khayal yang membatasi wilayah pengantaran pos. 
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53. Daerah Dalam Batas Antar (DBA) adalah wilayah antaran yang dapat dilayani 
oleh pengantar di Branch Office/Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express tujuan 
berdasarkan pertimbangam geografis dan tingkat aksesibilitas. 

54. Daerah Luar Batas Antar (LBA) adalah area di luar wilayah antaran yang tidak 
dapat dilayani oleh pengantar  di Branch Office/Kantor Pos Dalam Jaringan Pos 
Express tujuan di mana untuk proses antaran dilakukan oleh pengantar kantor pos 
cabang atau petugas pos desa. 

55. Aplikasi Pos Express adalah program Teknologi Informasi yang dipergunakan 
untuk pengerjaan kiriman Pos Express sesuai dengan tahapan proses operasi.  

56. Model – model adalah formulir, daftar maupun lebel yang dipergunakan dalam 
proses pertukaran kiriman Pos Express. 

57. Pola Operasi adalah hasil dari suatu kemampuan mengelola kebijakan – kebijakan 
dan peraturan – peraturan berkaitan dengan penyusunan format rangkaian dan 
tahapan operasi yang dibuat sesuai dengan kondisi dan potensi setempat. 

58. Masa Olah adalah rentang waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan 
pengolahan kirimanpos di setiap Branch Office dan Kantor Pos Dalam Jaringan Pos 
Express. 

59. Arsip adalah naskah – naskah yang dibuat dan diterima oleh SBU Pos Express 
dalam bentuk apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam 
rangka pelaksanaan kegiatan perushaan. 

60. Database Operasi adalah sekelompok data pada proses collecting, processing dan 
delivery layanan Pos Express yang terdapat pada server nasional Pos Express. 

61. Data Backup adalah sekelompok data operasi yang telah dialihkan statusnya 
menjadi data pendukung. 

62. Ganti Rugi adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan Penanggung kepada 
Tertanggung karena kirimannya mengalami kelambatan, kehilangan atau kerusakan 
sebagian/seluruhnya, setelah Tertanggung memenuhi persyaratan sebagaimana 
ditetapkan dalam ketentuan. 

63. Kerugian adalah hilang atau berkurangnya nilai ekonomi yang tidak diharapkan 
akibat terjadinya suatu kelambatan penyerahan/kehilangan/keruskan terhadap 
kiriman Pos Express. 

64. Recovery Ganti Rugi adalah hak Penanggung untuk mendapatkan dan memiliki 
sisa barang atau hak tuntutan terhadap pihak lain dari ganti rugi yang telah 
dibayarkan. 

65. Kelambatan adalah dilampauinya Standar Waktu Penyerahan kiriman sebagaimana 
ditetapkan oleh Pihak Penanggung. 

66. Hilang adalah tidak diterimanya kiriman Pos Express yang telah memanfaatkan 
layanan Harga Tanggungan oleh penerima (si alamat) dalam waktu 30 (tiga puluh) 
hari kerja sejak tanggal pengeposan. 

67. Rusak adalah berubahnya fungsi, sifat dan/atau bentuk sebagian/seluruhnya atas isi 
kiriman Pos Express akibat terjadinya resiko yang dijamin layanan Harga 
Tanggungan. 

68. Daluarsa adalah masa/waktu yang ditetapkan oleh Penanggung di mana 
Tertanggung dapat memanfaatkan masa/waktu itu untuk menuntut haknya. 
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69. Kadaluarsa adalah dilampauinya masa/waktu daluarsa sehingga Penanggung 
dibebaskan dari kewajiban dalam perikatan layanan Harga Tanggungan. 

70. Akta Otentik adalah naskah asli yang diterbitkan oleh suatu 
instansi/institusi/lembaga tertentu yang mempunyai nilai khusus/penting bagi 
pemiliknya antara lain : Ijazah, Sertifikat, Akta Pertanahan, Akta Nikah/Talak/Cerai 
rujuk, Akta Kelahiran, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda 
Nomor Kendaraan (STNK) dan Akta Perbankan/Asuransi. 

 
Pasal 2 

Maksud dan Tujuan 
 
(1) Ketentuan ini dibuat sebagai pedoman dalam pengelolaan sistem  layanan Pos 

Express. 
(2) Tujuan penyusunan ketentuan ini adalah agar diperoleh kejelasan tentang 

efektifitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi 
dalam sistem layanan Pos Express. 

 
Pasal 3 

Ruang Lingkup 
 
(1) Ketentuan ini merupakan pedoman dalam perencanaan, pengawasan, 

pengendalian dan evaluasi dalam sistem layanan Pos Express. 
(2) Ketentuan ini dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan 

ketentuan di bidang pemasaran dan operasi. 
 

Pasal 4 
Rahasia Surat 

 
(1) Ketentuan mengenai Rahasia Surat berlaku bagi pengiriman surat pribadi dan 

dokumen yang dikirim mempergunakan layanan Pos Express. 
(2) Kebebasan dan rahasia surat menyurat tidak boleh diganggu gugat, kecuali 

dalam hal – hal yang ditentukan dengan undang – undang, atas perintah hakim 
atau kekuasaan lain yang secara hukum dinyatakan berhak 
memerintahkannya. Atas dasar ini maka isi surat yang dipercayakan kepada 
SBU Pos Express, demikian pula isi naskah yang dikirimkan dalam sampul 
tertutup hanya boleh dibuka atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang 
secara hukum dinyatakan berhak memerintahkannya. 

(3) Pelanggaran terhadap rahasia surat diancam dengan hukuman disiplin dan 
hukuman pidana. 

 
Pasal 5 

Rahasia Jabatan 
 

(1) Yang termasuk dalam rahasia jabatan adalah alamat, keterangan mengenai 
para pengirim, mengenai tempat pengeposan dan tempat tujuan dari kiriman 
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Pos Express meliputi kategori surat dan barang, yang diketahui oleh para 
pegawai SBU Pos Express pada waktu dan oleh karena melakukan tugas 
pekerjaannya.  

(2) Para pegawai SBU Pos Express harus selalu menjaga rahasia jabatan, kecuali 
dalam hal – hal yang ditentukan dengan undang – undang, atas perintah hakim 
atau kekuasaan lain yang secara hukum dinyatakan berhak 
memerintahkannya. 

(3) Pelanggaran terhadap rahasia jabatan. diancam dengan hukuman disiplin dan 
hukuman pidana. 

 
Pasal 6 

Jenis Layanan 
 

(1) Layanan Kiriman Ritel 
a. Service Level : 

1) Same Day Service. 
2) Next Day Before 10 A.M.  
3) Next Day Before 5 P.M. 

b. Fitur Produk 
1) Resi Pengiriman (Proof of Posting) 
2) Jaminan  bila kiriman terlambat. 
3) Ganti rugi bila kiriman rusak/hilang sebagian atau seluruhnya 

berdasarkan nilai barang yang dipertanggungkan. 
4) Fasilitas Jejak Lacak (Track and Trace) pada homepage 

http://express.posindonesia.co.id. 
(2) Layanan Kiriman Korporat  

a. Service Level : 
Service level layanan kiriman korporat adalah sesuai kesepakatan dengan 

pelanggan. 
b. Fitur Produk 

1) Fasilitas penjemputan kiriman (pick-up service) 
2) Resi Pengiriman (optional) 
3) Jaminan bila kiriman terlambat. 
4) Ganti rugi bila kiriman rusak/hilang sebagian atau seluruhnya 

berdasarkan nilai barang yang dipertanggungkan. 
5) Laporan status kiriman. 
6) Web – based monitoring berdasarkan pemakai jasa untuk penanganan 

kiriman (optional). 
c. Pelaksanaan layanan korporat dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja 

Sama yang terstandar. 
(3) Layanan Kiriman Berbasis Proyek  

a. Service level dan fitur produk layanan kiriman berbasis proyek secara 
prinsip memiliki karakteristik yang sama dengan kiriman korporat. 

b. Kiriman berbasis proyek berkenaan dengan event tertentu. 
(4) Layanan Mailing Room 
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a. Service level dan fitur produk layanan mailing room secara prinsip 
memiliki karakteristik yang sama dengan kiriman korporat. 

b. Layanan Mailing Room meliputi : 
1) Penanganan kiriman antar departemen pada suatu perusahaan yang 

berlokasi dalam satu gedung. 
2) Penanganan kiriman antar kantor cabang pada suatu perusahaan. 
3) Penanganan kiriman antar perusahaan yang berlokasi dalam satu 

gedung. 
c. Ketentuan tentang mailing room diatur lebih lanjut dalam peraturan 

tersendiri 
 

Pasal 7 
Kategori, Ukuran dan Berat Kiriman 

 
(1) Kategori Kiriman Pos Express dibedakan atas kiriman dokumen dan kiriman 

barang. 
(2) Ukuran Standar Kiriman Pos Express: 

a. Ukuran Maksimal 
1) Panjang  = 60 centimeter 
2) Lebar = 35 centimeter 
3) Tinggai = 32 centimeter 

b. Ukuran minimal  
1) Panjang  = 15,2 centimeter 
2) Lebar = 9 centimeter 
3) Ketebalan = 0,2 centimeter 

(3) Ukuran Non Standar Kiriman Pos Express : 
a. Kiriman berbentuk empat persegi panjang yang melebihi dimensi 

maksimal, dengan ketentuan bahwa kiriman non standar memiliki dimensi 
maksimal sebagai berikut :  

 
Panjang + Lebar + Tinggi ≤ 300 centimeter, di mana dimensi 
terpanjang maksimal 150 centimeter 

 
b. Kiriman berbentuk gulungan dengan dimensi maksimal sebagai berikut : 

 
Panjang + (2 x Garis Tengah)  ≤ 104 centimeter, di mana dimensi 
terpanjang maksimal 90 centimeter. 
 

(3) Berat kiriman Pos Express : 
a. Berat maksimal Kiriman Pos Express adalah 30 kilogram.  
b. Untuk kiriman non standar, penentuan berat kiriman tidak 

mempergunakan berat aktual tetapi dihitung dengan perhitungan 
volumetrik dengan cara sebagai berikut: 
1) Kiriman berbentuk persegi panjang : 
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Panjang  x Lebar x Tinggi 
      6000 

 
2) Kiriman berbentuk gulungan : 

 
Panjang  x  (2 x Garis Tengah) 

       6000 
 

c. Bila menurut perhitungan, berat volumetrik lebih besar dari berat aktual 
kiriman maka yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan tarif adalah 
berat volumetrik. 

 
Pasal 8 

Barang Yang Dilarang Dikirim Dengan Layanan Pos Express 
 

(1) Barang – barang yang karena sifat atau bungkusnya dapat menimbulkan 
bahaya bagi petugas Pos atau dapat mengotori atau merusak kiriman lain 
seperti :  
a. Bahan yang rentan terhadap oksidasi, misal : bubuk pemutih, peroksida 

dan lain – lain. 
b. Accu atau baterai basah. 
c. Makanan basah atau berminyak. 

(2) Benda yang dapat meledak atau menyala atau barang yang dapat terbakar 
sendiri seperti senjata api, peluru dan bahan peledak, mercon atau sejenisnya 
serta segala macam korek api dan gas pengisinya. 

(3) Binatang hidup kecuali lebah, lintah, ulat sutera, parasit, serangga dan 
serangga pembasmi serangga perusak yang dikirim oleh badan yang diakui 
resmi.  

(4) Uang logam, uang kertas Bank dan surat berharga bagi pengunjuk, platina, 
emas atau perak yang telah dikerjakan atau belum, permata, perhiasan dan lain 
– lain barang berharga. 

(5) Barang yang menyinggung kesusilaan. 
(6) Candu morfin, kokain dan obat terlarang lainnya. 
(7) Bahan biologis yang mudah busuk dan mudah menularkan penyakit. 

 
Pasal 9 
Tarif 

 
(1) Tarif layanan Pos Express dibedakan menjadi : 

a. Tarif layanan ritel. 
b. Tarif layanan korporat.  
c. Tarif layanan berbasis proyek. 
d. Tarif layanan mailing room. 

(2) Penetapan tarif layanan  ritel : 
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a. Daftar tarif kiriman ritel dan perubahannya ditetapkan oleh Head Office 
SBU Pos Express dalam peraturan tersendiri. 

b. Tarif kiriman ritel sudah termasuk premi Harga Tanggungan Ongkos 
Kirim. 

c. Bila diminta oleh pengirim, tarif layanan Pos Express dapat ditambah 
dengan Harga Tanggungan Nilai Barang. 

d. Apabila terjadi perubahan tarif  , maka instalasi penyesuaian tarif pada 
sistem aplikasi di Pos Express dilakukan oleh Head Office SBU Pos 
Express atau petugas yang ditunjuk.. 

e. Pelunasan bea kirim layanan Pos Express dilakukan secara tunai. 
(3) Penetapan tarif layanan korporat, layanan berbasis proyek dan layanan 

mailing room : 
a. Tarif adalah sesuai kesepakatan dengan pelanggan berdasarkan pedoman 

tarif kiriman korporat yang ditetapkan oleh Head Office SBU Pos Express. 
b. Pedoman tarif sebagai dasar negosiasi akan ditetapkan dengan surat 

keputusan tersendiri. 
c. Pelunasan bea kirim layanan Pos Express dapat dilakukan secara kredit. 
d. Refund dapat diberikan untuk kiriman korporat/kiriman berbasis proyek. 
e. Besar tarif kiriman korporat/kiriman berbasis proyek harus dituangkan ke 

dalam Perjanjian Kerja Sama. 
(4) Ketentuan tentang pentarifan  diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. 

 
Pasal 10 

Layanan Harga Tanggungan  
 

(1) Jenis Layanan Harga Tanggungan : 
a. Harga Tanggungan Ongkos Kirim  

1) Harga Tanggungan Ongkos Kirim layanan Pos Express sudah 
termasuk dalam komponen tarif. 

2) Bea Harga Tanggungan Ongkos Kirim adalah sebesar 0,24 % x 10 x  
ongkos kirim. 

b. Bea Harga Tanggungan Ongkos Nilai Barang  
1) Harga Tanggungan Ongkos Nilai Barang ditambahkan kepada 

komponen tarif bila pemakai jasa menghendaki. 
2) Bea Harga Tanggungan Ongkos Nilai Barang dipungut sebesar 0,24% 

dari nilai barang yang tercantum pada faktur/kuitansi pembelian atau 
berdasarkan kesepakatan antara pihak SBU Pos Express dengan 
pemakai jasa. 

(2) Penetapan nilai barang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Barang baru menurut harga pada faktur/kuitansi pembelian. Bila pengirim 

tidak dapat menunjukkan faktur/kuitansi pembelian maka Branch 
Manajer/Kepala Kantor Pos Dalam Jaringan dapat menetapkan taksiran 
harga barang.  

b. Barang bukan baru, menurut penilaian Branch Office/Kantor Pos Dalam 
Jaringan Pos Express setempat. 
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c. Harga tertinggi tiap item kiriman yang dapat dipertanggungkan dengan 
Harga Tanggungan Nilai Barang maksimal seharga Rp 20.000.000,00. 

d. Barang seni/budaya atau barang yang bersifat pribadi lainnya maksimal 
Rp 2.000.000,00 untuk tiap item kiriman. 

e. Barang berisi akta otentik (ijazah, STNK, BPKB, Pasport dan lain – lain) 
maksimal sebesar Rp 3.000.000,00 untuk tiap item kiriman. 

f. Pengirim wajib mengisi pertelaan isi dan nilai kiriman pada resi kiriman 
Pos Express. 

g. Kiriman dengan berat melebihi 2.000 gram atau lebih atau yang bernilai 
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih, wajib mempergunakan Harga 
Tanggungan Nilai Barang.  

h. Kiriman yang akan dikirim dengan layanan harga tanggungan nilai barang 
harus diunjukkan secara terbuka. 

 
Pasal 11 

Potongan Pendapatan 
 

(1) Potongan pendapatan dapat diberikan dalam bentuk diskon atau refund 
dengan perlakuan keuangan sebagai berikut : 
a. Pada pola diskon, perusahaan pemakai jasa membayar jumlah bersih bea 

kiriman yaitu jumlah keseluruhan bea kiriman dikurangi potongan 
pendapatan. 

b. Pada pola refund, perusahaan pemakai jasa membayar jumlah kotor bea 
kiriman yaitu jumlah keseluruhan bea kiriman sebelum dikurangi 
potongan pendapatan. Potongan pendapatan selanjutnya dikurangkan dari 
jumlah kotor yang dibayarkan dan dikembalikan kepada perusahaan 
pemakai jasa. 

(2) Pemberian potongan pendapatan hanya dapat diberikan kepada pelanggan 
korporat yang mengirim kiriman sampai dengan jumlah tertentu pada  setiap 
kali pengeposan. 

(3) Potongan pendapatan tidak dihitung dari jumlah pendapatan kiriman korporat 
yang diakumulasikan sampai dengan periode waktu tertentu. 

(4) Potongan pendapatan untuk layanan kiriman berbasis proyek dihitung dari 
nilai total proyek. 

(5) Besar pendapatan yang dijadikan acuan dalam pemberian potingan 
pendapatan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi bea Harga 
Tanggungan. 

(6) Ketentuan tentang potongan pendapatan diatur lebih lanjut dalam peraturan 
tersendiri. 

 
Pasal 12 

Marketing Fee 
 

(1) Marketing fee merupakan insentif  bagi Node atau Kantor Pos Dalam Jaringan 
yang berhasil mengakuisisi pelanggan korporat. 
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(2) Pengelolaan dana marketing fee meliputi  aktivitas pembinaan pelanggan. 
(3) Marketing fee diperhitungkan dari pendapatan kiriman korporat setelah 

dikurangi dengan Harga Tanggungan Ongkos Kirim dan Harga Tanggungan 
Nilai Barang dan Diskon. 

(4) Marketing fee dapat dikeluarkan setelah pemakai jasa melunasi bea kiriman. 
(5) Ketentuan tentang marketing fee diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. 

 
Pasal 13 

Peralatan Kerja  
 

(1) Peralatan kerja yang dipergunakan di Node Pos Express disediakan oleh dan 
masuk dalam anggaran belanja  Head Office SBU Pos Express. 

(2) Peralatan kerja yang dipergunakan di Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express 
disediakan oleh dan masuk dalam anggaran belanja kantor yang bertalian. 

 
BAB II  

SISTEM MUTU 
 

Pasal 14 
Sistem Mutu Layanan Pos Express 

 
(1) Untuk mendukung sistem operasi layanan Pos Express diperlukan adanya 

sistem mutu. 
(2) Sistem mutu layanan Pos Express adalah ISS 2001 sesuai dengan Keputusan 

Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) nomor KD.39/Dirut/0501 tanggal 16 Mei 
2001 tentang “Penetapan Sistem Mutu Operasi PT. Pos Indonesia (Persero)”. 

 
Pasal 15 

Implementasi Penerapan Sistem Mutu 
 

(1) Penerapan sistem mutu ISS 2001 dimaksudkan untuk merencanakan, 
melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan proses operasi layanan Pos 
Express guna tercapainya kehandalan operasi  (operational excellence). 

(2) Penerapan sistem mutu ISS 2001 di lingkungan SBU Pos Express akan 
dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. 

 
BAB III  

SISTEM OPERASI 
 

Pasal 16 
Standar Waktu Penyerahan 

 
(1) Standar Waktu Penyerahan layanan Pos Express dibedakan menurut layanan 

korporat, layanan berbasis proyek dan layanan mailing room. 
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(2) Standar Waktu Penyerahan layanan ritel dihitung sejak kiriman diposkan 
sampai dengan diserahkan kepada penerima. 

(3) Standar Waktu Penyerahan layanan ritel adalah sesuai dengan service level 
sebagai berikut : 
a. H  + 0 untuk layanan Same Day Service. 
b. H + 1 (diserahkan sebelum jam 10:00 keesokan harinya) untuk layanan 

Next Day Before 10 A.M. 
c. H + 1 (diserahkan sebelum jam 17:00 keesokan harinya) untuk layanan 

Next Day Before 5 P.M. 
(4) Standar Waktu Penyerahan layanan korporat, layanan berbasis proyek dan 

layanan mailing room adalah sesuai kesepakatan dengan pelanggan.  
 

Pasal 17 
Jangkauan Layanan 

 
(1) Jangkauan layanan kiriman ritel bersifat nasional terbatas sesuai dengan 

kriteria pencapaian Standar Waktu Penyerahan (SWP) H + 1 dalam pola 
perhubungannya. 

(2) Jangkauan layanan korporat, layanan berbasis proyek dan layanan mailing 
room adalah sesuai kesepakatan dengan pelanggan. 

 
 

Pasal 18 
Jaringan Layanan Nasional 

 
(1) Jaringan layanan nasional merupakan Node dan Kantor Pos Dalam Jaringan 

Pos Express  yang membentuk konfigurasi layanan Pos Express secara 
nasional. 

(2) Pola hubungan dalam jaringan layanan nasional bersifat nasional terbatas 
yaitu antar Node/Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express yang telah 
ditetapkan oleh Head Office SBU Pos Express sepanjang memenuhi Standar 
Waktu Penyerahan (SWP) H + 1. 

(3) Penetapan pembukaan jaringan layanan, service level dan pola  perhubungan 
kiriman Pos Express dalam jaringan nasional dilakukan oleh Head Office 
SBU Pos Express. 

(4) Jaringan Layanan nasional adalah sebagai berikut : 
a. Service Point di wilayah kerja Kantor Area Pos Express Jakarta 
b. Branch Office 
c. Kantor Pos Dalam Jaringan 

(5) Daftar Node dan Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express adalah sebagaimana 
Lampiran I. 

 
Pasal 19 

Jaringan Layanan Regional 
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(1) Jaringan Layanan Pos Express Regional merupakan Kantor Pos dalam suatu 
wilayah kerja Wilpos tertentu yang membentuk konfigurasi layanan regional. 

(2) Pola hubungan dalam jaringan layanan regional bersifat terbatas yaitu antar 
Kantor Pos dalam lingkup Wilpos yang bertalian sepanjang memenuhi 
Standar Waktu Penyerahan (SWP) H + 1. 

(3) Pendapatan Layanan Pos Express Regional merupakan pendapatan Wilpos 
yang bertalian. 

(4) Segala biaya exploitasi layanan Pos Express pada jaringan regional menjadi 
beban Wilpos yang bertalian. 

(5) Wilpos mengelola persediaan dan distribusi resi, kantong dan libel Pos 
Express untuk UPT dalam jaringan layanan regional. 

(6) Jaringan Layanan Pos Express Regional sepenuhnya mengacu kepada 
ketentuan tentang standar layanan Pos Express yang ditetapkan oleh Kantor 
Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) dan Head Office SBU Pos Express. 

(7) Usulan pembukaan jaringan layanan, service level, pola perhubungan 
kirimanpos Express dalam perhubungan regional diajukan oleh Kawilpos 
kepada Ka. SBU Pos Express. 

(8) Penetapan Kantor Pos yang dapat masuk dalam jaringan layanan Pos Express 
regional menjadi kewenangan Ka. SBU Pos Express. 

(9) Kawilpos berkewajiban mengendalikan operasi dan mutu layanan Pos Express 
dalam jaringan regional di wilayahnya sesuai dengan standar operasi dan 
standar mutu yang ditetapkan oleh Ka. SBU Pos Express. 

(10) Setiap bulan Kawilpos melaporkan kinerja kantor – kantor yang masuk dalam 
jaringan regional meliputi pendapatan dan produksi kiriman ritel/korporat, 
termasuk pendapatan Node dan Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express 
nasional yang berada di wilayah kerjanya terbatas pada pendapatan yang 
berasal dari layanan Pos Express dalam perhubungan regional. 

(11) Pembukaan, pengelolaan dan evaluasi Jaringan Layanan Pos Express 
Regional dituangkan dalam suatu Service Level Agreement.  

 
Pasal 20 

Agen Ritel Swasta 
 

(1) Penerimaan kiriman Pos Express di loket dapat dilakukan oleh pihak swasta 
dalam bentuk Agen Ritel Swasta. 

(2) Agen Ritel Swasta yang hanya membuka layanan Pos Express disebut Pos 
Express Point. 

(3) Agen Ritel Swasta memperoleh imbal jasa keagenan (agency fee).  
(4) Agen Ritel Swasta secara administrasi dan operasional berada dibawah 

pengawasan Node atau Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express Nasional. 
(5) Kantor Pos selain Node dan Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express tidak 

dapat mengajukan pembukaan Agen Ritel Swasta kecuali Kantor Pos di 
wilayah kerja Kantor Area Pos Express Jakarta. 

(6) Pembukaan Agen Ritel Swasta mempertimbangkan koneksitas jaringan serta 
pencapaian SWP H + 1. 
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(7) Prosedur pembukaan Agen Ritel Swasta : 
a. Permohonan diajukan oleh pihak swasta kepada Area Office, Branch 

Office atau Kantor Pos Dalam Jaringan Nasional. 
b. Oleh Area Office, Branch Office atau Kantor Pos Dalam Jaringan 

permohonan tersebut diteruskan kepada Ka. SBU Pos Express dilampiri 
dengan potensi pasar dan analisis kelayakan bisnis. 

c. Berdasarkan potensi pasar dan analisis bisnis serta pertimbangan lain Ka. 
SBU mengeluarkan ijin pembukaan Agen Ritel Swasta melalui Kantor Pos 
Pemeriksa. 

(8) Ketentuan tentang pembukaan Agen Ritel Swasta diatur lebih lanjut dalam 
peraturan tersendiri. 

 
 

Pasal 21 
Pembukaan Node/Kantor Pos Dalam Jaringan 

 
(1) Setiap pembukaan Branch Office dan/atau Kantor Pos Dalam Jaringan baru, 

harus dibuat studi kelayakan baik dari aspek pemasaran, finansial maupun 
operasional. 

(2) Bila dinyatakan layak, rencana pembukaan Branch Office dituangkan dalam 
Berita Acara Layak Operasi (BALO). 

(3) Tata cara penyusunan studi kelayakan pembukaan Node dan Kantor Pos 
Dalam Jaringan diatur lebih lanjut dalam peraturan  tersendiri. 

 
Pasal 22 

Pembukaan Service Point 
 

(1) Untuk mengoptimalkan penggarapan pasar, Kantor Area, Branch Office atau 
Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express dapat membuka  service point (loket) 
untuk layanan kiriman ritel di Kantor Pos sekota/lain kota, Kantor Pos Cabang 
Dalam/Luar Kota maupun pusat perdagangan. 

(2) Kantor Pos Dalam Jaringan tidak diperkenankan membuka service point di 
wilayah kerja Kantor Pos luar kota, kecuali Kantor Pos Cabang luar kota yang 
berada di wilayah kerjanya. 

(3) Pembukaan service point kiriman ritel  mempertimbangkan aspek pemasaran, 
finansial dan operasional serta koneksitas jaringan dan keterjaminan 
pencapaian SWP H + 1. 

(4) Rencana dan pelaksanaan pembukaan service point kiriman ritel disampaikan 
kepada Ka. SBU Pos Express untuk penetapannya. 

Pasal 23 
Pembukaan Delivery Point 

 
(1) Untuk mendukung entry status antaran kiriman korporat dapat dibuka delivery 

point (kantor antaran) di luar Node/Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express. 
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(2) Penetapan pembukaan delivery point dan instalasi aplikasi antaran dilakukan 
oleh Head Office SBU Pos Express berkoordinasi dengan Pusat Manajemen 
Jaringan, Wilpos dan UPT terkait. 

 
Pasal 24 

Evaluasi Node/Kantor Pos Dalam Jaringan 
 

(1) Pada setiap akhir tahun akan dilakukan evaluasi kinerja Node/Kantor Pos 
Dalam Jaringan. 

(2) Hasil evaluasi dimaksud ayat 1 pasal  ini akan dipergunakan sebagai dasar 
dalam pengambilan keputusan manajemen SBU Pos Express dalam hal : 
a. Peningkatan/penurunan status kantor pelayanan. 
b. Penutupan jaringan layanan kiriman ritel. 

 
Pasal 25 

Pola Hubungan Antar Node 

 
(1) Pola perhubungan antar Node/Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express pada 

jaringan layanan nasional  dan pola perhubungan antar UPT pada jaringan 
layanan regional ditetapkan oleh Head Office SBU Pos Express. 

(2) Pola hubungan antara jaringan layanan Pos Express baik pada jaringan 
nasional maupun jaringan regional tidak selalu bersifat timbal balik 
tergantung kepada jadwal dan frekuensi penerbangan serta angkutan lain yang 
tersedia. 

(3) Service Point luar kota yang berlokasi di Kantor Pos tertentu tidak dapat 
menyalurkan kirimannya secara langsung ke kantor tujuan. Pola penyaluran 
dilakukan melalui Branch Office yang menjadi induknya. 

(4) Node atau Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express pada jaringan nasional 
dapat membuka layanan kiriman ritel untuk tujuan Kantor Pos pada jaringan 
regional Pos Express yang berada dalam satu Wilpos, demikian juga untuk 
perhubungan sebaliknya sebaliknya. 

(5) Node atau Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express pada jaringan nasional 
tidak diperkenankan membuka layanan kiriman ritel untuk tujuan Kantor Pos 
pada jaringan regional Pos Express di Wilpos lain, demikian juga untuk 
perhubungan sebaliknya. 

 
Pasal 26 

Hirarki Dalam Pola Hubungan 
 

(1) Jaringan primer  
a. Jaringan primer ditetapkan dan dikendalikan oleh Head Office SBU Pos 

Express. 
b. Jaringan primer meliputi perhubungan : 
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1) Antar Node atau Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express pada 
jaringan Pos Express nasional. 

2) Unit Trafik Pos Express Ktpu Jakartasoekarnohatta dengan 
Node/Kantor Pos Dalam Jaringan yang memiliki perhubungan 
langsung. 

(2) Jaringan sekunder 
a. Jaringan sekunder ditetapkan dan dikendalikan oleh Kantor Area Jakarta, 

Branch Office di luar Wilayah Kantor Area Jakarta  atau Kantor Pos 
Dalam Jaringan dengan atau tanpa memanfaatkan jaringan sekunder 
Wilpos yang bertalian. 

b. Jaringan sekunder meliputi perhubungan : 
1) Node atau Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express dengan Kantor Pos 

pada jaringan Pos Express regional dalam satu Wilpos pada 
perhubungan searah. 

2) Express Mail Processing Centre dengan Pusat Layanan Bisnis dan 
Pusat Layanan Ritel. 

 
(3) Jaringan tertier  

a. Jaringan tertier ditetapkan dan dikendalikan oleh Branch Manager/Kepala 
Kantor Pos Dalam Jaringan dengan atau tanpa memanfaatkan jaringan 
sekunder/tertier Wilpos/Kantor Pos  yang bertalian. 

b. Jaringan tertier meliputi perhubungan : 
1) Unit Trafik Pos Express Ktpu Jakartasoekarnohatta dengan Express 

Mail Processing Center 
2) Node atau Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express dengan service 

point dalam kota atau luar kota. 
3) Node atau Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express dengan Agen Ritel 

Swasta. 
4) Pusat Layanan Ritel dengan Service Point. 

 
Pasal 27 

Pola Penyaluran  
 

(1) Pola penyaluran antar Node/Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express nasional  
menganut konsepsi Hub and Spoke kecuali jika terdapat alat angkut yang 
memungkinkan dilakukannya hubungan langsung. 

(2) Koneksitas antar Hub/Node/Kantor Pos Dalam Jaringan dilakukan melalui 
gateway yang merupakan Kantor Tukar Pos Udara, Sentral Pengolahan Pos 
atau Kantor Sentral Distribusi di wilayah kerja Hub/Node/Kantor Pos Dalam 
Jaringan yang bertalian. 

(3) Apabila Hub/Node/Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express tidak berada 
dalam satu lokasi dengan gateway maka penanganan kiriman transit harus 
ditangani oleh gateway.  Sumber daya penanganan kiriman transit di gateway 
dapat disediakan oleh SBU Pos Express. 
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(4) Process Centre Pos Express Ktpu Jakartasoekarnohatta berfungsi sebagai hub 
nasional untuk penyaluran kiriman Pos Express. 

(5) Penyaluran kiriman Pos Express dari Pusat Layanan Bisnis (PLB) dan Pusat 
Layanan Ritel (PLR) di wilayah kerja Area Jakarta dilakukan melalui Express 
Mail Processing Centre (EMPC). 

(6) Penyaluran kiriman Pos Express melalui udara di antara  dua kantor yang 
memiliki koneksitas penerbangan langsung  dilakukan pada jadwal 
penerbangan terakhir pada hari yang  sama dan penerbangan  pertama hari 
berikutnya. 

(7) Kiriman Pos Express tujuan Tangerang, Ciputat, Bogor, Cibinong, Depok, 
Sawangan, Bekasi, Pondok Gede, Serang dan Cilegon yang disalurkan dengan 
angkutan udara melalui Unit Trafik Pos Express KTPU Jakartasoekarnohatta 
disalurkan dengan penerbangan pada jadwal terakhir. 

(8) Penyaluran kiriman Pos Express melalui kantor transit  dilakukan pada jadwal 
penerbangan terakhir dari kantor   asal dan  dari kantor tansit ke kantor tujuan 
pada jadwal penerbangan pertama hari  berikutnya. 

(9) Sepanjang Standar Waktu Penyerahan (SWP) H + 1 dapat dicapai, penyaluran 
kiriman Pos Express dengan angkutan darat dapat dilakukan. 

(10) Matriks pola penyaluran kiriman ritel antar Node dan Kantor Pos Dalam 
Jaringan Pos Express nasional serta disusun oleh Head Office SBU Pos 
Express. Matriks pola penyaluran kiriman ritel dalam jaringan Pos Express 
nasional selanjutnya dijadikan dasar dalam penataan proses indoor di tingkat 
Express Mail Processing Center, Branch Office dan Kantor Pos Dalam 
Jaringan nasional. 

(11) Matriks pola penyaluran kiriman korporat dengan sebaran nasional disusun 
oleh HO SBU Pos Express berdasarkan data yang disampaikan oleh Branch 
Office atau Kantor Pos Dalam Jaringan. 

 
Pasal 28 

Pola Tutupan 
 

(1) Tutupan kiriman di setiap Branch Office/Kantor Pos Dalam Jaringan adalah 
tutupan langsung ke kantor tujuan yang termasuk dalam jaringan layanan Pos 
Expres. 

(2) Kiriman tujuan Jakarta ditutup ke  Express Mail Processing Center (EMPC) 
Jakarta 10100. 

(3) Kiriman tujuan Surabaya dan Sidoarjo ditutup ke Branch Office Pos Express 
Surabaya. 

(4) Kiriman Pos Express yang ditutup dalam kantong plastik atau kantong 
berukuran kecil yang disalurkan melalui kantor transit ditutup secara kantong 
gabungan. 

(5) Process Centre Pos Express Jakartasoekarnohatta Jakarta membuka kantong – 
kantong dengan lebel bertuliskan “GAB” dan menggabungkan kembali 
kantong – kantong yang kantor tujuannya sama ke dalam 1 (satu) kantong 
induk.  
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 Selanjutnya Process Centre Pos Express Jakarta menggabungkan kembali 
kantong kiriman Pos Express sesuai dengan jalur distribusi ke kantor 
tujuan/hub tujuan.  

(6) Kiriman los harus menggunakan kantong kain atau polypropylene dan harus 
memenuhi persyaratan berat maksimal. 

 
 

BAB IV 
POLA OPERASI 

 
Pasal 29 

Pengumpulan (Collecting) 
 

(1) Menetapkan jam buka loket dan batas akhir penerimaan di loket sesuai dengan 
penetapan masa olah, skedul antaran dan skedul angkutan. 

(2) Menetapkan rute skedul penjemputan (pick up) kiriman korporat. 
(3) Menetapkan rute skedul penjemputan (pick up) kiriman dari Service Point. 
(4) Proses pengumpulan (collecting) untuk kiriman ritel : 

a. Menerima kiriman dari publik. 
b. Memproses kiriman. 
c. Membuat dokumen sumber untuk pertanggungan keuangan. 
d. Menyerahkan kiriman kepada bagian proses dengan buku serah. 

(5) Pengerjaan kiriman dalam jumlah banyak yang berasal dari institusi tertentu 
baik secara langsung diunjukkan di loket Pos Express atau tidak secara 
langsung dikirim melalui Bagian Pos Plus Kantor Pos tertentu untuk 
diunjukkan di loket Pos Express, dikerjakan dengan aplikasi H1Collect 
(aplikasi untuk loket ritel). 

(6) Proses pengumpulan (collecting) untuk kiriman korporat : 
a. Menerima kiriman dan softcopy data kiriman dari pelanggan. 
b. Mengolah data softcopy. 
c. Memproses kiriman. 
d. Membuat dokumen sumber untuk pertanggungan keuangan. 
e. Menyerahkan kiriman kepada bagian proses dengan bukti serah. 

 
Pasal 30 

Pengolahan Pengiriman Kantong (Outgoing Mail Processing) 
 
(1) Menetapkan masa olah dan jam tutupan sesuai dengan skedul angkutan. 
(2) Melakukan penjadwalan tugas di setiap tahapan proses outgoing. 
(3) Mengalokasikan sumber daya sesuai dengan waktu proses, volume dan beban 

kerja. 
(4) Proses pengolahan kiriman ritel/korporat outgoing : 

a. Menerima kiriman dari loket. 
b. Mengolah kiriman. 
c. Menyerahkan kantong kiriman kepada bagian trafik. 



 xxxvi

 
Pasal 31 

Pengangkutan (Transporting) 
 

(1) Menetapkan waktu bongkar muat kiriman. 
(2) Mengalokasikan sumber daya pada proses bongkar muat. 
(3) Proses pengiriman kantong kiriman : 

a. Menerima kantong kiriman dari bagian pengolahan. 
b. Memproses kiriman yang akan diangkut. 
c. Menyerahkan kantong kiriman transit kepada pengangkut untuk 

diteruskan ke kantor tujuan akhir. 
(4) Proses penerimaan kantong kiriman : 

a. Menerima kantong kiriman dari alat angkut. 
b. Memproses kantong kiriman yang diterima. 
c. Menyerahkan kantong kiriman kepada bagian penerimaan kantong. 

 
Pasal 32 

Pengolahan Penerimaan Kantong (Incoming Mail Processing) 
 

(1) Menetapkan masa olah dan jam tutupan sesuai dengan skedul antaran dan 
skedul angkutan. 

(2) Melakukan penjadwalan tugas di setiap tahapan proses outgoing. 
(3) Mengalokasikan sumber daya sesuai dengan waktu proses, volume dan beban 

kerja. 
(4) Proses pengolahan kiriman ritel/korporat incoming: 

a. Menerima kiriman dari bagian trafik. 
b. Mengolah item kiriman. 
c. Melakukan proses sortir sesuai dengan jalan antar. 
d. Menyerahkan kiriman kepada kurir. 

 
Pasal 33 

Pengantaran (Delivery) 
 
(1) Menetapkan wilayah antar, daerah Dalam Batas Antar (DBA) dan Luar Batas 

Antar (LBA), lingkungan antar, jalan antar dan rute jalan antar. 
(2) Menetapkan masa olah pra antaran. 
(3) Menetapkan waktu antaran. 
(4) Menetapkan jam dan frekuensi antaran. 
(5) Mengalokasikan sumber daya sesuai dengan waktu antaran, volume dan beban 

kerja. 
(6) Menerima item kiriman dari bagian penerimaan kantong. 
(7) Melakukan sortir kiriman menurut rute jalan antar. 
(8) Melakukan proses pengantaran. 
(9) Melakukan administrasi antaran. 
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Pasal 34 

Penyaluran Kiriman Secara Curah 
 

(1) Untuk mempercepat proses dan pembagian beban pada aktivitas pengolahan 
kiriman korporat, kantor asal dapat menyalurkan kiriman untuk tujuan Branch 
Office, Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express dan Kantor Pos tertentu 
secara curah ke Branch Office yang ditetapkan sebagai hub pengolahan dan 
distribusi. 

(2) Kantor hub yang ditunjuk dilayani oleh Branch Office Pos Express. 
(3) Kantor asal mengelompokkan kiriman menurut kantor tujuan dan menutup 

kiriman dengan daftar pengantar G3 beragenda dengan menyebutkan jumlah 
item kiriman serta menyalurkan kiriman secara curah ke kantor hub. 

(4) Kantor yang berfungsi sebagai hub pengolahan, melakukan sortir berdasarkan 
kantor tujuan, proses entry data kiriman, pencetakan resi, pencetakan advis, 
penutupan kantong dan penerusan kantong ke Branch Office, Kantor Pos 
Dalam Jaringan Pos Express dan Kantor Pos tujuan pada kesempatan pertama. 

(5) Kantor hub akan menerima sharing pendapatan dari kantor asal berdasarkan 
volume kiriman dan beban kerja. 

(5) Pengaturan sharing pendapatan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. 
 

Pasal 35 
Model – model  

 
(1) Resi Pos Express : 

a. Resi Pos Express berfungsi sebagai berikut : 
1) Tanda terima bagi pemakai jasa. 
2) Identifikasi kiriman pada setiap tahapan proses. 
2) Bukti antaran (Berita Terima). 

b. Resi Pos Express termasuk dalam kategori register berharga di mana 
distribusi, penggunaan dan penyimpanannya harus dikontrol. 

c. Ketentuan tentang pengelolaan resi akan diatur dalam peraturan tersendiri. 
(2) Daftar Pengantar Kiriman H1 (Form H1 – 31) yang berfungsi sebagai advis 

pengiriman kiriman yang dipergunakan pada proses tutupan kantong kiriman 
Pos Express yang secara otomatis tercetak dari sistem. 

(3) Libel Kantong Pos Express yang berfungsi sebagai libel kantong yang 
dipergunakan pada proses tutupan kantong kiriman Pos Express. 

(4) Advis Kantong Gabungan yang berfungsi sebagai advis pengiriman pada 
proses penutupan kantong gabungan kiriman Pos Express. 

(5) CN38 yang berfungsi dokumen serah terima kantong kiriman Pos Express 
untuk kiriman yang dislurkan melalui udara. 

(6) R7 yang berfungsi sebagai dokumen serah terima kantong kiriman Pos 
Express dengan awak angkutan untuk kiriman yang dislurkan melalui darat. 

(7) Delivery Order Antaran yang berfungsi sebagai dokumen serah terima 
kiriman dengan para pengantar. 
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Pasal 36                                                                                          

Pelaporan dan Evaluasi Sistem Jaringan 
 

(1) Untuk evaluasi sistem jaringan Pos Express di Head Office, diperlukan 
pelaporan dan analisis data operasi.  
a. Berita Acara P6/P6a dan I6 

1) Berita Acara P 6a adalah berita acara tentang pos yang hilang atau 
rusak yang terjadi sewaktu atau oleh karena angkutan. 

2) Berita Acara P 6 adalah berita acara tentang kekurangan, kerusakan, 
pencurian  dan lain sebagainya dari isi kantong kiriman. 

3) Berita Acara I 6 adalah  berita acara tentang kesalahan seperti 
kesalahan tentang penyaluran kantong kiriman, kesalahan tutupan 
kiriman dan lain sebagainya. 

4) Dibuat oleh setiap terjadi penyimpangan dalam pertukaran kiriman Pos 
Express. 

5) Laporan dikirim pada setiap akhir masa olah kepada Manajer Operasi 
SBU Pos Express. 

b. Laporan Bulanan : 
1) Realisasi Produksi/Pendapatan dan Biaya Pemasaran (Lampiran III). 
2) Rekapitulasi Piutang Pendapatan Pos Express (Lampiran IV) 
3) Peengawasan Umur Piutang Pendapatan Pos Express (Lampiran V) 

c. Daftar Tutup N22 (Lampiran VII). 
1) Khusus untuk Kantor Area Pos Express Jakarta, Daftar Tutup N22 

dibuat untuk Pusat Layanan Ritel yang berfungsi mengolah kiriman 
dari Service Point/Agen Ritel Swasta di wilayah DKI Jakarta. 

2) Daftar Tutup N22 untuk Express Mail Processing Jakarta dan Unit 
Trafik Pos Express Ktpu Jakartasoekarnohatta dibuat terpisah. 

3) Khusus untuk Unit Trafik Ktpu Jakartasoekarnohatta dan Branch 
Office, Daftar Tutup N22 dilampiri dengan Daftar Tutup N22 dari 
Ktpu Jakartasoekarnohatta, Sentral Pengolahan Pos atau Kantor 
Sentral Distribusi yang bertalian.  

4) Daftar Tutup N22 dikirim paling lambat tanggal 31 Januari tahun 
berikutnya ditujukan kepada Manajer Operasi SBU Pos Express. 

d. Data Operasi yang akan dipergunakan untuk analisis dan evaluasi kinerja 
sistem jaringan dikompilasi oleh Head Office berdasarkan database yang 
terdapat dalam server Pos Express nasional.  

 
 

Pasal 37 
Pengelolaan Arsip dan Database Operasi 

 
(1) Penyimpanan arsip operasi  dalam sistem layanan Pos Express dilakukan 

sebagai berikut : 
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a. Neraca loket dan backsheet disimpan selama 5 (lima) tahun terhitung 
mulai tanggal pembuatan. 

b. Advis pengiriman, R 7, CN 38, P 6, P 6a, I 6 dan Berita Terima disimpan 
selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pembuatan. 

(2) Database operasional yang tersimpan pada server nasional, setelah jangka 
waktu waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal transfer data, 
dipindahkan ke data back up yang selanjutnya akan disimpan selama 6 (enam) 
bulan berikutnya. 

(3) Setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, arsip operasi dapat 
dimusnahkan/dihapuskan dengan membuat Berita Acara. 

 
BAB V 

SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI 
 

Pasal 38 
Prinsip Pengelolaan Informasi Teknologi 

 
(1) Pengelolaan Teknologi Informasi mengacu kepada ketentuan Perusahaan yang 

tertuang dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI). 
(2) Pengembangan sistem Teknologi Informasi Pos Express harus dilakukan oleh 

fingsi terkait di Perusahaan. 
(3) Sistem Teknologi Informasi Pos Express yang akan diimplementasikan harus 

telah lulus Beta Test yang dilakukan oleh fungsi terkait di Perusahaan. 
(4) Pengembangan sistem Teknologi Informasi harus dapat mendukung pola 

operasi Pos Express sehingga memiliki kemampuan sistem yang competitive, 
controllable dan collaborative. 

(5) Pemilihan teknologi yang digunakan dalam mendukung sistem Pos Express 
mengutamakan teknologi yang field proven dan sedang growth. 

(6) Sesuai dengan RSTI, peran SBU Pos Express adalah sebagai user dan owner 
sistem Teknologi Pos Express dan bertanggung jawab dalam hal : 

(7) Menyampaikan kebutuhan dalam pola operasi guna pengembangan sistem 
sesuai kebutuhan pengembangan bisnis. 

(8) Memeriksa kesesuaian sistem dengan kebutuhan. 
(9) Implementasi sistem (termasuk migrasi sistem bila dibutuhkan). 
(10) Pengendalian operasional secara terbatas utamanya dalam pengendalian agar 

implementasi sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) berbasis 
Teknologi Informasi. Bila ditemukan permasalahan dalam pengoperasian 
sistem Teknologi Informasi dan tidak tertangani oleh SBU Pos Express, harus 
segera dilaporkan kepada fungsi terkait di Perusahaaan guna dilakukan 
langkah – langkah perbaikan untuk kelancaran operasional sistem. 

(11) Perawatan sistem secara terbatas yaitu perawatan kecil yang tidak merubah 
arsitektur sistem utama. Perawatan yang bersifat interkoneksi sistem baik ke 
mitra maupun sistem internal dan perawatan yang berkaitan dengan arsitektur 
sistem harus dikembalikan kepada fungsi terkait di Perusahaan selaku 
penanggungjawab pengembangan sistem. 
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(12) Untuk melaksanakan perawatan sistem sebagaimana dimaksud butir e harus 
berkoordinasi dengan fungsi terkait di Perusahaan. 

(13) Pemanfaatan teknologi informasi tidak terbatas untuk mendukung pola operasi 
layanan Pos Express tetapi termasuk pemanfaatan untuk fungsi supporting 
seperti: pengelolaan persediaan dan distribusi supplies, pengelolaan data 
pendapatan dan biaya, dan lain – lain. 

 
Pasal 39 

Program Aplikasi Layanan Pos Express 
 

(1) Program Aplikasi Pos Express merupakan alat bantu berupa program pada 
proses operasi untuk mengelola data kiriman Pos Express. 

(2) Update parameter nomor Perjanjian Kerja Sama kiriman korporat, tarif dan 
wilayah antar untuk kiriman ritel hanya dapat dilakukan oleh Head Office 
SBU Pos Express. 

(3) Jenis aplikasi yang digunakan dalam operasi layanan Pos Express adalah : 
a. Aplikasi H1Collect, untuk membantu proses penerimaan kiriman di loket 

ritel. 
b. Aplikasi H1Korporat, untuk membantu proses penerimaan kiriman 

korporat. 
c. Aplikasi H1Trafik, untuk membantu proses  pengolahan kiriman.  
d. Aplikasi H1Delivery, untuk membantu proses delivery. 
e. Aplikasi GTRitel, untuk proses transfer data transaksi loket, data 

pengolahan kiriman dan data antaran. 
f. Aplikasi GTKorporat, untuk proses transfer pengolahan kiriman korporat. 
g. Aplikasi H1Reporting, untuk membantu pembuatan report status kiriman 

korporat. 
 

Pasal 40 
Prosedur Instalasi Aplikasi Layanan Pos Express 

 
(1) Setiap proses instalasi aplikasi harus dimintakan ijin secara tertulis oleh kantor 

yang akan membuka layanan ritel maupun korporat. 
(2) Tanpa ijin tertulis dari Head Office SBU Pos Express, instalasi aplikasi 

layanan Pos Express tidak dapat dilakukan. 
(3) Proses instalasi program aplikasi dilakukan oleh petugas Head Office SBU 

Pos Express dan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara. 
 

BAB VI 
PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN 

 
Pasal 41 

Waktu Pengajuan Keluhan 
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(1) Pengaduan terhadap keterlambatan atau kehilangan diajukan paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kerja dihitung dari saat kiriman diposkan di kantor tujuan. 

(2) Pengaduan kerusakan diajukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak kiriman 
diserahkan kepada si alamat. 

(3) Pengaduan yang diajukan setelah tenggang waktu sebagaimana ayat (1) dan 
(2) pasal ini akan dianggap kadaluwarsa dan tuntutan ganti rugi tidak dapat 
dilakukan. 

 
Pasal 42 

Tata Cara Penanganan Keluhan Pelanggan 
 

(1) Keluhan dapat diajukan oleh pengirim, penerima atau kuasanya. 
(2) Penanganan terhadap keluhan pelanggan ditangani oleh Pos Express Customer 

Care (Pos Express C-care) yang terdapat di Kantor Area Pos Express Jakarta 
dan setiap Branch Office/Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express. 

(3) Terhadap pengaduan kerusakan atau kehilangan isi kiriman perlu dilakukan 
cross-check terhadap pertelaan isi yang tertulis pada resi kiriman. 

(4) Hasil investigasi disampaikan kepada pelanggan selambat – lambatnya 2 X 24 
jam dihitung dari tanggal pengaduan diajukan.  

(5) Bila proses investigasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu 2 X 24 jam maka 
kepada pelanggan dapat dibayarkan ganti rugi. 

 
 

BAB VII 
KLAIM GANTI RUGI 

 
Pasal 43 

Hak Terhadap Tuntutan Ganti Rugi 
 

(1) Setiap kiriman adalah hak pengirim sampai dengan kiriman diserahkan 
kepada penerima, kecuali pengirim telah melepaskan hak secara tertulis. 

(2) Tuntutan ganti rugi dapat dibayarkan kepada pihak ketiga bila pihak ketiga 
tersebut diberi kuasa tertulis oleh pengirim. 

(3) Ganti rugi dapat diberikan kepada penerima bila kiriman yang diterimanya 
rusak/hilang sebagian. 

 
 

Pasal 44 
Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi 

 
(1) Klaim ganti rugi harus diajukan secara tertulis oleh pelanggan kepada Branch 

Manager/Supervisor.  
(2) Pembayaran ganti rugi dan kronologis penyimpangan operasi yang 

menyebabkan terjadinya ganti rugi dilaporkan kepada Ka. SBU Pos Express. 
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(3) Ketentuan tentang tata cara tuntutan ganti rugi diatur lebih lanjut dalam 
peraturan tersendiri. 

 
Pasal 45 

Besar Ganti Rugi dan Cara Pembayarannya  
 
(1) Keterlambatan , kerusakan dan kehilangan kiriman Pos Express diberikan 

ganti rugi yang besarnya diatur sebegai berikut: 
a. Untuk keterlambatan diberikan ganti rugi sebesar 1 (satu) kali ongkos 

kirim  
b. Untuk kerusakan/kehilangan diberikan ganti rugi sebesar: 

1) Berdasarkan HTOK  maksimal adalah 10 kali ongkos kirim 
2) Berdasarkan HTNB maksimal adalah sebesar harga peetanggungan 

nilai barang  
3) Berdasarkan HTOK dan HTNB maksimal adalah 10 kali ongkos kirim  

dan nilai barang yang dipertanggungkan 
(2) Penyerahan besar uang ganti rugi kepada pelanggan mengggunakan bukti 

serah/Kuitansi. 
(3) Besar ganti rugi untuk kiriman korporat berdasarkan kepada kesepakatan 

dengan pelanggan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). 
(4) Pembayaran ganti rugi dilaporkan kepada Ka. SBU Pos Express dilampiri 

dengan kwitansi pembayaran dan Formulir Tuntutan Ganti Rugi. 
(5) Kepala Area/Branch Manager berkewajiban melakukan pengusutan lebih 

lanjut untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan operasi 
serta melaporkannya kepada Ka. SBU. 

(6) Berdasarkan laporan Kepala Area/Branch Manager pada ayat (6) pasal ini, Ka. 
SBU menetapkan apakah ganti rugi dimaksud dibebankan kepada pegawai 
yang bersalah atau dibebankan kepada anggaran SBU Pos Express. 

(7) Ketentuan tentang tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dalam 
peraturan tersendiri. 

 
 

Pasal 46 
Kerugian Yang Dikecualikan dari Pembayaran Ganti Rugi 

 
(1) Kiriman berisi barang terlarang sesuai dengan pasal 8. 
(2) Kerugian sebagai akibat langsung dari kondisi Force Majeur : 

a. Force Majeur merupakan keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar 
kehendak, kuasa serta kontrol manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, angin topan, perang, 
kerusuhan, huru – hara, pemogokan pegawai dan lain – lain yang secara 
pertimbangan yang wajar sama sekali menyebabkan tidak dapat 
dilakukannya suatu presrasi. 

b. Keterangan berkenaan dengan kondisi force majeur dilakukan oleh 
instansi pemerintah yang berwenang. 
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(3) Kerugian yang disebabkan oleh pembungkusan/pengepakan yang tidak layak 
dari pihak pengirim. 

(4) Kerugian yang disebabkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian yang nyata 
dari pihak pengirim atau penerima. 

(5) Kerugian yang disengaja baik oleh pengirim atau penerima dengan tujuan 
untuk mencari keuntungan. 

(6) Kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh sifat dari barang itu sendiri 
termasuk aus atau menyusut/berkurangnya timbangan. 

(7) Kerugian sebagai akibat oksidasi, kontaminasi, polusi dan reaksi nuklir. 
(8) Kerugian yang disebabkan oleh kerusakan/kekacauan (derangement) mekanis 

dan atau elektris atas barang eletronik kecuali ada bukti bahwa kerusakan 
diakibatkan oleh proses penanganan yang tidak benar sehingga menimbulkan 
kerusakan pada pembungkus. 

(9) Kerusakan barang cair yang disebabkan karena bocor/tumpah akibat kemasan 
yang tidak dapat melindungi isinya kecuali ada bukti bahwa kerusakan 
diakibatkan oleh proses penanganan yang tidak benar sehingga menimbulkan 
kerusakan pada pembungkus. 

(10) Kerugian yang tidak langsung atau keuntungan yang tidak jadi diperoleh 
karena kekeliruan yang disebabkan oleh pegawai SBU Pos Express. 

 
Pasal 47 

Hak Atas Recovery Ganti Rugi 
 

(1) Setiap pembayaran ganti rugi kepada pengirim/penerima atau kuasanya maka 
pengirim/penerima atau kuasanya harus membuat surat pernyataan pelepasan 
hak terhadap kiriman, di mana pernyataan yang ditandatangani tersebut harus 
termuat dalam kuitansi pembayaran ganti rugi.  

(2) Branch Manager/Kepala Kantor Pos Dalam Jaringan dapat menjual 
secepatnya barang dimaksud yang selanjutnya dicatat sebagai penerimaan 
perusahaan. 

 
 

BAB VIII 
ADMINISTRASI KEUANGAN 

Pasal 48 
Pencatatan Transaksi 

 
(1) Pencatatan transaksi penjualan jasa layanan Pos Express mengacu kepada 

sistem Akuntansi PT. Pos Indonesia (Persero). 
(2) Pencatatan dilakukan di UPT yang telah ditunjuk sebagai node atau collecting 

point/delivery point/service point dari SBU.  
 

Pasal 49 
Pencatatan Transaksi Tunai   
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(1) Dasar pencatatan adalah backsheet loket layanan Pos Express yang dicetak 
secara harian. 

(2) Transaksi tunai pada loket Pos Express  dicatat sebagai berikut : 
 

Korek Dr/Cr Uraian Bsu 

    

11 01 01 01 01 Dr Kas  xxx 

42  07 Dr Potongan Pendapatan Bisnis Express xxx 

41  07  01 Cr Pendapatan Pos Express xxx 

41  07  02 Cr Pendapatan Harga Tanggungan Pos Express xxx 

41  07  02 Cr Pendapatan Harga Tanggungan Nilai Barang PE xxx 

 
Pasal 50 

Pencatatan Transaksi Kredit 
 

(1) Prosedur Penagihan 
a. Kiriman yang dikerjakan di Pusat Layanan Bisnis 

1) Pada setiap akhir proses pengolahan dan distribusi kiriman, Pusat 
Layanan Bisnis di Kantor Area Jakarta/Branch Office mengirimkan 
Laporan Pengawasan Harian yang memuat rekapitulasi pengiriman 
berdasarkan kota tujuan, jumlah kiriman per kota tujuan dan besar 
uang per kota tujuan dan dikirim kepada Kantor Pos pencatat 
pertanggungan transaksi. 

2) Kantor Pos pencatat melakukan rekonsiliasi data produksi dan besar 
uang tagihan dengan perusahaan pengirim dan menuangkan hasil 
rekonsiliasi ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi. 

3) Bila terjadi selisih data pada saat dilakukan rekonsiliasi, Kantor Pos 
pencatat melakukan konfirmasi kepada Pusat Layanan Bisnis. 

4) Surat penagihan piutang kepada perusahaan pengirim dibuat oleh 
Kantor Pos pencatat berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi paling 
lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

 
b. Kiriman yang disalurkan secara curah 

1) Pada setiap akhir proses pengolahan dan distribusi kiriman, kantor hub 
mengirimkan Laporan Pengawasan Harian kepada Pusat Layanan 
Bisnis Kantor Area Jakarta/Branch Office yang memuat rekapitulasi 
pengiriman berdasarkan kota tujuan, jumlah kiriman per kota tujuan 
dan besar uang per kota tujuan dan dikirim kepada Kantor Pos 
pencatat pertanggungan transaksi. 

2) Pusat Layanan Bisnis Kantor Area Jakarta/Branch Office membuat 
rekapitulasi produksi dan pendapatan menurut jenis kiriman dan kantor 
hub serta mengirimkannya kepada Kantor Pos pencatat. 
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3) Kantor Pos pencatat melakukan rekonsiliasi data produksi dan besar 
uang tagihan dengan perusahaan pengirim dan menuangkan hasil 
rekonsiliasi ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi. 

4) Bila terjadi selisih data pada saat dilakukan rekonsiliasi, Kantor Pos 
pencatat melakukan konfirmasi kepada Pusat Layanan Bisnis Kantor 
Area Jakarta/Branch Office.  

5) Surat penagihan piutang kepada perusahaan pengirim dibuat oleh 
Kantor Pos pencatat berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi paling 
lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

6) Setelah diterima pelunasan piutang, Kantor Pos pencatat 
mendistribusikan pendapatan kepada masing – masing kantor hub. 

(2) Pencatatan transaksi layanan kiriman korporat dilakukan sebagai berikut : 
a. Pada saat membuat surat tagihan dilakukan pencatatan sebagai berikut : 

 
Korek Dr/Cr Uraian Bsu 

    

11  03  01  07 Dr Piutang Pendapatan Bisnis Express xxx 

41  07  01 Cr Pendapatan Pos Express xxx 

41  07  02 Cr Pendapatan Harga Tanggungan Pos Express xxx 

41  07  02 Cr Pendapatan Harga Tanggungan Nilai Barang PE  xxx 

 
b. Pada saat diterima pelunasan piutang pendapatan : 

 
Korek Dr/Cr Uraian Bsu 

    

11 01 01 01 01 Dr Kas xxx 

42  07 Dr Potongan Pendapatan Bisnis Express xxx 

11  03  01 07 Cr Piutang Pendapatan Bis Express xxx 

 
 

(3) Pencatatan transaksi pendapatan dan sharing pendapatan untuk kiriman  yang 
disalurkan dengan sistem bulk dilakukan sebagai berikut : 
a. Pada saat membuat surat penagihan dilakukan pencatatan sebagai berikut : 

 
Korek Dr/Cr Uraian Bsu 

    

11  03  01  07 Dr Piutang Pendapatan Bisnis Express xxx 

41  07  01 Cr Pendapatan Pos Express xxx 

41  07  02 Cr Pendapatan Harga Tanggungan Pos Express xxx 
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41  07  02 Cr Pendapatan Harga Tanggungan Nilai Barang PE xxx 

42  07 Cr Potongan Pendapatan Bisnis Express xxx 

  
b. Pada saat diterima pelunasan piutang, Kantor Pos pencatat melakukan 

pencatatan sebagai berikut : 
 

Korek Dr/Cr Uraian Bsu 

    

11 01 01 01 01 Dr Kas xxx 

42  07 Dr Potongan Pendapatan Bisnis Express xxx 

11  03  01  07 Cr Piutang Pendapatan Bisnis Express xxx 

 
c. Pada saat Kantor Pos pencatat mendistribusikan pendapatan kepada setiap 

kantor hub, dicatat sebagai berikut : 
 

Korek Dr/Cr Uraian Bsu 

    

41  07  01 Dr Pendapatan  Pos Express xxx 

32  14 Cr PKP AW/DW – Pendapatan Pos Express Kantor Pos “A” xxx 

32  14 Cr PKP AW/DW – Pendapatan Pos Express Kantor Pos “B” xxx 

32  14 Cr PKP AW/DW – Pendapatan Pos Express Kantor Pos “C” xxx 

32  14 Cr PKP AW/DW – Pendapatan Pos Express Kantor Pos “D” xxx 

 
d. Kantor hub melakukan pencatatan terhadap mutasi pendapatan dari 

Kantor Pos pencatat sebagai berikut : 
 

Korek Dr/Cr Uraian Bsu 

    

32  14 Dr PKP AW/DW Pendapatan Pos Express  xxx 

41  07  01 Cr Pendapatan  Pos Express xxx 
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DAFTAR INFORMAN 

 

NO  NAMA NIPPOS Tugas 

1. Hari Bawono 966294812 Supervisor Layanan 

2. Natalia D. W PKWT Petugas Loket Sore 

3. Retnaningrum 969299539 Petugas Loket Pagi 

4. Yusuf Alfiani E 969254660 Supervisor Operasi/Procesing 

Incoming 

 



 

Daftar Responden yang Mengajukan Gugatan ke Pos Express Cabang Semarang 

 

No. Nomor Resi Nama Alamat Jenis Pengaduan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

ML071014550ID 

ML148624460ID 

ML123136904ID 

ML019865837ID 

ML163824445ID 

ML165805934ID 

ML119792040ID 

ML199839304ID 

Indrie 

Suhatmadji 

Elmyr A. F. 

Indra A. 

Pratini Suryo P. 

Santi 

David (PT Cantas Mitra) 

Heri (PT Jamu Jago) 

Semarang 

Teuku Umar No. 43 Semarang 

Jl. Tegalsari Barat II/30 Semarang 

Jl. Gajahmada No. 91 Semarang 

Randusari Pos 2/3450 Semarang 

Jl. Brigjen Sudiarto km 12 Semarang 

Jl. Pleburan VIII No. 4 Semarang 

Jl. Kimangunsarkoro 106 Semarang 

Keterlambatan 

Keterlambatan 

Kehilangan 

Keterlambatan 

Keterlambatan 

Keterlambatan 

Kerusakan 

Keterlambatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah 

satu ciri modernisasi yang senantiasa menuntut perubahan dalam segala bidang 

kehidupan manusia terutama dalam bidang penyediaan pelayanan yang berhubungan 

dengan data, informasi serta barang dan/atau jasa. Perkembangan informasi dan 

teknologi dalam bidang penyediaan jasa menuntut tersedianya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat modern saat ini, terutama kebutuhan akan kecepatan pelayanan, 

pengiriman maupun penerimaan layanan jasa, informasi, serta barang, dan/atau 

dokumen. 

 Sejak dahulu kala masyarakat sudah mengenal pentingnya pemenuhan akan 

kebutuhan pertukaran dan pengiriman informasi serta barang dan/atau dokumen. 

Pada zaman dahulu, orang menggunakan burung merpati sebagai sarana untuk 

memenuhi kebutuhan komunikasi, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pertukaran 

barang dari satu tempat ke tempat lainnya, masyarakat jaman dahulu menggunakan 

jalur laut seperti kapal ataupun jalur darat seperti berjalan kaki atau menggunakan 

kereta. Seiring dengan perkembangannya, pemenuhan pertukaran informasi 

kemudian dilakukan melalui pos, email, fax dan layanan SMS (Short Message 

Service) oleh beberapa jaringan mobile phone, sedangkan pemenuhan kebutuhan 

akan barang sudah tidak lagi mengandalkan kapal ataupun kereta, tetapi sudah beralih 

menggunakan mode transportasi yang lebih cepat seperti pesawat dan kereta api. Alat 
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dan mode transportasi yang canggih seperti telepon dan pesawat yang kini terus 

berkembang dari hari ke hari, ternyata tidak serta merta manghapus peran pos. Selain 

berperan sebagai media pengangkutan surat, pos kemudian berkembang sebagai 

media pengangkut/pengiriman barang dan/atau dokumen. 

Dalam dunia perposan di tanah air, nama besar PT. Pos Indonesia telah lama 

dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, PT Pos Indonesia 

memiliki visi dan misi tersendiri. Visi Pos Indonesia adalah penyedia jasa pos yang 

berbasis informasi dan bernilai tinggi bagi masyarakat diseluruh Nusantara serta 

dapat berkompetisi dalam industri pos global. Objek yang dipertukarkan melalui 

media/jasa layanan pos tidak hanya berwujud fisik, namun cenderung berwujud 

virtual dimana waktu dan ruang merupakan komoditi bernilai tinggi bagi konsumen. 

Oleh karena itu, dalam era bisnis pos yang berbasis informasi, pemanfaatan teknologi 

menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan visi perusahaan.  

Produk Pos Indonesia antara lain; Surat pos Tercatat, Surat pos Biasa, Paket 

pos Biasa, Wesel pos, Wesel pos Tagih, Giro pos, layanan internet, filateli, Sispenas, 

Poserba, Wesel Pos Prima, Giro pos Prima, Cek pos wisata dan masih banyak lagi. 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, perubahan regulasi dan kebijakan 

pemerintah, pergeseran pasar serta makin tingginya kebutuhan dan tuntutan mutu 

layanan prima bagi konsumen, agresivitas gerak pesaing, dan juga perubahan 

ekonomi global sangat mempengaruhi industri jasa pos di tanah air.  

Strategi dan operasional PT Pos Indonesia bergerak dalam koridor perubahan 

yang terjadi. Operator jasa kurir kelas dunia yang didukung sumber daya dan 

teknologi prima semakin agresif menawarkan layanan dengan kualitas yang baik. 

Disisi lain terdapat ceruk pasar tertentu yang sulit dipenetrasi oleh layanan PT. Pos 
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Indonesia. Sehingga semakin terasa adanya akan kebutuhan transfer teknologi, 

pengetahuan dan pengalaman bagi seluruh jajaran SDM, maka aliansi strategis 

menjadi salah satu langkah alternatif yang ditempuh manajemen PT Pos Indonesia. 

Beberapa jenis layanan yang dikembangkan dengan pola aliansi strategis adalah 

Speed post dengan DHL, Speed cargo dengan GPIG/Airbone, Express post dengan 

TNT Express dan Western Union Money Transfer dengan Western Union 

(http://www.posindonesia.co.id/bidang_usaha 19 November 2006).  

Salah satu layanan dari PT Pos Indonesia yang bergerak dalam bidang 

pengiriman barang dan/dokumen adalah Pos Express. Pos Express hadir sebagai 

layanan premium dari PT. Pos Indonesia untuk mempercepat layanan bisnis 

komunikasi dalam bentuk dokumen surat-surat maupun barang seberat tiga puluh 

kilogram. Layanan ini berbeda dengan layanan dari Pos Indonesia yang lain karena 

menggunakan resi khusus, memilik jejak lacak, menggunakan kemasan khusus, dan 

memiliki jaringan garansi atau asuransi atas nilai barang sehingga dapat dijamin 

bahwa barang yang dikirim akan sampai ke tujuan tepat waktu. Sementara ini, Pos 

Express baru bisa melayani delapan kota besar di Indonesia, meliputi Medan, Batam, 

Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar. 

(http://pelita.or.id/pos_express-di_delapan_kota_besar 4 Oktober 2006). 

Pos Express diposisikan sebagai salah satu layanan yang memiliki kualitas 

produk dan tarif bersaing dalam industri layanan perposan serta memiliki sifat dan 

jenis layanan dengan pelayanan khusus/special treatment. Dengan mengusung slogan 

yang diunggulkan, ‘sehari sampai, PASTI!’, Pos Express menyediakan pelayanan 

dalam kota (City Courier) dan antar kota (Inter City Courier). Layanan dalam kota 

meliputi; Sameday Service (hari ini kirim, hari ini juga sampai), Nextday before 10 
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Service (hari ini kirim, esok hari kurang dari jam 10.00 WIB sampai), dan Nextday 

Service (hari ini kirim, esok hari maksimal jam 17.00 WIB sampai). Layanan antar 

kota meliputi; Nextday before 10 Service dan Nextday Service (Brosur layanan Pos 

Express).  

Berawal dari survey pendahuluan yang penulis lakukan sebelum proses 

penulisan skripsi, penulis mendapati bahwa Pos Express adalah perusahaan penyedia 

layanan kirim barang dan/atau dokumen yang berslogan ‘sehari sampai, PASTI!’ dan 

telah dilengkapi berbagai fasilitas berteknologi canggih seperti jejak lacak dan 

penggunaan resi kirim. Meskipun demikian, data gugatan yang masuk ke Pos Express 

cenderung naik dari tahun ke tahun. Menyadari akan hal ini dan pentingnya 

profesionalitasan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dalam 

menindaklanjuti/mengatasi gugatan konsumen yang masuk, penulis tertarik untuk 

memilih topik pertanggungjawaban Pos Express terhadap gugatan konsumen Pos 

Express. Topik inilah yang kemudian melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi 

dengan judul “Pertanggungjawaban Pos Expres Cabang Semarang Terhadap Gugatan 

Konsumen Pengguna Jasa Pos Express Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. 

B. Permasalahan 

Berdasar uraian di atas maka permasalahan yang akan penulis diteliti adalah: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk gugatan pengguna jasa Pos Express terhadap layanan 

Pos Express Cabang Semarang? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban Pos Express dalam menangani gugatan 

konsumen? 



 
 

 

5
 

 
 

3. Faktor-faktor apakah yang menghambat pertanggungjawaban Pos Express 

Cabang Semarang terhadap gugatan pengguna jasa Pos Express? 

C. Penegasan Istilah 

1. Pertanggungjawaban 

Di dalam Kamus Hukum, Hamzah menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan tanggung jawab adalah “suatu keharusan bagi seseorang untuk 

melaksanakan dengan selayaknya apa yang diwajibkan kepadanya” (Hamzah, 

1986:98).  

Menurut Bahri, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah “suatu 

kewajiban dari seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan 

kepadanya atau yang pernah dijanjikannya maupun yang telah disanggupinya 

(Bahri, 1993:325) 

 Menurut Shidarta, ada dua prinsip penting tanggungjawab yang termuat 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diakomodasi, 

prinsip yang pertama yaitu tanggung jawab produk dan prinsip yang kedua adalah 

tanggung jawab professional. Tanggung jawab produk atau product liability 

sendiri mengacu pada tanggung jawab yang dilakukan oleh produsen. Jadi, 

apabila ada konsumen yang merasa dirugikan oleh produsen, maka konsumen 

tersebut berhak menuntut ganti rugi kepada produsen (Shidarta, 1999:65), 

sedangkan produsen mempunyai tanggung jawab untuk menggantikan ganti rugi 

kepada konsumen. Tanggungjawab professional mengacu pada tanggung jawab 

yang berhubungan dengan jasa professional yang diberikan pada klien (Shidarta, 

1999:64).  
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2. Pos Express 

Pos Express merupakan salah satu jenis layanan premium dari PT. Pos 

Indonesia untuk mempercepat layanan bisnis komunikasi dalam bentuk dokumen 

surat-surat maupun barang maksimal seberat 30 kilogram. Layanan ini berbeda 

dengan layanan pos Indonesia yang lain karena menggunakan resi khusus, 

memilik fasilitas jejak lacak, menggunakan kemasan khusus dan memiliki 

jaringan garansi atau asuransi atas nilai barang. Produk express dirancang 

mempunyai fitur menggunakan resi khusus, Trake dan Trace, Packaging 

(Standardize), dan jaminan uang kembali (Money Back Guarantee). Waktu 

tempuh kiriman Pos Express layanan dalam kota dengan waktu tempuh hari ini 

sampai dan esok sampai. Layanan antar kota esok sampai, sesudah jam 10.00 

pagi dan sebelum pukul 17.00 sore (http://www.posindonesia.co.id/bidang_usaha 

19 November 2006). 

Pos Express diposisikan sebagai layanan yang memiliki kualitas produk 

dan tarif bersaing dalam industri layanan pos.  Untuk sementara Pos Express baru 

bisa melayani delapan kota besar yang ada di Indonesia, meliputi Medan, Batam, 

Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar. Pos Express 

dalam konteks penelitian ini adalah Pos Express Cabang Semarang, di Jalan 

Imam Bardjo No. 3 Semarang 50241. 

3. Konsumen 

Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa yaitu dari kata consumer 

(Inggris-Amerika), atau consument (Belanda). Secara harfiah arti kata dari 

consumer itu adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan 

barang” (Nasution, 1999:3). 
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Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK), yang dimaksudkan dengan pengertian 

konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.  

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan konsumen adalah para 

pengguna jasa Pos Express, baik pengguna jasa retail (individu) ataupun korporat 

(pebisnis) yang mengadukan adanya keterlambatan, kerusakan atau kehilangan 

atas barang dan/atau dokumen kiriman mereka. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

          Penelitian ini secara umum ingin mengetahui dan memahami: 

a. Bentuk-bentuk gugatan konsumen terhadap layanan Pos Express Cabang 

Semarang. 

b. Upaya yang diambil Pos Express Cabang Semarang dalam 

mempertanggungjawabkan gugatan pengguna jasa Pos Express. 

c. Faktor-faktor yang menghambat pertanggungjawaban Pos Express Cabang 

Semarang terhadap gugatan pengguna jasa Pos Express. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat, yang dapat dijadikan acuan Pos Express Cabang Semarang dalam 

menangani gugatan masyarakat. Manfaat ini meliputi manfaat teoritis dan 

manfaat praktis.  
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a. Manfaat Teoritis 

          Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu hukum. Dalam hal ini, 

menambah kepustakaan bagi pihak-pihak yang berminat dan berkepentingan 

dengan masalah yang penulis bahas ini. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain: 

1) Masyarakat  

          Masyarakat pada umumnya, baik pengguna jasa Pos Express 

maupun masyarakat bukan pengguna jasa Pos Express. Diharapkan, 

dari penelitian ini, masyarakat menjadi lebih mengerti hak dan 

kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa. 

2) Instansi Terkait 

Dengan adanya penelitian yang berfokus pada 

pertanggungjawaban perusahaan penyedia layanan jasa terhadap 

konsumen ini, diharapkan informasi yang berguna bagi instansi terkait 

yaitu Pos Express dapat diberikan sehingga pelayanan terhadap 

konsumen pengguna jasanya dapat dilakukan. 

3) Bagi Perguruan Tinggi 

Penulisan ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang Hukum 

Perlindungan Konsumen.  
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  4) Bagi Penulis 

 Dari penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk 

secara langsung mengetahui pertanggungjawaban perusahaan penyedia 

layanan jasa dalam menangani gugatan pengguna jasanya serta dapat 

memaknai apa yang ditelaah di lapangan dari sudut pandang hukum 

perlindungan konsumen. 

E. Sistematika Penulisan 
 

Sistematika skripsi ini merupakan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi 

skripsi. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan skripsi, 

bagian isi skripsi dan terakhir adalah bagian akhir skripsi. 

1. Bagian Pendahuluan Skripsi 

          Bagian Pendahuluan skripsi terdiri dari sembilan bagian, yakni halaman 

judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar serta daftar lampiran. Bagian ini untuk mempermudah 

pembaca dalam memahami isi skripsi. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian ini terdiri dari 5 bab, yaitu : pendahuluan, kerangka teoritik, metode 

penelitian, hasil dan pembahasan serta penutup. 

Bab I PENDAHULUAN adalah bagian yang akan mengantarkan pembaca 

untuk dapat memahami gambaran awal secara menyeluruh tentang topik-topik 

yang akan dibahas yang berisi latar belakang, permasalahan, penegasan istilah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi.  
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Bab II KERANGKA TEORITIK digunakan sebagai landasan berpikir untuk 

melakukan penelitian dan digunakan sebagai pegangan dalam melakukan 

penelitian akan menguraikan teori-teori yang melandasi pola pikir penulis dalam 

menyusun skripsi yaitu Jasa Layanan Pos Indonesia, jenis-jenis layanan PT Pos 

Indonesia, pengertian Pos, tugas PT Pos Indonesia, klasifikasi layanan, 

Pengertian Pos Express, dasar pembentukan Pos Express, visi dan misi, motto, 

serta produk Pos Express, penggantian klaim ganti rugi, pengertian konsumen, 

hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban 

pelaku usaha.  

Bab III METODE PENELITIAN membahas tentang lokasi penelitian, 

fokus penelitian, sumber data penelitian, metode mengumpulkan data, validitas 

data, serta metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data. 

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. Suatu pernyataan mengenai penerapan dari hasil 

penelitian sehingga diharapkan akan dapat membantu pembaca, untuk 

mengetahui sejauh mana hasil-hasilnya dapat diterapkan dalam praktik atau 

kehidupan sehari-hari. 

Bab V PENUTUP berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang ditarik dari 

analisis data dan pembahasan. Saran berisi perbaikan-perbaikan atau masukan-

masukan dari penulis untuk perbaikan yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti 

dapat juga mengemukakan persoalan baru yang muncul dari penelitian tersebut 

untuk dijadikan penelitian selanjutnya. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Jasa Layanan Pos di Indonesia 

1. Pengertian Pos 

          Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, memberikan 

pengertian tentang pos. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang 

dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan 

oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan  pos dan giro.  

Pos Indonesia adalah penyedia jasa pos yang berbasis informasi dan 

bernilai tinggi bagi masyarakat diseluruh nusantara serta dapat berkompetisi 

dalam industri pos global. Objek yang dipertukarkan melalui media/jasa layanan 

pos berupa "informasi" tidak hanya berwujud fisik, tetapi cenderung berwujud 

virtual yang didalamnya waktu dan ruang merupakan komoditi yang bernilai 

tinggi bagi konsumen. Oleh karena itu, dalam era bisnis pos yang berbasis 

informasi, pemanfaatan teknologi informasi semakin hari semakin menjadi salah 

satu faktor kunci yang memegang peran penting dalam menentukan dan 

mewujudkan visi perusahaan pemberian jasa berbasis informasi memungkinkan 

perusahaan dapat mengembangkan data pos sebagai bentuk layanan yang dapat 

memberikan nilai tambah bagi pelanggan serta menjadi sumber pendapatan baru 

bagi perusahaan. 

2. Tugas PT. Pos Indonesia 

 PT. Pos Indonesia sebagai BUMN melaksanakan tugas-tugas berikut: 

a. Melaksanakan misi bisnis dengan menyediakan jasa yang bermutu tinggi dan 
berdaya saing kuat, baik dipasar dalam negeri maupun pasar luar 
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Internasional serta memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai 
perusahaan.  

b. Melaksanakan tugas khusus yang dilimpahkan pemerintah untuk 
menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan 
misi bisnis tersebut diatas (http://www.postel.go.id/perizinan_pos 19 
November 2006). 

 
Ditinjau dari kedua tugas pokoknya sebagai badan usaha yang dimiliki oleh 

Negara, PT. Pos Indonesia ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan pelayanan 

bagi kepentingan masyarakat luas. Penugasan tersebut dimaksudkan sebagai 

usaha negara untuk melindungi masyarakat, yaitu dengan menyediakan layanan 

pos sampai kepelosok-pelosok dan daerah yang terisolasi dengan tarif seragam 

dan terjangkau oleh masyarakat.  

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pada hakikatnya 

pemerintah menghendaki PT. Pos Indonesia dapat melaksanakan peran berikut:  

a. Merupakan elemen yang kuat sebagai perekat politik dan pemersatu bangsa 
serta sebagai perangkat administrasi yang efisien  

b. Mempererat hubungan antar bangsa  
c. Memperlancar hubungan antar lembaga dan antar anggota masyarakat  
d. Menghilangkan isolasi daerah terpencil dan daerah yang baru dibuka.  
e. Sebagai faktor yang sangat dasar pembangunan sosial dan budaya.  
f. Merupakan penggerak pembangunan ekonomi sehingga mampu memberikan 

konstribusi terhadap upaya meningkatkan taraf hidup rakyat. 
(http://www.posindonesia.co.id/perizinan_pos 19 November 2006). 
 

 3.  Klasifikasi Layanan PT. Pos Indonesia  

Dalam pelaksanaannya, layanan PT. Pos Indonesia dapat dibagi menjadi 

beberapa layanan, yaitu: 

a. Layanan Standar  

          Layanan standar terdiri dari Suratpos Tercatat, Surat pos Biasa, Paket 

pos Biasa, Wesel pos, Wesel pos Tagih dan Giro pos. Wesel pos merupakan 

layanan pengiriman uang melalui sarana dan prasarana pos.  
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Giro pos adalah layanan keuangan untuk menampung, menyimpan dan 

membayar berbagai transaksi baik untuk pemegang rekening perorangan 

maupun perusahaan (http://www.posindonesia.co.id/perizinan_pos 19 

November 2006).  

b. Layanan Customized 

Layanan customized merupakan layanan perlakuan khusus dari 

weselpos atau giropos yang disebut dengan layanan keagenan/kemitraan.  

Layanan kemitraan dapat dikelompokkan kembali sesuai dengan jenis-

jenis layanannya yaitu tabungan, penyaluran dana, pembayaran tagihan-

tagihan serta retail (penjualan benda-benda dari pihak ketiga melalui pos) 

(http://www.posindonesia.co.id/perizinan_pos 19 November 2006).  

c. Layanan Pengembangan 

Pos Indonesia menjadi sentra pembayaran bagi berbagai instansi 

melalui layanan system on-line payment point. Melalui system on-line 

payment point, memungkinkan Pos Indonesia bertindak sebagai wakil dari 

suatu instansi (sebagai produsen) untuk menerima pembayaran atas suatu jasa 

yang telah diberikan (kepada konsumen) oleh instansi tersebut.  

Dengan fasilitas payment point produsen mendapatkan kemudahan 

dalam menerima pembayaran/iuran rutin dalam periode tertentu 

(http://www.posindonesia.co.id/bidang_usaha 19 November 2006).  

d. Layanan Perluasan 

Layanan Perluasan, termasuk dalam layanan perluasan adalah Poserba 

yaitu merupakan pengembangan fasilitas pelayanan fisik loket kantor pos 

dengan mengacu kepada konsep “one stop shopping”.  
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Poserba hadir untuk melayani tuntas segala kebutuhan tentang pos 

untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pengunjung yang 

datang. Poserba juga menyediakan semua kebutuhan yang berhubungan 

dengan pos danberbagai alat tulis menulis termasuk kartu ucapan dan benda-

benda filateli dalam kemasan khusus (http://www.posindonesia. 

co.id/bidang_usaha 19 November 2006).  

e. Layanan Prioritas 

Layanan Prioritas, terdiri dari layanan Surat pos Kilat Khusus, layanan 

Surat pos Kilat, layanan Paket pos Kilat Khusus, Wesel pos Prima, dan 

layanan Giro pos Prima (http://www.posindonesia.co.id/bidang_usaha 19 

November 2006).  

f.      Aliansi 

Aliansi, Lingkungan industri bisnis perposan mengalami turbulensi 

perubahan. Pesatnya perkembangan  teknologi informasi, perubahan  regulasi 

dan kebijakan pemerintah,pergeseran pasar serta makin tingginya kebutuhan 

dan tuntutan mutu layanan prima bagi konsumen, agresivitas gerak pesaing, 

dan juga perubahan ekonomi global sangat mempengaruhi industri jasa pos di 

tanah air. Strategi dan operasional PT Pos Indonesia bergerak dalam koridor 

perubahan yang terjadi.  

Operator jasa kurir kelas dunia yang didukung sumber daya dan 

teknologi prima semakin agresif menawarkan layanan dengan kualitas yang 

baik. Disisi lain terdapat ceruk pasar tertentu yang sulit dipenetrasi oleh 

layanan PT Pos Indonesia. Sehingga semakin terasa adanya akan kebutuhan 
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transfer teknologi, pengetahuan dan pengalaman bagi seluruh jajaran SDM, 

maka aliansi strategis menjadi salah satu langkah alternatif yang ditempuh 

manajemen PT Pos Indonesia.  

Aliansi yang dilakukan tetap berada dalam koridor peraturan dan 

ketentuan pos internasional serta tetap memperhatikan kesepakatan yang 

telah terjalin dengan administrasi pos negara lain secara bersamaan juga akan 

memberikan dampak positif untuk meningkatkan kualitas layanan pos secara 

umum sehingga kebutuhan akan perlunya investasi baru dapat dipenuhi dan 

layanan operasional akan berjalan semakin lancar.  

Beberapa jenis layanan yang dikembangkan dengan pola aliansi 

strategis adalah Speed post dengan DHL, Speed cargo dengan GPIG/Airbone, 

Express post denganTNT Express dan Western Union Money Transfer 

dengan Western Union (http://www.posindonesia.co.id/bidang_usaha 19 

November 2006). 

1) Speed post, diluncurkan 20 Januari 2001 di Jakarta.  Speed post 

merupakan layanan alternatif Pos Indonesia yang memberikan layanan 

pengiriman barang ke luar negeri didukung oleh Worldwide Overnight 

Information Technology yang mempunyai network luas menjangkau 228 

negara diseluruh dunia.  

Pos Indonesia memfokuskan layanan speed post untuk pasar Eropa 

dan Amerika. Keunggulan produk ini terdapat layanan pick-up service, 

penanganan khusus, overnight delivery, dilengkapi asuransi kiriman 

dengan tarif kompetitif (http://www.posindonesia.co.id/ bidang_usaha 19 

November 2006).  
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2) Western Union Money Transfer adalah produk aliansi dengan Western 

Union, yaitu sebuah perusahaan yang berkedudukan di Amerika Serikat 

yang fokus pada penyediaan sistem layanan pengiriman uang dan 

pembayaran internasional.  

          Western Union memiliki outlet di 183 negara dengan titik layanan 

lebih dari 76.000. Kategori pelayanan yang ditawarkan oleh Western 

Union Money Transfer termasuk dalam kelas layanan premium untuk 

kalangan tertentu dan para pebisnis. Jaringan Simwespos yang sudah 

terotomasi dan terhubung antar 205 kota diseluruh Indonesia (on-line 

serta off-line) telah menjadi modal PT Pos Indonesia untuk aliansi yang 

satu ini.  

Jaringan Simwespos sudah terbukti aman, cepat, terdokumentasi 

dan didukung fasilitas jejak lacak, yang apabila dilihat dari sudut pandang 

kemitraan akan dapat mendukung penetrasi pasar diseluruh wilayah 

Indonesia. Layanan ini merupakan salah satu pengembangan dari bisnis 

keuangan serta pembayaran global yang memiliki potensi sebagai 

integrator dalan layanan E-Commerce (http://www.posindonesia. 

co.id/bidang_usaha 19 November 2006).  

3) Layanan Via Internet, pada dasarnya layanan ini dapat melengkapi dan 

memperluas jangkauan layanan EMS yang telah dioperasikan PT. Pos 

Indonesia selama ini. Layanan ini memanfaatkan jaringan internet yang 

ekstra luas tidak saja untuk tracking system (sistem pelacakan) tetapi juga 

digunakan sebagai sarana marketing dan promosi prodik-produk dan 

layanan PT Pos Indonesia.  
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Melalui layanan via internet, para pelanggan dapat mengetahui 

lebih detail tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan kiriman 

express post mulai dari spesifikasi kiriman, harga, lokasi kantor pos atau 

kantor perwakilannya, produk-produk hingga tracking system 

(http://www.posindonesia.co.id/bidang_usaha 19 November 2006).  

4) Speed cargo, adalah layanan pengiriman barang melalui udara ke luar 

negeri dengan perlakuan khusus door to door services. Jumlah barang 

yang dikirim tidak terbatas, dengan berat tiap kemasan antara 10 kg 

sampai dengan maksimal satu ton. Negara tujuan yang dapat dilayani 

meliputi 167 negara yang tersebar diseluruh penjuru dunia. Keunggulan 

produk ini didukung layanan pick-up service, fasilitas jejak lacak, tetap 

dengan tarif bersaing dan asuransi ganti rugi kiriman 

(http://www.posindonesia.co.id/bidang_usaha 19 November 2006). 

Penjelasan mengenai layanan PT. Pos Indonesia diatas memberikan 

penulis gambaran tentang berbagai macam layanan yang disediakan oleh 

PT. Pos Indonesia dan sekaligus menjelaskan perkembangan yang ada 

dalam tubuh PT. Pos Indonesia terutama dalam bidang peningkatan 

pelayanan-pelayanan yang menitik beratkan pada kecepatan dan 

ketepatan pelayanan (http://www.posindonesia.co.id/bidang_usaha 19 

November 2006).  

 4. Dukungan bagi Aktifitas Bisnis Keuangan dan Keagenan 

Dalam melaksanakan aktifitas yang berkenaan dengan bisnis keuangan dan 

keagenan, kinerja PT. Pos Indonesia didukung oleh beberapa layanan berikut: 
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a. Pengembangan Layanan System On-line Payment Point untuk mendukung 

pembayaran tagihan seperti rekening listrik, tagihan air maupun tagihan 

telepon seluler dari perusahaan-perusahaan seperti PT. Telkom, Perusahaan 

Daerah Air Minum (PAM), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. 

Telkomsel dan juga  PT. Satelindo.  

b. Pengembangan Layanan Tabungan dari cara off-line menjadi on-line 

bekerjasama dengan vendor mitra kerja.  

c. Pengembangan Weselpos Khusus Perbankan yaitu penguangan weselpos 

dengan menggunakan jaringan ATM yang telah dikembangkan oleh industri 

perbankan.  

d. Pengembangan payroll payment untuk pembayaran gaji pegawai pada 

perusahaan-perusahaan swasta (http://www.posindonesia.co.id/bidang_ usaha 

19 November 2006). 

Pengembangan berbagai layanan yang diusahakan oleh PT. Pos Indonesia 

diatas merupakan bagian dari usaha PT. Pos Indonesia untuk senantiasa 

memberikan kemudahan bagi para pengguna jasanya, kemudahan dalam hal ini 

adalah kemudahan dalam konteks aktifitas yang berkaitan dengan bisnis 

keuangan, sehingga selain dapat tetap melakukan peran utamanya sebagai 

penyedia jasa perposan, PT. Pos Indonesia juga dapat memberikan layanan-

layanan lain. 

B. Pos Express 
 

          Pos Express hadir sebagai layanan premium dari PT. Pos Indonesia untuk 

mempercepat layanan bisnis komunikasi dalam bentuk dokumen surat-surat maupun 
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barang seberat 30 kilogram. Layanan ini berbeda dengan layanan pos Indonesia yang 

lain karena menggunakan resi khusus, memilik jejak lacak, menggunakan kemasan 

khusus, dan memiliki jaringan garansi atau asuransi atas nilai barang 

(http://www.posindonesia.co.id/bidang_usaha 19 November 2006). 

1. Dasar Pembentukan Pos Express: 

a. Kepdir No: KD. 10/Dirut/0303 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pembentukan 
Proyek Bisnis Express 

b. Penjabaran Pengembangan Konsep Transpormasi Bisnis dengan Surat        
Dipranteksar No. 614/Dipranteksar/0203 tanggal 14 Februari 2003 tentang 
Team Fokus Pengembangan bisnis Express 

c. Surat Edaran No. SE 48/Dirop/0403 tentang Uji Pasar Layanan dan Tarif Pos 
Express (RKA-Pos Express Branch Semarang, 2005:1). 

 
2. Visi, Misi dan Motto 

          Sesuai dengan RKA Pos Express Branch Semarang 2005, Visi, Misi, dan 

Motto yang sampai saat ini selalu ditekankan oleh Pos Express adalah: 

a. Visi 

Menjadi service provider dalam jasa courier express yang terbaik dan terkuat 

di Indonesia dan dapat bersaing secara professional dalam pasar global. 

b. Misi 

Mengirim dokumen, barang, dan service terkait lainnya secara cepat, tepat, 

akurat dan traceable dengan mengandalkan dukungan dari teknologi 

informasi yang selalu diperbaharui dari waktu ke waktu serta sumber daya 

yang professional sehingga dapat memberikan layanan yang maksimal 

kepada customer. 

c. Motto 

Motto dari Pos Express adalah Quick, accurate and traceable (RKA-Pos 

Express Branch Semarang 2005). Quick yang dalam bahasa Indonesia berarti 
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‘cepat’ dikedepankan oleh Pos Express untuk menarik pengguna jasa dengan 

menawarkan kecepatan pengiriman barang.  

          Accurate berarti ‘akurat’ hal ini berarti bahwa Pos Express selalu 

mengutamakan keakuratan pengiriman dengan mengandalkan kemampuan 

kurir-kurir yang berpengalaman sehingga pengiriman dapat diterimakan 

sesuai dengan tujuan.  

      Motto terakhir yaitu traceable, hal ini merupakan salah satu 

keunggulan Pos Express yang membedakannya dengan jasa titipan yang lain 

karena Pos Express menggunakan resi khusus yang dapat digunakan untuk 

melacak keberadaan barang kiriman sehingga memudahkan pengirim barang 

untuk mengetahui apakah barang kirimannya telah diterimakan tepat waktu.   

3. Produk Pos Express   

          Produk pos express adalah layanan yang diposisikan premium dengan 

lingkup: 

a. Express mail service: layanan dokumen dan barang express untuk tujuan luar 

negeri 

b. Intercity Sameday/overnight service: Layanan untuk dokumen dan barang 

express untuk tujuan luar kota 

c. Express City Courier: Layanan untuk dokumen dan barang express untuk 

tujuan dalam kota 

  Produk Pos Express dirancang untuk mempunyai fitur-fitur sebagai berikut: 

a. Menggunakan resi khusus 

b. Trake dan Trace 

c. Packaging (Standardize) 
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d. Money Back Guaranted (http://www.posindonesia.co.id/bidang_usaha 19 

November 2006). 

Pos Express diposisikan sebagai layanan yang memiliki kualitas produk 

dan tarif bersaing dalam industri layanan pos serta memiliki sifat dan jenis 

layanan dengan special treatment.  Untuk sementara, Pos Express baru membuka 

pelayanan didelapan kota besar di Indonesia. Kota-kota tersebut meliputi Medan, 

Batam, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar 

(http://pelita.or.id/pos_express-di_delapan_kota_besar 4 Oktober 2006). 

4. Ketentuan dan syarat-syarat pengiriman Pos Express 

Pengiriman surat atau barang melalui Pos Express mempunyai syarat-syarat 

tertentu yang termuat dalam Pasal 8 draft SBU Pos Express. Syarat-syarat 

tersebut adalah: 

a. Isi kiriman dan nilai barang harus sesuai dengan pernyataan pengiriman yang 
dinyatakan dan ditandatangani di halam depan. Bila pernyataan tertulis 
tersebut tidak sesuai dengan isi kiriman Pos Express, maka pengiriman 
bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. 

b. Dilarang mengirimkan benda yang dapat membahayakan kiriman, atau 
keselamatan orang (dangerous good) serta memasukkan uang tunai, emas, 
permata, batu mulia, serta surat berharga 

c. Kerusakan dan kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal yang tak terduga 
(force majeur) atau pembungkusnya/tempatnya kurang sempurna adalah di 
luar tanggung jawab Pos Express, kecuali diasuransikan dan di luar kejadian 
bencana alam, kontaminasi radio aktif, perang, huru hara pergolakan sipil. 

d. Kerusakan dan kehilangan seluruhnya yang berdasarkan pegusutan nyata-
nyata menjadi tanggung jawab Pos Ecpress mendapat penggantian sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Kemungkinan adanya kerusakan dan kehilangan sebagian kiriman pada saat 
penyerahan, penerima diwajibkan melapor kepada petugas pengantar kiriman 
selaku saksi yang akan ikut menandatangani bukti tanda terima kiriman. 

f. Pengaduan dari pihak pengirim akan dilayani selambat-lambatnya 2X24 jam 
setelah pengiriman barang. 

g. Segala ketentuan dan syarat-syarat pengiriman telah disetujui oleh penerima 
seterimanya bukti terima ini dan menjadi resmi dengan Pos Express. 



 
 

 

22
 

 
 

Syarat-syarat diatas ditetapkan oleh Pos Express dengan tujuan 

menghindarkan kesalahpahaman antara Pos Express dengan pihak pengirim. 

5. Kategori, Ukuran dan Berat Kiriman 

Barang yang akan dikirim dengan menggunakan jasa Pos Express harus 

memenuhi beberapa ketentuan khusus. Menurut Pasal 7 Draft SBU Pos Express, 

kategori barang kiriman, ukuran standart dan non standart serta berat kiriman pos 

adalah: 

a. Kategori Kiriman Pos express dibedakan atas kiriman dokumen dan kiriman 
barang 

b. Ukuran standart kiriman Pos Express: 
1) Ukuran Maksimal 

a) Panjang = 60 cm 
b) Lebar = 35 cm 
c) Tinggi    = 32 cm 

2) Ukuran Minimal 
a) Panjang          = 15,2 cm 
b) Lebar          = 9 cm 
c) Ketebalan          = 0,2 cm 

c. Ukuran Non Standart Kiriman Pos Express: 
1)  Kiriman berbentuk empat persegi panjang yang melebihi dimensi 

maksimal, dengan ketentuan bahwa kiriman non standart memiliki 
dimensi maksimal sebagai berikut: Panjang + lebar + Tinggi ≤ 300 cm, 
dimana dimensi terpanjang maksimal 150 cm. 

2)  Kiriman berbentuk gulungan dengan dimensi maksimal sebagai berikut: 
Panjang + (2 x garis tengah) ≤ 104 cm, dimensi terpanjang max. 90 cm. 

d. Berat Kiriman Pos Express: 
1) Berat maksimal Kiriman Pos Express adalah 30 kg 
2) Untuk kiriman non standart, penentuan berat kiriman tidak 

mempergunakan berat actual tetapi dihitung dengan perhitungan 
volumetric dengan cara sebagai berikut: 
a) Kiriman berbentuk persegi panjang: 

Panjang x Lebar x Tinggi 
        6000 

b) Kiriman berbentuk gulungan: 
Panjang x (2 x garis tengah) 

         6000 
3) Bila menurut perhitungan, berat volumetric lebih besar dari berat aktual 

kiriman maka yang dipergunakan sebagi dasar perhitungan tarif adalah 
berat volumetric 
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Ketentuan petunjuk pelaksanaan kategori kiriman, ukuran standart dan non 

standart serta berat kiriman pos tersebut dapat berubah, karena Pos Express selalu 

meningkatkan kapasitas dan kecanggihan armada kirimannya, misalnya 

pengadaan truk ataupun armada lain yang berdaya angkut lebih besar atau dengan 

cara penjalinan kerja sama dengan perusahaan jasa penerbangan, kereta api 

maupun kapal. 

6. Tarif 

Tarif kiriman dokumen Pos Express, baik retail maupun korporat, diatur 

dalam Pasal 9 Draft SBU Pos Express.  

a. Tarif layanan Pos Express dibedakan menjadi: 
1) Tarif  Layanan ritel 
2) Tarif layanan korporat 
3) Tarif layanan berbasis proyek 
4) Tarif layanan mailing room 

b. Penetapan tarif layanan ritel: 
1)  Daftar tariff kiriman ritel dan perubahannya ditetapkan oleh Head Office 

SBU Pos Express dalam peraturan tersendiri 
2)  Tarif kiriman ritel termasuk premi harga tanggungan ongkos kirim 
3)  Bila diminta oleh pengirim, tarif layanan Pos Express dapat ditambah 

dengan harga tanggungan nilai barang 
4)  Apabila ada perubahan tarif, maka instalasi penyesuaian tarif pada sistem 

aplikasi di Pos Express dilakukan oleh Head Office SBU Pos Express 
atau petugas yang ditunjuk 

5)  Pelunasan bea kirim layanan Pos Express dilakukan secara tunai 
c. Penetapan tarif layanan Korporat, layanan berbasis proyek dan layanan 

mailing room: 
1)  Tarif adalah sesuai kesepakatan dengan pelanggan berdasarkan pedoman 

tarif kiriman korporat yang ditetapkan oleh Head Office SBU Pos Express 
2)  Pedoman tarif sebagai dasar negoisasi akan ditetapkan dengan surat 

keputusan tersendiri 
3)  Pelunasan bea kirim Layanan Pos Express dapat dilakukan secara kredit 
4)  Refund dapat diberikan untuk kiriman korporat atau kiriman berbasis 

proyek 
5)  Besar tarif kiriman korporat/kiriman berbasis proyek harus dituangkan ke 

dalam perjanjian Kerjasama 
6)  Ketentuan tentang pertarifan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam  

peraturan tersendiri 
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7. Barang yang dilarang dengan Layanan Pos Express 

          Menurut Pasal 8 Draft SBU Pos Express, barang yang dilarang untuk 

dikirim dengan menggunakan jasa Pos Express adalah sebagai berikut: 

a. Barang-barang yang karena sifat atau bungkusnya dapat menimbulkan 
bahaya bagi petugas Pos atau dapat mengotori atau merusak kiriman lain 
seperti: 
1) Bahan yang rentan terhadap oksidasi, missal: bubuk pemutih, peroksida 

dan lain-lain 
2) Accu atau baterai basah 
3) Makanan basah atau berminyak 

b. Benda yang dapat meledaka tau menyala atau barang yang dapat terbakar 
sendiri seperti senjata apai, peluru dan bahan peledak, mercon atau sejenisnya 
serta segala macam korek api dan pengisinya 

c. Binatang hidup kecuali lebah, lintah, ulat sutera, parasit, serangga dan 
pembasmi serangga perusak yang dikirim oleh badan resmi 

d. Uang logam, uang kertas Bank dan surat berharga bagi pengunjuk, paltina, 
emas atau perak yang telah dikerjakan aatau belum, permata, perhiasan dan 
lain-lain barang berharga 

e. Barang yang menyinggung kesusilaan 
f. Candu, morfin, kokain dan obat terlartang lainnya 
g. Bahan biologis yang mudah busuk dan menularkan penyakit 
 
 Kebijakan Pos Express dalam membatasi barang kiriman seperti yang telah 

disebutkan tidak bertujuan untuk mempersulit konsumen dalam mengirim jenis 

barang, namun semata-mata demi keamanan pengiriman. 

8. Klaim Ganti Rugi Pos Express 

Menurut Pasal 43 Draft SBU Pos Express, hak terhadap tuntutan ganti rugi 

adalah: 

a. Setiap kiriman adalah hak pengirim sampai kiriman tersebut diserahkan 
kepada penerima, kexuali pengirim telah melepaskan secara tertulis 

b. Tuntutan ganti rugi dibayarkan kepada pihak ketiga bila pihak ketiga tersebut 
diberi kuasa tertulis oleh pengirim 

c. Ganti rugi dapat diberikan kepada penerima bila kiriman yang diterimanya 
rusak/hilang sebagian 

 
Pasal 45 Draft SBU Pos Express juga memuat Besar Klaim Ganti Rugi dan 

cara pembayarannya. 
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a. Keterlambatan, kerusakan dan kehilangan kiriman Pos Express diberikan 
ganti rugi yang besarnya sebagai berikut: 
1) Untuk keterlambatan diberikan ganti rugi sebesar satu kali ongkos kirim 
2) Untuk kerusakan/kehilangna diberikan ganti rugi sebesar: 

a) Berdarkan HTOK maksimal 10 kali ongkos kirim 
b) Berdasarkan HTNB maksimal adalah sebesar harga pertanggungan 

nilai barang 
c) Berdasarkan HTOK dan HTNB maksimal adalah 10 kali ongkos 

kirim dan nilai barang dipertanggungkan. 
b. Penyerahan uang ganti rugi kepada pelanggan menggunakan bukti 

serah/kuitansi 
c. Besar ganti rugi untuk kiriman korporat bedasarkan kesepakatan dengan 

pelanggan yang dituangkan dalam Perjajian Kerjasa (PKS) 
d. Pembayaran ganti rugi dilaporkan kepada Ka. SBU Pos Express dilampiri 

kuitanisi pembayaran dan formulir tuntutan ganti rugi 
e. Kepala Area/Branch Manager berkewajiban melakukan pengusutan lebih 

lanjut untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan operasi 
serta melaporkannya kepada Ka. SBU 

f. Berdasarkan Laporan Kepala Area/Branch Maanager pada ayat (6) Pasal ini, 
Ka. SBU menetapkan ganti rugi dimaksud dibebankan kepada pegawai yang 
bersalah atau dibebankan kepada anggaran SBU Pos Express 

 
Ketentuan dan syarat pengiriman yang penulis paparkan diatas merupakan 

kebijakan perusahaan yang terus menerus diperbaharui oleh pihak Pos Ekspress 

Cabang Semarang. Adapun ketentuan yang penulis jadikan acuan dalam 

pelaksanaan penelitian adalah ketetapan terbaru yang telah disusun oleh tim Pos 

Express dalam Draft petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis Pos Express Branch 

Office Semarang  2005. 

C. Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

          Istilah konsumen berasal dari alih bahasa yaitu dari kata consumer (Inggris-

Amerika), atau consument (Belanda). Jika ditilik secara harfiah arti kata 

consumer mempunyai pengertian (lawan dari produsen) setiap orang yang 

menggunakan barang”. (Nasution, 1999:3). 
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 Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK), yang dimaksud dengan pengertian konsumen 

yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan.  

 Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam kepustakaan ekonomi dikenal 

istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna 

atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan yang dimaksud dengan 

konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai 

suatu produksi atau produk-produk lainnya. Pengertian konsumen sebagaimana 

dimaksud di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah 

konsumen akhir. 

 Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memuat 

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan tidak sehat memuat suatu 

definisi mengenai konsumen, yaitu konsumen sebagai pemakai dan/atau 

pengguna barang dan/ atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan orang lain (Shidarta, 2000:2). 

 Bagi para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa konsumen adalah 

pemakai terakhir barang dan jasa (VITENDELIJKEGEBRUIKER VAN 

GOERDEREN ENDIESTIEN) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha 

(ONDERNAMER). Naskah akademis yang dipersiapkan oleh Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia yang bekerjasama dengan Departemen Perdagangan 

Republik Indonesia mengemukakan tentang pengertian dari konsumen. Menurut 
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naskah tersebut, konsumen yaitu setiap orang atau keluarga yang mendapatkan 

barang untuk dipakai dan tidak diperdagangkan (Nasution, 1999:11). 

 Nasution mengemukakan beberapa batasan mengenai konsumen, yaitu: 

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan 
untuk tujuan tertentu. 

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa 
untuk diperdagangkan (tujuan komersial). 

c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan 
barang dan/jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan 
atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial). 
(Nasution, 1999:13-14). 

 
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas, dapat penulis 

simpulkan bahwa yang dimaksud dengan istilah ‘konsumen’ adalah setiap 

pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat baik yang digunakan 

untuk kepentingan bersama maupun digunakan untuk kepentingan pribadi atau 

sendiri demi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

2. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan Hak 

dan Kewajiban adalah: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/jasa. 

b. Hak memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan atau/jasa 
tersebut dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat dan gugatannya atas barang dan/jasa yang 
digunakan. 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen serta patut. 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan serta tidak 

diskriminatif. 
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h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 
sebagaimana mestinya. 

i. Hak-hak yang diatur dengan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 

 
Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen yang 

dikemukakan oleh John F. Kennedy yang kemudian diakui secara internasional, 

yaitu: 

a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right of safety) 

b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right of informated) 

c. Hak untuk memilih (the right of choose) 

d. Hak untuk didengar (the right of heard). (Shidarta, 1999:16). 

Selain 4 (empat) hak dasar yang dikemukakan oleh Kennedy diatas, YLKI 

juga merumuskan 5 (lima) hak konsumen, meliputi: 

a. Hak untuk mendapatkan keamanan 
b. Hak untuk mendapatkan informasi 
c. Hak untuk memilih 
d. Hak untuk mendengar, dan 
e. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat (Shidarta, 1999:16). 

 
Apabila hak-hak yang telah tersebut diatas disusun kembali secara 

sistematis (dimulai dari hak yang diasumsikan paling mendasar), maka dapat 

diperoleh urutan sebagai berikut: 

a. Hak konsumen untuk mendapatkan keamanan 
b. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar 
c. Hak untuk didengar 
d. Hak untuk memilih 
e. Hak untuk mendayaupayakan produk barang dan/jasa sesuai dengan nilai 

tukar yang diberikan 
f. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian 
g. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum 
h. Hak untuk mendaptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
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i. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang 
j. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen (Shidarta, 1999:16). 

 
Sedangkan empat kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: 

a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati keduabelah pihak 
d. Mengikuti upaya pemyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

D. Pelaku Usaha 

1. Pengertian Pelaku Usaha 

Secara normatif, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen memuat tentang pengertian pelaku usaha, yaitu setiap orang 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di 

wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi. Menurut Shidarta, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

digunakan kata “pelaku usaha” yang bermakna lebih luas untuk memberi arti 

sekaligus bagi kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan 

terminologi lain yang lazim diberikan. (Shidarta, 1999:5) 

Dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Telekomunikasi dijelaskan 

secara khusus mengenai pengertian penyelenggara telekomunikasi, yaitu 

perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, 

Badan Usaha Milik Swasta, pemerintah dan insansi pertahanan keamanan Negara. 
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Berdasarkan dari pengertian yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 

usaha yang melakukan kegiatan baik sendiri atau bersama-sama dibidang 

ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan 

konsumen. 

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan 

bahwa Hak Pelaku Usaha adalah: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 
kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam pemyelesaian 
hukum sengketa konsumen 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang 
diperdagangkan 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 
 

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, kewajiban-kewajiban tersebut adalah: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, 
dan pemeliharaan 

c. Memperlakukan konsumen secara benar dan jurjur serta tidak diskriminatif 
d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/jasa yang berlaku 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/jasa tertentu serta tidak memberi jaminan dan/atau garansi atas 
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang 
diperdagangkan 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa 
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
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3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Menurut Hamzah, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah “suatu 

keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang 

diwajibkan kepadanya” Hamzah (1986:98). 

Menurut Bahri, tanggung jawab adalah “suatu kewajiban dari seseorang 

untuk melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan kepadanya atau yang pernah 

dijanjikannya maupun yang telah disanggupinya. (Bahri, 1993:325). 

Menurut Shidarta, ada dua prinsip yang sangat penting dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diakomodasi, yaitu tanggung 

jawab produk dan tanggung jawab professional.  

Tanggung jawab produk atau product liability sendiri mengacu pada 

tanggung jawab produsen. Jadi, apabila ada konsumen yang merasa telah 

dirugikan oleh produsen, maka konsumen tersebut berhak menuntut ganti rugi 

kepada produsen. Disisi lain, produsen mempunyai tanggung jawab untuk 

memberikankan ganti rugi kepada konsumen. (Shidarta, 1999:65). 

Agnes M. Toar mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung 

jawab produk adalah sebagai berikut: “Tanggung jawab para produsen untuk 

produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau 

menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Produk 

dalam hal ini diartikan sebagai barang, baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak (tetap). Tanggung jawab itu dapat bersifat kontraktual (perjanjian) atau 

berdasarkan Undang-Undang (gugatannya atas dasar perbuatan melawan hukum), 

namun dalam tanggung jawab produk penekanannya ada pada yang terakhir 

(tortius liability).” (Shidarta 1999:65). 
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Tanggung jawab produk oleh banyak ahli dimasukkan dalam sistematika 

hukum yang berbeda yaitu: 

a. Tanggung jawab produk sebagai bagian dari hukum perikatan 
b. Hukum perbuatan melawan hukum (tort law) 
c. Hukum kecelakaan (ongevallenrecht, casualty law) 
d. Tanggung jawab produk sebagai bagian dari hukum konsumen 
e. Tanggung jawab produk sebagai bagian hukum tersendiri (product liability 

law). (Shidarta, 1999: 66). 
 

Shidarta mengemukakan dasar gugatan untuk tanggung jawab produk 

sebagai berikut: 

Dasar gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan atas 

landasan adanya: 

a. Pelanggaran jaminan (breach of warranty) 

b. Kelalaian (negligence) 

c. Tanggung jawab mutlak (ctrict liability). (Shidarta, 1999: 66). 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan tentang 

tanggung jawab produk diatur dalam Pasal 1504, yaitu: 

“Si penjual diwajibkan menanggung tehadap cacat tersembunyi pada 
barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian 
yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga 
seandaianya si pembeli mengetahui cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan 
membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang 
kurang” 

 
Prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang tidak dapat 

dikesampingkan dan sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. 

Prinsip tersebut antara lain: 

a. Tanggung jawab kontraktual (contractual liability) 

Tanggung jawab kontraktual adalah tanggung jawab yang dilakukan 

atas dasar perjanjian atau kontrak dan pelaku usaha atas kerugian yang 
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dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang 

dihasilkan. Prinsip ini menyatakan bahwa kontrak usaha mempunyai 

kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dilakukan jika 

terjalin suatu hubungan kontraktual. Dalam hal ini pelaku usaha tidak dapat 

disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan (Gunawan, 1999: 29). 

b. Tanggung jawab produk (product liability) 

          Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh 

pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen atas penggunaan 

produk yang dipasarkannya. 

c. Tanggung jawab mutlak (strict liability) 

Menurut Hoeber et.al, biasanya prinsip tanggung jawab ini diterapkan 

karena: 

1) Konsumen tidak berada dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan 

adanya kesalahan dalam proses produksi dan sitribusi yang kompleks 

2) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada 

gangguan dan kesalahannya. Akses ini dapat memaksa produsen lebih 

berhati-hati. (Shidarta, 1999:64). 

d. Tanggung jawab professional (professional liability) 

Tanggung jawab ini berhubungan dengan jasa. Menurut Kantaatmaja, 

tanggung jawab professional adalah tanggung jawab hukum atau legal 

liability dalam hubungan dengan jasa profesioanal yang diberikan kepada 

klien. (Shidarta, 1999:6). 

Berdasarkan Pasal 19 Undang Undang Perlindungan Konsumen ada 

lima tanggung jawab pelaku usaha, yaitu: 
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1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran dan/atau kerugin konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan 

2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 

santunan sesuai dengan perundangan yang berlaku 

3) Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dilaksanakan dalam tenggang 

waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal transaksi 

4) Pemberian ganti rugi sebagimanan dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) 

tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 

5) Kententuan sebagaimaan dimaksud pada Ayat (1) dan (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan konsumen. 

(Shidarta, 1999: 67). 

Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengemukakan 

bahwa: “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan 

dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), dapat digugat 

melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan 

peradilan di tempat kedudukan konsumen.” 

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha 

yang memproduksi barang atau menyediakan layanan/jasa dapat dibebaskan dari 

tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila konsumen yang 
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telah dirugikan tersebut memenuhi syarat-syarat/ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan 
untuk diedarkan 

b. Cacat barang timbul di kemudian hari 
c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kulifikasi barang 
d. Kelalaian diakibatkan oleh konsumen 
e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau 

dilewatinya jangka waktu yang diperjanjikan. 

E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa 

          Mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen.  Pasal tersebut menyatakan bahwa:  

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga 
yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau 
melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum 

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar 
peradilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan 

3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagimana dimaksud pada Ayat (2) 
tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaiman diatur dalam Undang-
Undang 

4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 
hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah 
satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa 

 
          Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Ayat 

(2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah secara jelas mengemukakan 

bahwa dalam penyelesaian sengketa, tidak ditutup kemungkinan dilakukan 

penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada umumnya dalam 

setiap tahap proses penyelesian sengketa, selalu diupayakan untuk menyesuaikan 

secara damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa (Gunawan, 2001:75). 

Penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh 

kedua pihak yang bersengketa (antara pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui 
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pengadilan ataupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen (Gunawan, 2001:75). 

Menurut Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, gugatan 

atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan 
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama 
3. Lembaga Perlindungan konsumen swadaya masayarakat yang memenuhi sayarat, 

yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya 
menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah 
untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan 
sesuai dengan anggaran dasarnya. 

4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa dikonsumsi atau 
dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang basar dan/atau korban ynag 
tidak sedikit. 

 
Sedangkan peradilan umun sebagai lembaga dimana gugatan dapat diajukan 

diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Gugatan yang diajukan oleh 

sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat atau 

pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d 

diajukan kepada peradilan umum” 

Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa 

penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai 

kesepakatakan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan 

tertentu untuk menjamin tidak terjadi atau tidak terulangnya kembali kerugian yang 

diderita oleh konsumen. Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa Konsumen melalui peradilan mengacu 

pada ketentuan peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan 

dalam Pasal 45”. 
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Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BAB XI Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen tentang Badan Penyelesaian Kosumen (BPSK) ada 2 (dua) hal pokok 

yang dapat dikemukakan yaitu (Gunawan, 2001:73-74): 

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada 
akhirnya sengkata tersebut diselesaiakan melalui lembaga peradilan. Walaupun 
demikian hasil putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki suatu 
daya hukum yang cukup untuk memberikan shock terapy bagi pelaku usaha yang 
nakal karena putusan tersebut dapat diajadikan bukti permulaan bagi penyidik. 
Hal ini berarti penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
(BPSK) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan 
Undang-Undang yang berlaku 

2. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen membedakan jenis gugatan 
yang dapat diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
berdasarkan persona standi in judicio. 

 
Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilaksanakan melalui 

Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) ini memang dikhususkan bagi 

konsumen perorangan yang memiliki perselisihan dengan pelaku usaha (Gunawan, 

2001:78). Dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

dikatakan bahwa putusan yang diajukan majelis (BPSK) bersifat final dan mengikat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

          Dalam Penelitian “Pertanggungjawaban Pos Express Cabang Semarang Terhadap 

Gugatan Konsumen Pengguna Jasa Pos Express Ditinjau dari Undang-Undang No.  8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” peneliti menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian kualitatif adalah suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Bogdan dan Taylor dalam Moleong 

1990: 3).  

Metode pendekatan yuridis sosiologis, mengkaitkan hukum dan peranannya 

dalam kenyataan yang terjadi dalam lingkup kemasyarakatan, apakah hukum positif yang 

telah ditetapkan telah belaku secara efektif di masyarakat sesuai dengan yang diharapkan 

atau sebaliknya. 

A. Lokasi Penelitian 

          Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Mengacu pada 

lokasi ini bisa berarti wilayah tertentu maupun suatu lembaga tertentu dalam 

masyarakat.  

Lokasi dalam penelitian ini ditetapkan di Pos Express Cabang Semarang Jalan 

Imam Bardjo No. 3. Alasan penulis memilih tempat ini adalah karena ditempat inilah 

semua kegiatan Pos Express dilaksanakan, termasuk didalamnya adalah proses 

pengolahan data transaksi, pengiriman dokumen, pengaduan konsumen, dan 

sebagainya. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Penelitian ini difokuskan terhadap bentuk-bentuk gugatan 

pengguna jasa Pos Express, pertanggungjawaban Pos Express terhadap gugatan 

konsumen pengguna jasa Pos Express dan faktor-faktor yang menghambat 

pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut. 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat diperoleh. 

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan suber data sekunder.  

1.  Data Primer 

Menurut Soemitro, data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung 

dari masyarakat (Soemitro, 1990:52). Sedangkan menurut Moeleong, sumber 

data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai. 

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa informasi langsung dari 

pihak Pos Express cabang Semarang, berkaitan dengan pertanggungjawaban Pos 

Exprerss terhadap gugatan konsumen selain itu data diperoleh dari responden 

yakni konsumen Pos Express. Sumber primer dalam penelitian ini adalah: 

a. Responden 

Responden adalah orang yang memberikan informasi, dan merupakan 

sumber data utama dalam suatu penelitian. Responden dalam penelitian ini 

adalah konsumen pengguna jasa Pos Express yang melaporkan gugatannya, 
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baik gugatan kehilangan, keterlambatan, maupun kehilangan. Dari 8 

(delapan) orang responden, 2 (dua) orang adalah pelanggan korporat dan 6 

(enam) orang lainnya adalah pelanggan retail. Pelanggan retail yang penulis 

wawancarai adalah; Bp. Suhatmadji, Sdri. Indrie, Sdr. Elmyr A. A., Sdr. 

Indra A., Ibu. Pratini Suryo P., dan Sdri. Santi. Pelanggan korporat yang 

penulis wawancara adalah; Bp. David (Humas PT. Cantas) dan Bp. Heri 

(Humas PT. Jamu Jago). 

b.  Informan 

 Informan adalah orang yang memberikan segala informasi yang 

dibutuhkan tentang situasi dan latar belakang penelitian. Informan dalam 

penelitian ini adalah 3 (tiga) orang staf Pos Express Cabang Semarang Jalan 

Imam Bardjo No. 3 Semarang, yaitu Bp. Hari Bawono (Supervisor Layanan), 

Bp. Yusuf Alfiani (Supervisor Operasi/Layanan Pos Express), dan Sdri. 

Retnaningrum (petugas loket). 

 2. Data Sekunder  

 Menurut Lofland selain kata-kata atau tindakan sebagai sumber data 

utama, data tambahan seperti dokumen dan lain-lain merupakan sumber data 

yang dapat dilihat dari segi sumber data. Dalam penelitian ini juga diperlukan 

data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap /pendukung data primer. Bahan-

bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat di bagi atas sumber buku 

dan majalah ilmiah, sumber tertulis, sumber dari arsip-arsip, dokumen-dokumen 

pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2002:113)  

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku 

yang berhubungan dengan pelaku usaha, konsumen, pertanggungjawaban, dan 
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penyelesaian sengketa. Penulis juga menggunakan referensi dari internet, 

dokumen-dokumen, dan arsip yang berhubungan dengan Pos Indonesia dan Pos 

Express. Selain data tersebut diatas, penulis juga menggunakan Undang-Undang 

yang berhubungan dengan Hukum Perlindungan Konsumen dan perposan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

          Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai macam cara dan 

sebelumnya telah disesuaikan dengan informasi yang ingin didapat oleh penulis, 

pengumpulan data dilakukan dengan: 

1. Wawancara 

          Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung pada yang diwawancarai. (Ronny Hanitijo, 1988:59). Wawancara 

digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara bisa 

dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga peneliti 

mendapatkan data informasi  yang otentik. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk kelompok. Artinya 

penulis melakukan wawancara pada beberapa orang dari golongan/kelompok yang 

sama untuk dijadikan sumber informasi. Golongan pertama adalah staff Pos 

Express (sebagai informan) dan golongan kedua adalah konsumen pengguna jasa 

Pos Express yang mengajukan gugatan, baik konsumen korporat maupun retail 

(sebagai responden).  

Wawancara terhadap staf Pos Express Cabang Semarang dilaksanakan untuk 

mengetahui bentuk-bentuk gugatan, pertanggungjawaban apa yang diambil dalam 
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menanggapi gugatan, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 

pertanggungjawaban Pos Express dalam menangani gugatan konsumen. Penulis 

memilih tiga orang staf Pos Express (Supervisor Layanan dan Supervisor 

Operasi/Layanan Pos Express, dan petugas loket) karena ketiga staf tersebut cukup 

mewakili staf Pos Express yang menjabat/bertugas dalam bidang-bidang yang 

berhubungan dengan proses pengiriman barang, penerimaan gugatan, dan 

penyelesaian gugatan konsumen. Dari pihak konsumen, penulis memilih 8 

(delapan) orang. 2 (dua) orang mewakili kelompok konsumen korporat dan 6 

(enam) lainnya adalah konsumen retail. Penulis memilih 8 (delapan) orang karena 

jumlah konsumen yang mengajukan gugatan ke Pos Express dalam kurun waktu 

tiga tahun (2003-2005) cukup banyak, yakni 154 orang/gugatan masuk, sehingga 

tidak mungkin penulis melakukan wawancara pada semua konsumen yang 

menggugat. Penulis memilih responden dengan kriteria berikut; (1) berdomisili di 

wilayah Semarang (2) dapat dihubungi untuk diwawancara dan (3) bersedia 

diwawancara.  

2. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berupa 

data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dengan membaca, mencatat 

buku-buku yang berkaitan dengan jasa layanan Pos Indonesia, pengertian 

konsumen, hak dan kewajiban konsunen, pengertian pelaku usaha, serta hak dan 

kewajiban pelaku usaha. Segala informasi yang berkaitan dengan Pos Express, baik 

penjelasan tentang perusahaan maupun ketentuan yang berhubungan dengan ganti 

rugi, diperoleh dari Petunjuk Pelaksanaan Pos Express.  



 
 

 

43
 

 
 

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi berarti penulis mencari data 

pendukung guna menunjang data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan. 

Sumber dokumentasi dapat berupa informasi dari internet, selebaran, jurnal, arsip 

dan kamus yang berhubungan dengan topik permasalahan, seperti; istilah-istilah 

hukum, layanan Pos Express, jumlah penggugat Pos Express, dsb. 

E. Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat (Arikunto, 1997:144). 

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu.  

Menurut Patton, teknik triangulasi dapat ditempuh dengan beberapa jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang yang sewaktu diteliti dengan 

sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang berada, 

pejabat pemerintah. 
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5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

(Moleong, 2000: 178). 

 Teknik triangulasi data Patton yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. Dalam teknik ini penulis membandingkan responden A 

dengan responden B dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama. 

Tujuannya agar mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan 

fokus penelitian. (Moleong, 2000:178). 

 

 

 

 Alasan penulis memilih metode Triangulasi Patton yang ke 1 adalah untuk 

memperoleh data dari hasil wawancara yang dapat di buktikan kebenarannya. 

Dalam pelaksanaannya, penulis membandingkan wawancara dari staf Pos 

Express dengan wawancara dari konsumen Pos Express yang mengajukan 

gugatan. Dengan demikian, penulis dapat mengetahui kebenaran dari informasi 

yang diutarakan oleh masing-masing pihak 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan  
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Selain menggunakan teknik Triangulasi Patton yang pertama, penulis juga 

menggunakan metode Triangulasi yang ke 5 yaitu membandingkan dokumen, 

dalam hal ini petunjuk pelaksanaan Pos Express, dengan keterangan dari 

informan. Penulis menerapkan metode ini untuk mengetahui apakah informasi 

yang diberikan oleh petugas Pos Express mengenai pelaksanaan pemberian ganti 

rugi, tata cara pengajuan gugatan, prosedur pengiriman dan tata cara pengajuan 

gugatan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Pos Express. 

F. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu 

analisis data. Analisis data adalah proses menganalisis dan mengurutkan data ke 

dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. (Moleong 2000: 103). 

Analisis data dilakukan dengan cara induktif, artinya dimulai dari lapangan 

atau fakta empiris dengan terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir 

dan akhirnya menarik kesimpulan dari fenomena yang dijumpai di lapangan.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Menurut Milles, tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

          Peneliti menulis semua data secara obyektif dan apa adanya dengan hasil 

observasi dan wawancara di lapangan 

2. Reduksi data 

Reduksi data yaitu memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
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menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi 

data. Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih tajam tentang hasil 

pengamatan dan mempermudah peneliti mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. 

3. Penyajian data (display data) 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, chart atau 

grafis sehingga peneliti dapat mengusai data. 

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi 

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. 

Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, 

hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Verifikasi dapat dilakukan 

dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan 

keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan 

jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. (Rachman, 1999:120). 

Tahapan analisis data kualitatif dapat dilihat sebagai berikut: 

Tahapan analisis data kualitatif 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Hubberman dalam Rachman (1999-120) 
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Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-

tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawacara 

atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang 

dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian 

sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. 

Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan 

atau verifikasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Pos Express Cabang Semarang 

Berikut ini adalah gambaran umum Pos Express Cabang Semarang yang 

penulis sajikan dari hasil olahan berbagai sumber.  

Pos Express hadir sebagai layanan premium dari PT. Pos Indonesia untuk 

mempercepat layanan bisnis komunikasi dalam bentuk dokumen surat-surat 

maupun barang. Layanan ini berbeda dengan layanan pos Indonesia yang lain 

karena menggunakan resi khusus, memilik jejak lacak, menggunakan kemasan 

khusus, dan memiliki jaringan garansi atau asuransi atas nilai barang 

(http://www.posindonesia.co.id/bidang_usaha 19 November 2006).  

Pelayanan Pos Express Cabang Semarang dibuka pada hari kerja Senin –

Sabtu kecuali hari libur. Jam buka Loket atau penerimaan dilaksanakan sebagai 

berikut: 

a. Senin – Kamis : Jam 08.00 – 14.00 WIB 

b. Jumat  : Jam 08.00 – 11.00 WIB 

c. Sabtu  : Jam 08.00 – 12.00 WIB (diolah dari daftar pengaturan 

jam kerja Pos Express). 

Pos Express Cabang Semarang berdiri pada tahun 2003, berkantor di 

Jalan Imam Bardjo No.3 Semarang. Mempunyai 18 staf yang mempunyai tugas 
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dan tanggung jawab sendiri-sendiri, dipimpin oleh seorang Branch Manager 

yang bertanggung jawab atas kebenaran rekapitulasi jumlah kiriman dan 

pertanggungan besar uang penerimaan pendapatan kiriman Express; seorang 

Supervisor Operasional yang bertanggungjawab terhadap proses pengerjaan 

kiriman di Mail Processing Branch (MPB) dan proses penerusannya ke kantor 

tujuan; Seorang supervisor layanan, seorang mandor dan enam orang pengantar, 

serta tiga orang petugas loket dan selebihnya Akuntan dan petugas traffic (di olah 

dari daftar pengaturan jam kerja Pos Express). Keterangan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 6. 

a. Tarif Kiriman Pos Express 

Tarif Kiriman Pos Express dalam dan luar kota berbeda dihitung dari 

berat kiriman. Seperti yang tertera pada lampiran2, barang yang beratnya 

tidak lebih dari 500 gram untuk tujuan Kota Medan dan Batam Rp. 11.000; 

barang dengan berat lebih dari 500 gram-1 Kg untuk tujuan yang sama Rp. 

14.000; lebih dari 1 Kg Rp. 12.000. Tujuan Kota Bandung, untuk barang 

kiriman yang tidak lebih dari 500 gram Rp. 7.000; barang kiriman lebih dari 

500 gr – 1 Kg Rp. 8.500; lebih dari 1 Kg Rp. 7.500.  Tujuan Semarang 

(dalam Kota) untuk barang dengan berat tidak lebih dari 500 gram Rp.8.000; 

barang kiriman lebih dari 500 gram – 1 Kg Rp. 10.000, dengan tambahan 

biaya bervariasi untuk setiap tambahan kilogram berikutnya (di olah dari 

Brosur tarif kiriman Pos Express).  

Tarif tersebut diatas penulis konfirmasikan dengan konsumen retail 

(individu) dan korporat (pebisnis). Berikut hasil wawancara dari kedua 

konsumen. 
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“Kiriman pigura saya cukup banyak, kalau ditimbang ya sampai dua 

kilo setengah lah. Biaya yang dibebankan Rp. 31.000 soalnya kirimnya ke 

Depok dan saya minta sampai keesokan harinya (Nextday before 17.00)” 

(Wawancara David, Humas PT. Cantas Media Selaras, konsumen korporat, 2 

November 2006). 

“Saya pernah ngirim undangan pakai Pos Express, kemudian  diminta 

mengisi alamat yang lengkap karena saya kan pakai Sameday Service, jadi 

Pos Express ingin alamat yang lengkap, namanya juga lengkap dan harus ada 

kode posnya” (wawancara Suhatmadji, konsumen retail, 2 November 2006). 

Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi nilai barang atau nilai 

tanggungan. Asuransi atas nilai barang dapat diberikan oleh Pos Express 

apabila si pengirim menghendaki barang yang akan dikirim diasuransikan 

yaitu dengan cara menambah biaya kirim sebesar 0,24 % x besarnya harga 

pertanggungan, asuransi atas nilai barang kiriman dijelaskan oleh staff Pos 

Express seperti berikut: 

“Tarif yang ditetapkan belum termasuk premi asuransi nilai barang 

atau nilai tanggungan. Bila pengirim menghendaki layanan asuransi nilai 

barang atau harga tanggungan, tarif ditambah premi asuransi sebesar 0,24 % 

X besar uang nilai barang atau harga pertanggungan” (wawancara dengan 

Retnaningrum, Petugas Loket, 7 Januari 2007). 

b. Syarat-Syarat Pengeposan 

Syarat pengeposan dan spesifikasi kiriman ditetapkan oleh Pos 

Express dalam Draft SBU Pos Express Pasal 8. Syarat-syarat tersebut 
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diantaranya; jenis kiriman adalah dokumen dan parcel, isi kiriman tidak 

berisi benda yang dapat membahayakan kiriman atau keselamatan orang, 

tidak berisi uang tunai, batu mulia, serta sertifikat surat berharga serta 

barang-barang yang dilarang menurut aturan dan perundang-undangan yang 

berlaku (bahan cair, bahan peledak, bahan psikotropika/narkoba dan lain-

lain), alamat penerima harus masuk dalam wilayah Pos Express, data alamat 

harus diisi lengkap dan jelas dengan mencantumkan kode pos dan nomor 

telepon/ponsel/faksimili penerima, Kiriman dengan alamat kotak pos tidak 

dapat diterima.  

“Saya pernah ngirim undangan pakai Pos Express, kemudian  diminta 

mengisi alamat yang lengkap karena saya kan pakai Sameday Service, jadi 

Pos Express ingin alamat tujuan yang lengkap, namanya juga lengkap dan 

harus ada kode posnya” (wawancara Suhatmadji, konsumen retail, 2 

November 2006). 

“Ya saya kira wajarlah kalau perusahaan pos minta alamat yang 

detail, kode pos dan ini itu yang lain, kalau kiriman kita nggak sampai kan 

semua rugi. Waktu mau kirim di Pos Express ya saya juga gitu, ditanya 

apakah barang yang saya kirim berbahaya, explosive apa nggak” (wawancara 

Heri, Humas PT Jamu Cap Jago, konsumen korporat, 2 November 2006). 

Pengiriman Express Intercity dan City Courier hanya dilakukan 

dengan berat sampai dengan 5000 gram per item dan dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas lengkap seperti fasilitas jejak lacak elektronik dan 

mempunyai standart waktu penyerahan maksimal satu hari berikutnya (diolah 

dari brosur Pos Express). 
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“Kiriman Express Interciy adalah kiriman Express dengan tujuan 

antar kota-kota tertentu, sedang kiriman Express City Courir adalah kiriman 

lokal dalam ruang lingkup tertentu. Semuanya memiliki spesifikasi layanan 

antar ke si alamat langsung, terbukukan, memiliki fasilitas jejak lacak 

elektronik, Standart Waktu Penyerahan (SWP) H+0 atau sesuai dengan 

permintaan pelanggan maksimal H+1 serta tarif premium” (wawancara 

dengan Yusuf Alfiani, Supervisor Operasi, 7 Januari 2007). 

Sesuai dengan Pasal 6 Draft-SBU Pos Express Branch Office 

Semarang, beberapa fitur layanan Pos Express adalah; jaminan pengantaran 

ke alamat pada hari kerja berikutnya (H+1), Resi pengiriman secara khusus, 

jaminan pengembalian ongkos kirim (money payback) untuk setiap 

keterlambatan, ganti rugi terhadap kerusakan atau kehilangan kiriman, jejak 

lacak kiriman melalui internet (track and trace), pick Up service (Draft-SBU 

Pos Express Branch Office Semarang, 2003: 6). 

“Jejak Lacak kiriman melalui internet atau track and trace dapat 

dilakukan sendiri dengan mengakses pada website resmi Pos Express  

http://express.posindo.co.id untuk pelanggan internal ataupun pelanggan 

eksternal dan http://10.33.41.110 khusus untuk internal pos” (wawancara 

Hari Bawono, Supervisor Layanan, 7 Januari 2007). 

c. Jenis-Jenis Layanan Pos Express 

Jenis-jenis layanan Pos Express dibagi menjadi dua, yakni layanan 

City Courier dan Intercity Courier (diolah dari brosur Pos Express): 

1) Layanan City Courier (layanan dalam kota). Layanan ini meliputi: 
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a) Same day service (hari ini kirim, hari ini juga sampai (H+0)) 

b) Nextday before 10 service (hari ini kirim, besok sampai < 10.00 WIB) 

c)  Nextday service (hari ini kirim, esok hari sampai < 17.00 WIB).  

2) Layanan Intercity Courier (layanan antar kota), layanan ini meliputi: 

a) Nextday before 10 service (hari ini kirim, besok sampai < 10.00 WIB) 

b)  Nextday service (hari ini kirim, esok sore sampai < 17.00 WIB) 

untuk semua jenis layanan maksimal seberat 5 Kg (diolah dari brosur 

layanan Pos Express). 

“Untuk jenis layanan dalam dan luar kota kami punya same day 

service, next day before 10 service, dan next day service. Masing-masing fitur 

telah kami rancang dengan tujuan sesuai dengan keinginan dan tujuan 

pelangggan kami” (wawancara dengan Hari Bawono, Supervisor Layanan, 7 

Januari 2007). 

“Saya pernah ngirim undangan pakai Pos Express, kemudian  diminta 

mengisi alamat yang lengkap karena saya kan pakai Sameday Service…” 

(wawancara Suhatmadji, konsumen retail, 2 November 2006). 

“Kiriman pigura saya cukup banyak … saya minta sampai keesokan 

harinya (Nextday before 17.00)” (Wawancara David, Humas PT. Cantas 

Media Selaras, konsumen korporat, 2 November 2006). 

d. Prosedur Operasional Pos Express 

Prosedur Operasional Pos Express Cabang Semarang secara terperinci 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Petugas Loket 

a. Setelah pengirim mengeposkan kirimannya di loket, petugas loket 

memeriksa syarat-syarat penerimaan kiriman 

b. Kiriman ditimbang tarifnya sesuai ketentuan dan dengan permintaan 

layanan tambahan yang diinginkan (asuransi nilai barang/harga  

pertanggungan, delivery report dan lain-lain) 

c. Petugas loket mencatat data  kiriman dan besar uang biaya 

pengeposan ke dalam resi H-1 yang bertalian dan membubuhkan 

taeraan cap tanggal pada resi yang bertalian 

d. Resi H-1 terdiri dari 2 lembar; lembar 1 berwarna putih menyertai ke 

kantor tujuan/Branch Office, sedangkan lembar 2 yang berwarna 

kuning untuk disertakan kepada si pengirim  

e. Pada akhir dinas, seluruh jumlah kiriman dan besar uang kiriman 

Express dipertanggungkan dalam daftar Penerimaan Kiriman Express 

yang dibuat rangkap 3; lembar 1 (putih) bersama kiriman ke BO, 

lembar 2 (merah) ke Supervisor Unit Pelayanan keluar (Spv. UPL) di 

Kantor Pos Pemeriksa (KPRK), lembar 3 (biru) untuk pertinggal 

f. Daftar penerimaan Kiriman Express kemudian diserahkan kepada 

Kepala Kantor Pos Cabang untuk selanjutnya diperiksa dan kemudian 

diproses lebih lanjut. 

Jadi, dapat dilihat disini bahwa petugas loket memegang peranan 

penting dalam proses awal pengiriman barang. Setelah barang diterima 

diloket, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan daftar kiriman oleh 

kepala kantor pos cabang. 
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2. Kepala Kantor Pos Cabang 

a. Pada akhir dinas, memeriksa kebenaran transaksi seluruh penerimaan 

kiriman Express baik untuk pertanggungan keuangan maupun 

perincian dalam Daftar Kiriman Express 

b. Menandatangani Daftar Penerimaan Kiriman Express dan membuat 

Daftar Penyerahan Kantung 

c. Melakukan penutupan  kantungan dengan label alamat ditujukan 

kepada: BRANCH MANAGER (BM) EXPRESS SEMARANG 

50000 

d. Membuat Daftar Penyerahan Kantung yang memuat perincian jumlah 

kantung dan berat kiriman rangkap 2; lembar 1 bersama kiriman 

dikirim ke Branch Office/Mail Processing Branch, lembar 2 

pertinggal. Penyerahan kantung dilakukan dengan menandatangani 

Daftar Penerimaan Kiriman Express (DPKE) lembar 3 (tiga) 

e. Mengarsipkan seluruh naskah dengan rapi dan teratur 

Peran dari kepala kantor pos cabang dapat dikatakan memegang 

peran penunjang atau pelengkap petugas loket. Setelah ditangani oleh 

kepala kantor pos cabang, barang kiriman siap untuk diambil oleh 

petugas penjemputan (pick up). 

3. Petugas Pick Up 

a. Menjemput kiriman di Kantor Pos Cabang dari petugas Pick Up 

b. Menerima kantung kiriman Express dari Kepala Kantor Pos Cabang 

dengan menandatangani Daftar Penyerahan Kantung atau DPKE 

lembar ke- 3 
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c. Menyerahkan seluruh kantung kiriman Express dari Kantor Pos 

Cabang kepada Petugas Loket di Branch Office (BO) Semarang 

Dapat dilihat bahwa sebagai petugas lapangan, petugas pick up 

memusatkan atau mengumpulkan barang kiriman dari kantor pos cabang 

ke Branch Office Semarang. 

4. Petugas Loket di Branch Office (BO) 

a. Menerima kantung kiriman Kantor Pos Cabang dari Petugas Pick Up 

b. Membuka kantung dan mencocokkan jumlah kiriman dengan Daftar 

penerimaan kiriman Express yang dibuat Kepala Kantor Pos Cabang 

c. Melakukan entry data berdasarkan kiriman yang diterima dari Kantor 

Pos Cabang 

d. Melakukan validasi resi H-1 sebagai pertinggal data di Branch Office 

(BO) dicetak pada DPKE lembar 1 

e. Pada akhir masa dinas, seluruh jumlah/besar uang penerimaan 

kiriman Express dipertanggungkan atau direkapitulasi dalam bentuk 

Neraca Harian 

f. Menyerahkan Neraca Harian, Backsheet Print-out resi H-1 dan Daftar 

Penerimaan Kiriman Express dari KP. Cabang kepada Supervisor 

Layanan 

Seluruh proses yang ada di Branch Office dimulai dari petugas 

loket. Pada dasarnya, tugas petugas loket Branch Office tidak berbeda 

dengan tugas petugas loket di kantor pos cabang, yaitu berkenaan dengan 
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penerimaan dan administrasi barang kiriman. Perbedaannya adalah, 

petugas loket pada kantor pos cabang hanya menerima barang kiriman 

perorangan saja sedangkan petugas di loket Branch Office tidak hanya 

menerima kiriman perorangan namun juga kiriman dari kantor pos 

cabang. 

5. Petugas Processing di Branch Office (BO) 

a. Menerima kiriman KP. Cabang dari Petugas Loket 

b. Melakukan entry data untuk proses pencetakan adpis H-1 

c. Melakukan pencetakan adpis, tutupan/pengolahan kantung dan 

transfer data ke server pusat 

d. Mengarsipkan naskah kiriman secara rapi dan teratur 

Setelah barang kiriman diterima petugas loket di Branch Office, 

data yang telah dibuat oleh petugas selanjutnya diolah oleh petugas di 

bagian processing. Selain olah data digunakan untuk kepentingan 

pembuatan adpis kirim, kegunaaan lain adalah agar data tersimpan 

dengan baik. 

6. Supervisor Layanan di Branch Office 

a. Menerima Neraca Harian, Backsheet Print-out resi H-1 dan Daftar 

Penerimaan Kiriman Express dari Kantor Pos Cabang 

b. Mencocokkan kebenaran pertanggungan keuangan yang tercatat pada 

Neraca Harian, mencocokkan jumlah kiriman, dan Backsheet print-

out H-1 bersama dengan Daftar Penerimaan Kiriman Express yang 

bertalian 

c. Membuat Rekapitulasi Daftar Penerimaan Kiriman dari Kp. Cabang 
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d. Mangarsipkan naskah dimaksud (Backsheet Print-Out resi H-1, 

Daftar Penerimaan Kiriman Express dan Daftar Pengantar Kiriman) 

menurut Kantor Pos Cabang masing-masing secara tertib dan teratur 

e. Memeriksa dan mengawasi proses pengerjaan kiriman lebih lanjut 

pada bagian Processing. 

Selain membuat rekapitulasi akhir penerimaan kiriman express, 

secara garis besar tugas supervisor layanan adalah mengawasi dan 

memastikan bahwa seluruh proses kiriman sudah dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Prosedur operasional pengiriman barang yang saat ini berlaku di Pos 

Express cabang Semarang dapat dilihat pada lampiran 3 sedangkan secara 

sederhana, dapat dijelaskan dengan skema 1. 

Skema 1.  Prosedur Operasional Pengiriman barang di Pos Express  

          1             2 

               

               3 
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e. Pengguna Jasa/Konsumen Pos Express 

Konsumen Pos Express adalah orang yang menggunakan jasa Pos 

Express, baik retail (pelanggan individu/perorangan) ataupun korporat 

(pelanggan kalangan pebisnis) untuk mengirimkan surat atau barang ke 

tujuan tertentu. Konsumen pengguna jasa Pos Express yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah kedua konsumen tersebut, kalangan korporat dan 

kalangan ritel.  

Layanan Korporat adalah layanan yang diperuntukkan bagi para 

pelanggan bisnis dengan syarat-syarat dan penanganan khusus yang diikat 

dalam suatu perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan distribusi kiriman 

untuk satu proyek tertentu dalam satu titik waktu tertentu serta penyajian 

reporting kepada pemakai jasa sedangkan, yang dimaksud dengan layanan 

ritel adalah layanan yang diperuntukkan untuk publik dan diberikan melalui 

loket Pos Express yang ada di lokasi Branch Office, Layanan Pos dalam 

Jaringan Kantor atau Service Point.   

“Secara garis besar, pelanggan kami ada dua kalangan. Kalangan 

pertama yakni kalangan korporat, yaitu layanan untuk kalangan pebisnis dan 

kalangan kedua yaitu ritel atau layanan untuk publik, masing-masing kami 

punya target setiap tahunnya. Namun sampai saat ini, kebanyakan pelanggan 

kami dari kalangan retail, dari korporat juga ada. Tapi masih didominasi oleh 

pelanggan individu” (wawancara dengan Hari Bawono, Supervisor Layanan, 

7 Januari 2007).  

Realisasi Target layanan Korporat serta layanan Ritel dapat dilihat 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Realisasi Target Layanan Korporat dan Ritel Pos Express Tahun 2003-
2005 

No Tahun Konsumen Target Realisasi Pencapaian Target  

1. 
 

 

2003 
2004 
2005 

KORPORAT 
KORPORAT 
KORPORAT 

4.921 
51.076 
14.763 

4.543 
14.653 
14.619 

92,32 % 
28,69 % 
98,98 % 

2. 2003 
2004 
2005 

RITEL 
RITEL 
RITEL 

9.842 
7.961 
12.302 

8.746 
35.666 
13.833 

88.86 % 
446,89 % 
112.45 % 

Sumber: RKA (Rakor Rayon Semarang 2005) 

Dari data di tabel 1, dapat dilihat bahwa selama tahun 2004 konsumen 

korporat yang dapat direalisasikan adalah sebanyak 14.653 dari target Pos 

Express sebanyak 51.076 atau 58,69%; sedangkan konsumen ritel sebanyak 

35.666 dari jumlah yang telah ditargetkan yakni sebanyak 7.981 atau 

mengalami pencapaian sebesar 466,89%. Jumlah konsumen secara 

keseluruhan adalah 59.057 atau 85,20% dari total angka yang ditargetkan.  

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada awal pembukaan Pos Express 

Cabang Semarang, realisasi antaran menunjukkan angka 4.543 untuk 

pelanggan korporat dan 8.746 untuk pelanggan ritel, pencapaian target rata-

rata untuk korporat dan ritel adalah sebesar 90,59%. Pada tahun kedua, Pos 

Express mengalami penurunan pencapaian sebesar 63.63 % untuk pelanggan 

korporat namun mengalami kenaikan sebesar 358,03 %. Tahun 2005 

pelanggan korporat mengalami kenaikan sebesar 70,29 % dan ritel 

mengalami penurunan sebesar 334,44 %. Kesimpulan yang dapat penulis 

ambil adalah pelanggan Pos Express lebih banyak pelanggan ritel daripada 

pelanggan korporat. Realisasi yang sangat berkebalikan terjadi pada tahun 

kedua karena Pos Express menerapkan target yang terlalu tinggi untuk 
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pelanggan korporat. Pada tahun 2004 Pos Express menaikkan targetnya 

sebesar lebih dari 109 % namun pada kenyataannya, justru pelanggan yang 

semakin bertambah adalah pelanggan ritel. 

2. Bentuk-Bentuk Gugatan Pengguna Jasa Pos Express 

Sebagai perusahaan penyedia layanan jasa pengiriman, pelayanan Pos 

Express diusahakan semaksimal mungkin tidak mengecewakan pelanggan 

(konsumen). Upaya yang telah dilakukan Pos Express untuk memaksimalkan 

layanannya antara lain menggunakan fasilitas jejak lacak, menggunakan kurir 

yang berpengalaman dan menggunakan layanan internet untuk dapat selalu 

berkomunikasi dengan staf Pos Express di Branch Office lain sehingga kerja 

sama dapat lebih mudah dijalankan.  

Meskipun telah mengandalkan berbagai macam teknologi informasi, 

masih saja ada beberapa konsumen yang merasa dikecewakan atas pelayanan 

yang diberikan sehingga kemudian mengajukan gugatan kepada pihak Pos 

Express sebagai perusahaan penyedia layanan/jasa. Disinilah Pos Express 

dituntut untuk dapat bersikap profesional dalam menangani gugatan para 

pengguna jasanya. Gugatan yang diajukan pengguna jasa Pos Express secara 

garis besar dapat digolongkan menjadi tiga yaitu; gugatan keterlambatan 

pengiriman, gugatan kehilangan dan yang terakhir adalah gugatan kerusakan. 

“Gugatan yang sering diajukan konsumen Pos Express secara garis besar 

dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu keterlambatan pengiriman 

surat/barang kiriman, kerusakan dan kehilangan. Biar bagaimanapun kami 

berusaha semaksimal mungkin tidak mengecewakan pelanggan dengan cara 
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memaksimalkan fasilitas yang sudah ada seperti jejak lacak dan sebagainya.” 

(wawancara Hari Bawono, Supervisor Layanan Pos Express, 7 Januari 2007). 

“Waktu itu ada kiriman pigura dalam jumlah yang cukup besar yang 

harus dikirimkan untuk anak perusahaan kami yang baru dibuka, ketika pihak 

kami mengetahui ada beberapa pigura yang rusak, saya langsung lapor. Tidak 

sampai setengah jam kemudian saya dikabari kalau Pos Express tidak bisa 

memberikan ganti karena usut punya usut orang yang saya suruh nganter ke Pos 

Express menolak pas ditawari repackaging dari sana. Ya nggak apa-apa lah, 

untungnya gak rusak banget, setidaknya tanggapannya cepet” (wawancara David 

Humas PT Cantas Media Selaras, konsumen korporat, 2 November 2006). 

“Kiriman saya pernah telat, padahal waktu itu yang saya kirimkan bahan 

presentasi untuk seminar di Jakarta sudah paikai paket Same Day padahal. Waktu 

seminarnya habis jumatan tapi baru datang jam 13.45 WIB, telat satu setengah 

jam. Untungnya saya diberi tahu kalau acaranya juga molor. Tapi saya tetap 

komplain ke Pos Expres” (wawancara Indrie, konsumen retail, 7 Januari 2007). 

“Pakai Pos Express saya pikir biar sampai keesokan harinya, tapi malah 

hilang. Yang dikirim waktu itu miniatur menara Eiffel untuk oleh-oleh sahabat 

saya yang ada di Bogor. Tapi karena baru tahu kalau kiriman belum sampai 

setelah lebih dari empat hari, otomatis saya telat mengajukan komplain jadi gak 

dapet ganti rugi” (wawancara Elmyr A. A., konsumen retail, 4 Januari 2007). 

Rekapitulasi gugatan konsumen pengguna jasa Pos Express dan jumlah 

masing-masing gugatan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat 

pada tabel 2.  
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Tabel 2. Rekapitulasi Konsumen yang Mengajukan Gugatan ke Pos Express Tahun 
2003-2005 

Sumber: dokumen Pos Express Cabang Semarang 2003-2005 

TAHUN 
NO 

 
BULAN JENIS GUGATAN 

2003 2004 2005 
1. 
 

 

JANUARI 
 

Keterlambatan 
Kehilangan 
Kerusakan 

- 
- 
- 

4 
- 
- 

- 
- 
- 

2. 
 

FEBRUARI 
 

Keterlambatan 
Kehilangan 
Kerusakan 

- 
- 
- 

1 
- 
- 

3 
- 
- 

3. 
 

MARET 
 

Keterlambatan 
Kehilangan 
Kerusakan 

- 
- 
- 

5 
- 
- 

6 
- 
- 

4. 
 

APRIL 
 

Keterlambatan 
Kehilangan 
Kerusakan 

- 
- 
- 

9 
- 
- 

2 
- 
- 

5. 
 

MEI 
 

Keterlambatan 
Kehilangan 
Kerusakan 

1 
- 
- 

13 
- 
- 

9 
- 
- 

6. 
 

JUNI 
 

Keterlambatan 
Kehilangan 
Kerusakan 

2 
- 
- 

4 
- 
- 

7 
- 
- 

7. 
 

JULI 
 

Keterlambatan 
Kehilangan 
Kerusakan 

10 
- 
- 

5 
- 
2 

11 
- 
- 

8. AGUSTUS 
 

 

Keterlambatan 
Kehilangan 
Kerusakan 

5 
- 
- 

1 
- 
- 

4 
- 
- 

9. 
 

SEPTEMBER 
 

Keterlambatan 
Kehilangan 
Kerusakan 

3 
- 
- 

3 
- 
- 

8 
- 
- 

10. 
 

OKTOBER 
 

Keterlambatan 
Kehilangan 
Kerusakan 

14 
- 
1 

1 
- 
- 

5 
- 
- 

11. NOPEMBER 
 

Keterlambatan 
Kehilangan 
Kerusakan 

4 
- 
- 

2 
- 
- 

1 
1 
- 

12. DESEMBER Keterlambatan 
Kehilangan 
Kerusakan 

2 
- 
- 

- 
- 
1 

4 
- 
- 

13. JUMLAH Keterlambatan 
Kehilangan 
Kerusakan 

41 
- 
1 

48 
- 
3 

60 
1 
- 

14. TOTAL 42 51 61 
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Data terlampir menunjukkan jumlah konsumen yang mengajukan gugatan 

atas keterlambatan pengiriman barang, kehilangan barang kiriman, dan kerusakan 

barang yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena 

belum optimalnya petugas yang ternyata seringkali tidak sesuai dengan tugasnya, 

alasan lainnya adalah kurang optimalnya penggunaan komputer di UPT KBM. 

“Dari data yang ada, laporan pengaduan dari tahun ke tahun memang 

cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, 

diantaranya karena belum optimalnya petugas yang ada sesuai dengan tugas/job 

descriptionnya, selain itu faktor lain juga dikarenakan kurang optimalnya 

penggunaan komputer di UPT KBM” (wawancara Hari Bawono, Supervisor 

Layanan, 7 Januari 2007). 

Dari tabel yang disajikan dapat dilihat bahwa gugatan konsumen adalah 

gugatan atas keterlambatan, kehilangan dan kerusakan barang. Gugatan yang 

diajukan kepada Pos Express dari tahun ke tahun semakin meningkat karena 

belum optimalya petugas sesuai dengan tugasnya. Secara keseluruhan, data pada 

tahun 2003 menunjukkan bahwa konsumen yang mengajukan gugatan sebanyak 

42 orang, tahun 2004 tercatat sebanyak 51 orang atau mengalamai kenaikan 

sebesar 21%; ditahun 2005 sebanyak 61 orang atau mengalami kenaikan 19%.  

3. Pertanggungjawaban Pos Express 

Seperti pada umumnya perusahaan yang memiliki petunjuk pelaksanaan 

(juklak) atau petunjuk teknis (juknis) dalam menangani permasalahan 

perusahaan, Pos Express Cabang Semarang juga melaksanakan 

pertanggungjawabnnya berdasarkan Sistem Operasional Prosedur (SOP).  
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Sistem Operasional Prosedur memuat tata cara/prosedur pengajuan 

komplain, prosedur/tata cara penanganan komplain, prosedur pengajuan klaim 

ganti rugi sampai pada pembayarannya. Sistem Operasional Prosedur digunakan 

sebagai pedoman pelaksanaan oleh Pos Express untuk menyelesaikan semua 

masalah yang berkaitan dengan gugatan konsumen ataupun masalah lainnya yang 

bersifat prosedural.  

 “Pos Express menampung gugatan pelanggan dan menyelesaikan semua 

gugatan itu sampai konsumen puas dan bila layak dapat ganti rugi, kami akan 

memberikan ganti rugi setelah melalui tahap-tahap yang sesuai dengan SOP” 

(wawancara Hari Bawono, Supervisor Layanan, 7 Januari 2007). 

Pos Express tidak mempunyai petunjuk atau pedoman lain dalam 

menangani gugatan yang di ajukan oleh konsumen. Selama ini, gugatan 

konsumen dapat diselesaikan Pos Express dengan baik di luar jalur Pengadilan. 

Belum ada gugatan konsumen yang tercatat masuk ke pengadilan, semuanya 

dapat diselesaikan melalui cara musyawarah serta mengedepankan penyelesaian 

masalah dengan cara kekeluargaan. 

“Selama ini, sejak Pos Express Cabang Semarang ini berdiri, 

Alhamdulillah gugatan konsumen selalu dapat kami selesaikan sendiri dengan 

mengacu pada prosedur pelaksanaan yang sudah ada. Tidak ada yang 

berkepanjangan apalagi sampai ke tingkat pengadilan. Semoga untuk kedepannya 

tidak ada kasus yang demikian. Bagaimanapun kami selalu mengupayakan yang 

terbaik untuk pelanggan kami” (wawancara Hari Bawono, Supervisor layanan 

Pos Express, 7 Januari 2007). 
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“Waktu saya komplain kiriman saya telat, pihak Pos Express minta waktu 

untuk konfirmasi sama kantor yang Jakarta, tapi cuma sebentar terus saya 

dijanjikan ganti rugi. Setelah itu, saya dikonfirmasi via telepon, saya setuju ambil 

uang ganti rugi besok paginya. Saya cukup puas karena pelayanannya cepat dan 

gak blibet” (wawancara Indra A., konsumen, 2 November 2006). 

Pos Express tidak membedakan layanan yang diberikan pada pengguna 

jasanya, semua kalangan baik ritel maupun korporat, dengan jumlah kiriman 

besar ataupun sedikit akan berusaha dilayani dengan baik. 

“Kami tidak membedakan siapa pelanggan kami, apakah dari kalangan 

atas atau bawah, retail atau korporat kami bekerja professional” (wawancara Hari 

Bawono, Supervisor Layanan, 7 Januari 2007). 

“Saya pernah kirim satu undangan pakai Next Day Service, Pos Express 

menyanggupi untuk mengirimkan walaupun undangan yang mau saya kirim ke 

Pacitan” (wawancara Suhatmadji, konsumen, 2 November 2006). 

Tata cara/prosedur pengajuan gugatan telah diatur dalam Sistem 

Operasional Prosedur sub bagian E yang mengatur tentang prosedur komplain. 

Penanganan gugatan konsumen atas kehilangan, keterlambatan dan kerusakan 

diatur dalam Sistem Operasional Prosedur pasal 42 sedangkan Pasal 43-45 

Sistem Operasional Prosedur mengatur tentang klaim ganti rugi. 

 a. Prosedur Pengajuan Gugatan 

 Prosedur pengajuan gugatan telah diatur dalam SOP sub bagian E. 

Dalam sub bab tersebut dijelasakan bahwa pelanggan dapat mengajukan 

gugatan melalui tiga cara yaitu; melalui Kepala Kantor Pos Cabang, melalui 
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nomor C-Care Pos Express dan melalui website resmi Pos Express. Bila 

diajukan ke Kepala KP Cabang, gugatan kemudian di teruskan ke bagian 

Customer Care Pos Express, namun bila langsung dilaporkan melalui C-Care 

ataupun melalui internet akan ditangani langsung oleh petugas Customer 

Care. Prosedur pengajuan gugatan konsumen Pos Express jabarkan secara 

terperinci pada bagian pembahasan. 

"Laporan kehilangan, keterlambatan ataupun kerusakan dapat diajukan 

lewat kepala kantor, lewat sini (bagian Customer Care) langsung, atau bisa 

juga lewat nomer C-Care kami. Kalau sudah gitu, tindak lanjut diambil oleh 

petugas C-Care dan terakhir dilaporkan ke Pak Agung (Branch Manager) 

untuk di analisa” (wawancara Natalia D.W, Counter Service Pos Express, 7 

Januari 2007).  

 “Saya lapornya telepon ke Pos Express langsung. Selanjutnya kalau ada 

perkembangan, Pos Express yang telepon saya” (wawancara Indrie, 

konsumen, 2 November 2006). 

 b. Prosedur Penanganan Gugatan Konsumen 

Prosedur Penanganan Gugatan Konsumen telah diatur dalam Sistem 

Operasional Prosedur Pasal 42. Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa setelah 

konsumen (pengirim, penerima ataupun kuasanya) melaporkan gugatannya, 

baik lewat Customer service, Kepala KP cabang maupun lewat situs resmi 

Pos Express, gugatan konsumen tersebut akan ditampung oleh bagian 

Customer Care Pos Express untuk selanjutnya diselidiki dan ditindaklanjuti. 

Bagaimana prosedur penanganan gugatan dan skema penanganan gugatan 
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konsumen pengguna jasa Pos Express akan penulis paparkan pada bagian 

pembahasan. 

 “Investigasi dilakukan begitu ada laporan masuk, kami telusuri status 

kirimannya lewat internet, dikonfirmasi ke kurir yang ngirim, kalau sudah 

langsung memberi tahu pengirim status dan kebijakan yang diambil oleh 

pihak kami” (wawancara Retnaningrum, Counter Service Pos Express, 7 

Januari 2007). 

 “Nggak sampai setengah jam setelah saya telepon ke Pos Express saya 

ditelepon balik. Dari pihak Pos Express bilang kalau status kirimannya 

memang betul diterimakan terlambat, diberitahu juga siapa yang menerima 

barang kiriman. Kemudian, saya ajukan klaim ganti rugi ke Pos Express hari 

itu juga, mengisi formulir pengajuan disana (Pos Express).” (wawancara 

Indra A., konsumen, 2 November 2006). 

 c. Klaim Ganti Rugi dan Besar Ganti Rugi 

Klaim ganti rugi telah diatur dalam Sistem Operasional Prosedur Pos Express 

Pasal 44. Didalamnya dijelaskan bahwa untuk mengajukan klaim ganti rugi, 

konsumen harus membawa bukti pembayaran dan kemudian laporan 

diteruskan ke Kepala SBU Pos Express. Klaim ganti rugi akan penulis bahas 

lebih lanjut dalam bagian pembahasan. 

  Setelah Kepala Area melakukan penyelidikan dan memutuskan 

apakah biaya ganti rugi akan dibebankan pada anggaran Pos Express atau 

kepada petugas bersangkutan (yang melakukan kesalahan), ganti rugi dapat 

segera diberikan pada konsumen.  
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1. Ganti Rugi atas Gugatan Keterlambatan 

  Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 43 Draft 

SBU Pos Express, ganti rugi yang diberikan untuk gugatan atas 

keterlambatan kiriman sebesar satu kali ongkos pengiriman barang 

dengan catatan si pengirim (kuasanya yang mengajukan gugatan) 

memenuhi syarat-syarat: 

a) Mengajukan gugatannya dalam jangka waktu 2x24 jam terhitung dari 

waktu pengiriman 

b) Dapat menunjukan bukti serah/kuitansi, dan 

c) Keterlambatan tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat tidak 

terduga (force majour). 

“Keterlambatan karena force majour seperti bencana alam tidak 

menjadi tanggung jawab kami, bagaimanapun juga kami tidak bisa 

bertanggung jawab atas sesuatu diluar kontrol kita, selain hal ini, gugatan 

yang terlambat diajukan dalam 2x24 jam sejak waktu pengiriman dan 

tidak disertai kuitansi juga terpaksa tidak bisa kami layani. Kan 

prosedurnya memang begitu.” (wawancara Hari Bawono, Supervisor 

Layanan Pos Express, 7 Januari 2007). 

  “Saya tidak tahu kalau batas lapornya 2 hari. Lapor baru hari ke-3. 

Jadi biar sudah komplain macam apa saja, laporan saya tidak memenuhi 

syarat untuk bisa dapat ganti rugi ongkos kirim…saya kirim berkas 

pendaftaran asuransi untuk klien di Jombang. Kalau telatnya sih cuma 1 

jam kalau tidak salah. Tapi yang saya kirimi kan kerja kantoran. 
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Orangnya pulang jam 16.00, paket datangnya jam 17.00” (wawancara 

Pratini S. P, konsumen, 2 November 2006). 

“Ganti rugi yang saya terima sebesar satu kali ongkos pengiriman 

barang. Saya kirim alat pendeteksi uang palsu, pakai Same Day Service 

tapi malah baru sampai besok paginya. Saya langsung lapor ke Pos 

Express hari itu juga, biar bisa cepet ditanggapi” (wawancara Indrie, 

konsumen, 7 Januari 2007). 

2. Ganti Rugi atas Gugatan Kehilangan/Kerusakan. 

  Seperti pemberian ganti rugi atas gugatan keterlambatan, gugatan 

atas kehilangan dan kerusakan juga diatur dalam Pasal 45 Draft SBU Pos 

Express.  Pemberian ganti rugi atas gugatan kehilangan dan kerusakan 

dapat diberikan pada konsumen/kuasanya apabila konsumen memenuhi 

syarat-syarat seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi konsumen untuk 

gugatan keterlambatan. 

 Pemberian ganti rugi atas gugatan kerusakan atau keterlambatan 

mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pada angka (2) Pasal 45 Draft 

SBU Pos Express.  

 2) Untuk kerusakan/kehilangan diberikan gantirugi sebesar: 
  a) Berdasarkan HTOK sebesar maksimal 10 kali ongkos kirim 
  b) Berdasarkan HTNB maksimal adalah sebesar harga pertanggungan 

nilai barang 
  c) Berdasarkan HTOK dan HTNB maksimal adalah 10 kali ongkos 

kirim dan nilai barang dipertanggungkan. 
 

“Ganti rugi kehilangan dan kerusakan aturannya lebih spesifik. 

Kalau ganti rugi didasarkan pada Harga Tanggungan Ongkos Kirim, 



 
 

 

71
 

 
 

maksimalnya sepuluh kali ongkos kirim. Kalau didasarkan pada Harga 

Tanggungan Nilai Barang, maksimal sebesar taksiran harga 

pertanggungan nilai barang. Masing-masing (HTOK dan HTNB) 

maksimal sepuluh kali lipatnya” (wawancara Hari Bawono, Supervisor 

Layanan Pos Express, 7 Januari 2007). 

“Saya dapat ganti sepuluh kali ongkos kirim karena rice cooker 

yang saya kirimkan untuk anak saya peyot, padahal sudah di pak dari pos 

express. Saya telepon, lalu tunggu konfirmasi dari Pos Express, selang 

beberapa waktu saya ditanya kuitansinya masih apa enggak, soalnya buat 

bukti kalau mau minta ganti rugi. Untungnya saja masih ada” (wawancara 

Santi, konsumen retail, 2 Januari 2007). 

Prosedur/tata cara pembayaran ganti rugi terhadap gugatan konsumen 

beserta skema yang menjelaskannya akan penulis paparkan dibagian 

pembahasan. 

4. Faktor-Faktor yang Menghambat Pertanggungjawaban Pos Express 

Pos Express akan bertanggungjawab jika benar ada komplain dari 

pelanggan, karena memang sudah ada Sistem Operasional Prosedurnya. 

Pertanggungjawaban akan dilaksanakan jika konsumen melaporkan gugatannya 

ke Pos Express Cabang dan telah memenuhi prosedur pengajuan komplain sesuai 

dengan Sistem Operasional Prosedur. Namun, pertanggungjawaban akan 

terhambat diberikan oleh pihak Pos Express jika konsumen yang merasa 

dirugikan tidak sesegera mungkin melaporkan permasalahannya kepada Pos 

Express.  
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“Kami tentu saja akan bertanggung jawab jika memang ada komplain dari 

konsumen. Tetapi jika konsumen tidak melapor, ya, kami tidak bisa bertanggung 

jawab. Kalau menurut saya pribadi, faktornya seringkali dari konsumen sendiri” 

(wawancara Hari Bawono, Supervisor layanan, 7 Januari 2007). 

Faktor penghambat bisa dikatakan berasal bari kedua belah pihak. Dari 

pihak Pos Express, penulis melihat bahwa tidak ada masalah dengan 

pertanggungjawaban gugatan terhadap konsumen. Faktor penghambatnya 

kebanyakan berasal dari konsumen sendiri. Konsumen kurang/belum mengerti 

akan hak mereka, karena kurang informasi sehingga tidak melapor jika ada 

komplain baik keterlambatan, kerusakan, kehilangan barang atau dokumen 

mereka. 

“Kami usahakan memberi informasi kepada konsumen, tentang layanan 

dan sebagainya. Ketentuannya dapat dibaca langsung di balik resi pengiriman, 

kalau belum jelas bisa ditanyakan langsung ke petugas” (wawancara Yusuf 

Alfiani, Supervisor Operasi Pos Express, 7 Januari 2007). 

“Pada saat itu memang kurang memperhatikan ketentuan dan sarat-sarat 

pengiriman Pos Express, akan pentingnya informasi tersebut, sehingga pada saat 

terjadi keterlambatan barang kiriman, saya tidak tahu kalau batas lapornya 2 hari” 

(wawancara Pratini S. P, konsumen retail, 2 November 2006). 

“Bukti pengiriman itu sebenarnya tidak hanya sekedar nota yang 

diserahkan pada pengirim sebagai bukti kalau si pengirim sudah melunasi biaya  

kirim, tapi lebih jauh dari itu, kalau bagian belakang bukti pembayaran (kuitansi) 

diteliti lebih cermat pasti akan jelas apa dan bagaimana prosedur yang kami 
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berlakukan” (wawancara Retnaningrum, petugas loket Pos Express, 2 November 

2006). 

B. Pembahasan 

1. Bentuk-Bentuk Gugatan Pengguna Jasa Pos Express 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa seringkali dituntut 

keprofesionalitasannya dalam memberikan layanan kepada konsumen. Terlebih 

lagi penyedia jasa yang bergerak dalam bidang kiriman express yang 

mengutamakan ketepatan dan kecepatan pengriman. Namun tidak selamanya 

konsumen terpuaskan dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan mengingat 

standar kepuasan setiap orang berbeda-beda. Demikian pula dengan Pos Express, 

meskipun telah mengusahakan fasilitas maksimal dan teknologi yang canggih 

seperti jaringan internet dan jejak lacak (Trake dan Trace), gugatan dari 

konsumen masih saja mereka terima sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap 

layanan yang diberikan. Berdasarkan wawancara dengan Hari Bawono selaku 

Supervisor Layanan Pos Express Cabang Semarang, dan juga beberapa 

konsumen, gugatan konsumen terhadap Pos Express dapat dikualifikasikan 

menjadi: 

a. Kerusakan Surat/Barang 

Sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur Pos Express Cabang 

semarang, kerusakan dalam konteks pembahasan ini dimaksudkan dengan 

berubahnya fungsi, sifat dan/atau bentuk sebagian atau seluruhnya atas isi 

kiriman Pos Express akibat terjadinya resiko yang dijamin dengan layanan 

Harga Tanggungan.  
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b. Kehilangan Surat/Barang 

Dalam Sistem Operasional Prosedur Pos Express, kehilangan adalah 

tidak diterimanya kiriman Pos Express yang telah memanfaatkan layanan 

Harga Tanggungan oleh penerima (si alamat) dalam jangka waktu 30 (tiga 

puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengeposan barang. 

Kehilangan barang Dari ketiga bentuk gugatan yang penulis bahas, 

kehilangan merupakan hal yang paling jarang digugat oleh pengguna jasa Pos 

Express. Data pada tabel 2 menunjukan bahwa gugatan atas kehilangan 

barang hanya sebesar 1,4%. 

c. Keterlambatan Surat/Barang 

Pengertian keterlambatan dalam konteks pembahasan penelitian ini 

menganut pengertian dalam SOP Pos Express yaitu dilampauinya Standar 

Waktu Penyerahan kiriman sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Penanggung.  

2. Pertanggungjawaban Pos Express 

Pos Express merupakan perusahaan penyedia jasa antaran barang ataupun 

dokumen. Merujuk pada pengertian tanggung jawab professional yang 

dikemukakan oleh Kantaatmaja (Shidarta, 1999:6) tanggung jawab professional 

adalah tanggung jawab hukum atau legal liability yang berhubungan dengan jasa 

professional yang diberikan pada klien, penulis menggolongkan tanggung jawab 

yang dilakukan oleh Pos Express terhadap gugatan konsumen ke dalam tanggung 

jawab professional (professional liability) karena tanggung jawab yang dilakukan 

oleh Pos Express berhubungan dengan penyediaan jasa. 
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Dalam melaksanakan pertanggungjawabannya, Pos Express mempunyai 

Sistem Operasional sendiri yang menjadi petunjuk pelaksanaan perusahaan. Jadi, 

sebisa mungkin mereka melaksanakan petunjuk operasional itu tanpa 

mengesampingkan Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. 

Gambaran sederhana tentang pertanggungjawaban Pos Express dalam 

menangani gugatan konsumen, mulai dari proses pengajuan gugatan oleh 

konsumen sampai dengan pelaksanaan pertanggungjawaban Pos Express, dapat 

dilihat pada Skema 2. 

Skema 2. Proses Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pos Express terhadap 
Gugatan Konsumen.   

       
                                                4                                                                                                              

 

      1                2                                           3 

  

                  5                                                                              6           7 

                                                

 

 9                                                                                     

Ka. SBU memberikan ganti rugi 

Diolah dari: Sistem Operasional Prosedur Pos Express 

Dari skema yang disajikan, dapat dilihat bahwa setelah konsumen 

mendapati barang kirimannya mengalami keterlambatan, kehilangan ataupun 

Konsumen 
mengalami 

kehilangan/keter- 
lambatan, atau 
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gugatan  

Gugatan/klaim 
diterima Customer 
Care Pos Express 

Pos Express 
menginformasikan 

status kiriman 

Konsumen 
mengajukan 

klaim ganti rugi Branch Manager 
Pos Express 

Kepala SBU Pos 
Express 
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kerugian, langkah pertama yang harus konsumen lakukan adalah melaporkan 

gugatan atas kerugian yang dideritanya pada Pos Express, hal ini sesuai dengan 

apa yang tercantum dalam empat hak dasar Kennedy yang menyatakan bahwa 

konsumen berhak untuk didengar keluhannya. 

Untuk dapat mengajukan gugatannya ke Pos Express, konsumen harus 

memenuhi prosedur berikut: 

a.  Prosedur Pengajuan Gugatan   

Pos Express mempunyai petunjuk tentang tata cara pengajuan 

komplain pelanggan dalam Sistem Operasional Prosedur (SOP). Tujuan 

penentuan SOP adalah untuk mempermudah dan memperjelas batas-batas 

tanggung jawab setiap pegawai yang bertugas dalam menangani gugatan 

konsumen. Prosedur gugatan konsumen di Pos Express dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Pelanggan kiriman Express dapat melakukan pengaduan/komplain melalui 

kepala kantor Pos Cabang atau melalui telepon ke nomor 024-83115 atau 

dengan akses melalui jaringan internet ke website resmi Pos Express, 

www.expresspos.co.id. dalam hal pengajuan pengaduan ke kantor cabang. 

2) Kepala Kantor Pos Cabang 

a) Kepala kantor Pos Cabang mencatat data-data kiriman, dan non resi 

H-1 yang ada. Bila mungkin mencatat nomor telepon/ponsel pengirim 

untuk penyampaian informasi atas status kiriman lebih lanjut. 

b) Mencatat seluruh pengaduan yang ada dalam Daftar Penerimaan 

Pengaduan rangkap dua. Lembar 1 dikirim ke MPB u/p Customer 

Care; lembar 2 pertinggal. 
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c) Pada akhir dinas, Daftar dimaksud diserahkan ke Petugas Pick-Up 

untuk diteruskan ke Bagian Customer Care atau dapat juga diteruskan 

ke Supervisor Layanan. 

3) Customer Care 

a) Menerima seluruh pengaduan yang ada dari Petugas Pick Up 

b) Memeriksa data yang terdapat pada Daftar Penerimaan Pengaduan 

dan mencocokkan dengan arsip yang ada pada Supervisor Layanan 

c) Melakukan pelacakan terhadap status kiriman konsumen dengan on-

line website, IRC channel #Express, telepon, faksimile, atau e-mail. 

d) Mencatat hasil pelacakan terhadap status kiriman konsumen ke dalam 

Daftar Penerimaan Pengaduan /DPP (kolom 6 dan 7) secara lengkap. 

e) Menginformasikan hasil pelacakan kepada pelanggan dalam jangka 

waktu 1 X 24 jam terhitung dari pengaduan diterima di MPB melalui 

fasilitas tercepat yang tersedia (telepon, faksimili, atau email). 

f) Pada akhir dinas, Daftar Penerimaan Pengaduan diserahkan ke 

Supervisor. Layanan diperiksa dan dibuatkan analisa kinerja layanan. 

4) Supervisor Layanan 

a) Melakukan evaluasi kinerja serta pengawasan terhadap tindak lanjut 

komplain  yang diambil oleh petugas Customer Care 

b) Melakukan analisa pengaduan yang diterima dan melaporkan pada 

Branch Manager untuk diambil langkah yang diperlukan. 

Secara sederhana/singkat, prosedur pengajuan gugatan konsumen 

pengguna jasa Pos Express dapat dilihat pada Skema 3. Dalam skema 

tersebut dijelaskan tata cara/prosedur pengajuan gugatan sampai dengan 



 
 

 

78
 

 
 

penyelesaian permasalahan yang diajukan oleh konsumen, sedangkan 

prosedur penanganan gugatan konsumen pengguna jasa Pos Express akan  

penulis jelaskan secara singkat pada Skema 4. 

Skema 3. Prosedur Pengajuan Gugatan Konsumen Pos Express 
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Diolah dari: Sistem Operasional Prosedur Pos Express  

Dari hasil penelitian, prosedur yang ditetapkan diatas telah 

dilaksanakan oleh Pos Express dalam penerimaan gugatan konsumen. Untuk 

menyampaikan gugatan yang diderita konsumen, konsumen dapat 

mengajukan gugatan mereka melalui beberapa cara, yaitu melalui kepala 

Konsumen    
melapor 

Kepala KP 
Cabang 

Nomor 
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Kantor Pos Cabang, melalui nomor telepon Customer Care Pos Express 

maupun melalui website resmi Pos Express. Laporan atas keterlambatan, 

kerusakan, ataupun kehilangan ini kemudian ditangani oleh petugas 

Customer Care Pos Express dan dilaporkan pada Supervisor Layanan Pos 

Express untuk dianalisis. Selanjutnya, konsumen akan menerima tanggapan 

atas gugatan yang diajukan dari petugas Customer Care Pos Express. 

Konsumen diinformasikan hasil jejak lacak dan status pengiriman. 

b.  Prosedur Penanganan Gugatan Konsumen 

Setelah gugatan diterima Pos Express, selanjutnya ditangani oleh 

bagian Customer Care. Penanganan oleh Pos Express ini merupakan 

konsekwensi dari hak yang telah diterima Pos Express sebagai pelaku usaha 

seperti dinyatakan dalam UUPK Pasal 6 huruf (a) yaitu hak untuk menerima 

pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai 

tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.  

Karena konsekwensi pembayaran bea kirim dari pihak konsumen 

yang telah diterima inilah pihak Pos Express berkewajiban untuk melakukan 

kewajibannya sebagai pelaku usaha seperti dalam UUPK, khususnya huruf 

(a) yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam kaitan 

dengan pembahasan penulis, itikad baik Pos Express ditunjukkan dengan 

tanggapan balik yang dilakukan Pos Express bilamana ada gugatan yang 

masuk. Bagaimana Pos Express menangani gugatan konsumen dapat 

dijelaskan secara terperinci sebagai berikut: 

Setiap perusahaan memiliki prosedur penanganan masalah yang 

berbeda. Penanganan gugatan konsumen oleh Pos Express mengacu pada 
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ketentuan dalam Pasal 41 dan Pasal 42 petunjuk teknis Pos Express. Pasal 41 

menerangkan tentang waktu penanganan keluhan konsumen.  

1)  Pengaduan terhadap keterlambatan atau kehilangan diajukan paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung dari saat kiriman diposkan di 
kantor tujuan. 

2)  Pengaduan kerusakan diajukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak 
kiriman diserahkan kepada si alamat. 

3)  Pengaduan yang diajukan setelah tenggang waktu sebagaimana ayat (1) 
dan (2) pasal ini akan dianggap kadaluwarsa dan tuntutan ganti rugi tidak 
dapat dilakukan. 

 
Pasal 42 RKA – Rakor Branch Semarang 2005 terdiri dari 5 ayat, 

menerangkan tentang Tata Cara Penanganan Keluhan Pelanggan. Keluhan 

dapat diajukan oleh pengirim, penerima atau kuasanya, kepada Pos Express 

Jakarta atau Brach Pos Express/Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express. 

Penanganan terhadap keluhan pelanggan ditangani oleh Pos Express 

Customer Care (Pos Express C-care) di Kantor Area Pos Express Jakarta dan 

setiap Branch Office/Kantor Pos Dalam Jaringan Pos Express.  

Terhadap pengaduan kerusakan atau kehilangan isi kiriman, Pos 

Express perlu dilakukan cross-check terhadap pertelaan isi yang tertulis pada 

resi kiriman. Hasil investigasi yang telah dilakukan oleh Pos Express akan 

disampaikan kepada pelanggan selambat – lambatnya 2X24 jam dihitung dari 

tanggal pengaduan pertama kali diajukan. Apabila proses investigasi tidak 

dapat diselesaikan dalam waktu 2X24 jam, kepada pelanggan dapat 

dibayarkan ganti rugi. 

Selama ini, prosedur penanganan yang dilakukan oleh Pos Express 

telah sesuai dengan keputusan Rakor Branch Semarang 2005. Pos Express 
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tidak menggunakan petunjuk lainnya dalam menangani keluhan-keluhan 

pelanggan. Secara sederhana, prosedur penanganan gugatan konsumen yang 

saat ini berlaku di Pos Express, penulis jelaskan dengan skema 4. 

Skema 4. Prosedur Penanganan Gugatan Konsumen Pos Express 

   

 

                                                                                                          3 

C-Care Pos Express melakukan investigasi & menyampaikan pada pelapor 

Diolah dari: Sistem Operasional Prosedur Pos Express  

c.  Klaim Ganti Rugi dan Besar Ganti Rugi 

Setelah mengajukan gugatan dan mendapatkan kejelasan tentang kerugian 

yang diderita, konsumen selanjutnya berhak mendapatkan ganti rugi. Hal ini 

karena selain pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi 

dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima  konsumen tidak 

sesuai perjanjian seperti termuat dalam UUPK Pasal 7 huruf (f), konsumen juga 

berhak menerima ganti rugi seperti termuat dalam Pasal 4 UUPK yang 

meyatakan bahwa konsumen pempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi 

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

senagaimana mestinya. Tata cara pengajuan ganti rugi dan besarnya ganti rugi 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 1) Klaim Ganti Rugi 

Ganti rugi adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan 

penanggung kepada Tertanggung karena kirimannya mengalami 

kelambatan, kehilangan atau kerusakan sebagian/seluruhnya, setelah 

Konsumen (pengirim, 
penerima/kuasanya)     

melapor 
Branch Pos Express 

Pos Express bagian 
Customer Care (C-

care) 

1 2
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tertanggung memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam 

ketentuan. Kerugian adalah hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi 

yang tidak diharapkan akibat terjadinya suatu kelambatan 

penyerahan/kehilangan/keruskan terhadap kiriman Pos Express (RKA- 

Rakor Branch Semarang 2005). 

Pasal 43 RKA- Rakor Branch Semarang menerangkan tentang 

Hak Terhadap Tuntutan Ganti Rugi.  

a) Setiap kiriman adalah hak pengirim sampai dengan kiriman 
diserahkan kepada penerima, kecuali pengirim telah melepaskan hak 
secara tertulis. 

b) Tuntutan ganti rugi dapat dibayarkan kepada pihak ketiga bila pihak 
ketiga tersebut diberi kuasa tertulis oleh pengirim. 

c) Ganti rugi dapat diberikan kepada penerima bila kiriman yang 
diterimanya rusak/hilang sebagian. 

 
Cara-Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat Pada 

Pasal 44 RKA- Rakor Branch Semarang berikut ini; 

a) Klaim ganti rugi harus diajukan secara tertulis oleh pelanggan kepada 
Branch Manager/Supervisor.  

b) Pembayaran ganti rugi dan kronologis penyimpangan operasi yang 
menyebabkan ganti rugi dilaporkan pada Ka. SBU Pos Express. 

c) Ketentuan tentang tata cara tuntutan ganti rugi diatur lebih lanjut 
dalam peraturan tersendiri. 

 
2) Besar Ganti Rugi 

Besar ganti rugi yang diberikan berbeda-beda berdasarkan jenis 

keluhan yang diajukan oleh pelanggan. Untuk gugatan atas 

keterlambatan, Pos Express memberikan ganti rugi sebesar satu kali 

ongkos kirim, untuk gugatan atas kerusakan/kehilangan barang, Pos 

Express memberikan ganti rugi sebesar nilai barang yang didasarkan 

Harga Tanggungan Ongkos Kirim (HTOK), yaitu maksimal 10 (sepuluh) 
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kali ongkos kirim. Sedangkan berdasarkan Harga Tanggungan Nilai 

Barang (HTNB) maksimal pemberian ganti rugi yang akan diberikan oleh 

Pos Express adalah sebesar harga pertanggungan nilai barang, 

berdasarkan HTOK dan HTNB maksimal adalah 10 (sepuluh) kali 

ongkos pengiriman barang dari nilai barang yang dipertanggungkan. Cara 

Pembayaran ganti rugi diterangkan dalam Pasal 45 Ayat (2) - (6) RKA- 

Rakor Branch Semarang: 

1) Penyerahan besar uang ganti rugi kepada pelanggan mengggunakan bukti 
serah/Kuitansi. 

2) Besar ganti rugi untuk kiriman korporat berdasarkan kepada kesepakatan 
dengan pelanggan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama 
(PKS). 

3) Pembayaran ganti rugi dilaporkan pada Ka. SBU Pos Express dilampiri 
dengan kwitansi pembayaran dan Formulir Tuntutan Ganti Rugi. 

4) Kepala Area/Branch Manager berkewajiban melakukan pengusutan lebih 
lanjut untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan operasi 
serta melaporkannya kepada Ka. SBU. 

5) Berdasarkan laporan Kepala Area/Branch Manager pada ayat (6) pasal 
ini, Kepala SBU menetapkan apakah ganti rugi yang dimaksud 
dibebankan kepada pegawai yang bersalah atau dibebankan kepada 
anggaran SBU Pos Express. 

 
Ganti rugi yang diberikan Pos Express, baik ganti rugi atas 

kehilangan, kerusakan, atau kehilangan, ternyata cukup memuaskan 

konsumen yang menggugat jasa layanan Pos Express, terbukti belum ada 

konsumen yang mengajukan tuntutan ganti rugi lebih besar daripada 

ketetapan yang berlaku di Pos Express.  

d.  Tata cara/Prosedur Pembayaran Ganti Rugi 

Pembayaran ganti rugi harus sesegera mungkin dilakukan oleh Pos 

Express sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidakpuasan yang 

diterima oleh konsumen. Dalam pelaksanaannya, Pos Express menerapkan 
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tanggung jawab Professional karena tanggung jawab yang dilaksanakannya 

berkenaan dengan jasa.  

Tanggung jawab Pos Express kepada konsumen yang mengajukan 

gugatan diwujudkan dalam bentuk memberikan kompensasi ganti rugi 

dengan ketentuan yang telah penulis bahas pada sub-sub bab Besar Ganti 

Rugi. 

Tata cara pembayaran ganti rugi terhadap gugatan konsumen dapat 

dijelaskan dengan skema 4 berikut: 

Skema 4. Prosedur/Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi terhadap Gugatan 
Konsumen Pos Express 

                                1                                                              2 

 

                                                                                                                                        3 
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Diolah dari: Sistem Operasional Prosedur Pos Express  

Hak dasar konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy yang 

diakui secara internasional, yaitu: Hak untuk mendapatkan keamanan (the 

right of safety), Hak untuk mendapatkan informasi (the right of informated, 

Hak untuk memilih (the right of choose, dan Hak untuk didengar (the right of 

heard). (Shidarta, 1999:16). Dalam memberi pelayanan pada konsumen, Pos 

Express telah berusaha memberikan hak-hak konsumen, baik seperti yang 

telah diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

C-Care Pos 
Express 

Ganti rugi diterimakan 
pada konsumen yang 
mengajukan gugatan 

Pembayaran Ganti Rugi 
dilaporkan pada 

Ka. SBU Pos Express 

Branch Manager 
melakukan investigasi  

Kepala SBU memberi 
keputusan   
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maupun dalam melaksanakan pendapat Kennedy yang diakui secara 

internasional yaitu hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk didengar 

keluhannya. 

Data di tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah laporan pengaduan dari 

tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Setelah dikonfirmasi 

dengan pihak Pos Express ternyata kenaikan jumlah gugatan disebabkan 

karena belum optimalnya petugas yang ada dilapangan sesuai dengan 

tugasnya (Loket, Antaran, Spv), selain alasan tersebut kurangnya optimalisasi 

penggunaan komputer di UPT KBM juga menjadi alasan mengapa jumlah 

pengaduan meningkat dari tahun ke tahun, seperti yang diungkapkan oleh 

Supervisor layanan, Hari Bawono berikut: 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penggugat Pos Express 

mengalami peningkatan dari tahun ketahun, semua laporan pengaduan dari 

konsumen dapat diselesaikan dengan baik oleh Pos Express. Terbukti, para 

penggugat tidak ada yang melakukan gugatan lanjut ataupun menggugat 

sampai pada tingkat pengadilan. Hal ini dikarenakan Pos Express 

mengutamakan kecepatan penanganan pengaduan konsumen. 

Mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur dalam Pasal 45 – 48 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Ayat (1) diatur 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum. Penyelesaian sengketa 

konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, dimana tidak menutup kemungkinan dilakukannya 

penyelesaian gugatan secara damai oleh para pihak-pihak yang yang 

bersengketa.  
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Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa 

penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk 

mencapai kesepakatakan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau 

mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali 

atau tidak akan terulangnya kembali kerugian yang telah diderita oleh 

konsumen. 

Berdasarkan amanat dari Pasal 45 ayat (2) dan selanjutnya diatur 

dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pos 

Express menyelesaikan gugatan konsumen secara damai di luar pengadilan. 

Penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh 

kedua pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui 

pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Gunawan, 

2001: 75).  

Tidak semua kerugian yang dilaporkan oleh pengguna jasa diganti 

dengan pembayaran ganti rugi. Dalam beberapa kasus, ada yang 

dikecualikan. Pasal 46 RKA- Rakor Branch Semarang 2005 menerangkan 

tentang ketentuan kerugian yang dikecualikan dalam tata cara pembayaran 

ganti rugi. 

1) Kiriman berisi barang terlarang sesuai dengan pasal 8. 
2) Kerugian sebagai akibat langsung dari kondisi Force Majeur: 

a) Force Majeur merupakan keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar 
kehendak, kuasa serta kontrol manusia, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, angin topan, perang, 
kerusuhan, huru – hara, pemogokan pegawai dan lain – lain yang 
secara pertimbangan yang wajar sama sekali menyebabkan tidak 
dapat dilakukannya suatu prestasi. 
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b) Keterangan berkenaan dengan kondisi force majeur dilakukan oleh 
instansi pemerintah yang berwenang. 

3) Kerugian yang disebabkan oleh pembungkusan/pengepakan yang tidak 
layak dari pihak pengirim. 

4) Kerugian yang disebabkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian yang 
nyata dari pihak pengirim atau penerima. 

5) Kerugian yang disengaja baik oleh pengirim atau penerima dengan tujuan 
untuk mencari keuntungan. 

6) Kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh sifat dari barang 
kiriman itu sendiri termasuk aus atau menyusutnya/berkurangnya 
timbangan. 

7) Kerugian sebagai akibat oksidasi, kontaminasi, polusi dan reaksi nuklir. 
8) Kerugian yang disebabkan oleh kerusakan/kekacauan (derangement) 

mekanis dan atau elektris atas barang eletronik kecuali ada bukti bahwa 
kerusakan diakibatkan oleh proses penanganan yang tidak benar sehingga 
menimbulkan kerusakan pada pembungkus. 

9) Kerusakan barang cair yang disebabkan karena bocor/tumpah akibat 
kemasan yang tidak dapat melindungi isinya kecuali ada bukti bahwa 
kerusakan diakibatkan oleh proses penanganan yang tidak benar sehingga 
menimbulkan kerusakan pada pembungkus. 

10) Kerugian yang tidak langsung atau keuntungan yang tidak jadi diperoleh 
karena kekeliruan/kelalaian yang disebabkan oleh pegawai SBU Pos 
Express. 

 
 

Jadi semua hal yang berhubungan dengan ganti rugi telah diatur 

dalam Sistem Operasional Prosedur Pos Express. Pasal 47 RKA- Rakor 

Branch Semarang 2005 memuat hak Atas Recovery Ganti Rugi. Huruf (a) 

menyatakan bahwa setiap pembayaran ganti rugi kepada pengirim atau 

penerima atau kuasanya maka pengirim atau penerima atau kuasanya harus 

membuat surat pernyataan pelepasan hak terhadap kiriman, dimana 

pernyataan yang telah ditandatangani tersebut harus termuat dalam kuitansi 

pembayaran ganti rugi. Selanjutnya didalam huruf (b) menerangkan bahwa 

Branch Manager atau Kepala Kantor Pos Dalam Jaringan dapat menjual 

secepatnya barang dimaksud yang selanjutnya dicatat sebagai penerimaan 

atau pemasukan perusahaan. 



 
 

 

88
 

 
 

d.  Pertanggungjawaban Pos Express terhadap Gugatan Konsumen Ditinjau dari 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 

Dalam hal pertanggungjawaban, Pos Express mempunyai sistem 

operasional prosedur. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pegawai 

dalam melakukan tugasnya sehari-hari dan juga dalam kaitannya menangani 

gugatan konsumen. Di dalamnya terdapat prosedur komplain, penanganan 

tuntutan, dan klaim ganti rugi yang berisi tata cara pengajuan tuntutan ganti 

rugi, gugatan yang diberikan ganti rugi, gugatan yang dikecualikan untuk 

mendapatkan pembayaran ganti rugi termasuk didalamnya siapa saja yang 

berhak mengajukan gugatan dan siapa yang berhak menerima pembayaran 

ganti rugi.  

Menurut penjelasan tentang kerugian di Sistem Operasional Prosedur 

Pos Express, kerugian adalah hilang atau berkurangnya nilai secara ekonomi 

yang tidak diharapkan akibat kelambatan penyerahan/kehilangan/kerusakan 

terhadap kiriman Pos Express.  

Pengertian Ganti Rugi dalam hal ini mengandung arti sejumlah uang 

tertentu yang diberikan penanggung kepada tertanggung karena kirimannya 

mengalami kelambatan, kehilangan atau kerusakan sebagian/seluruhnya, 

setelah tertanggung memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam 

ketentuan (RKA- Rakor Branch Semarang 2005). 

Jika dikaitkan dengan Pasal 4 Undang- Undang Perlindungan 

Konsumen tentang Hak-hak Konsumen yakni: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/jasa. 
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b. Hak memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan atau/jasa 
tersebut dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat dan gugatannya atas barang dan/jasa yang 
digunakan. 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen serta patut. 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan serta tidak 

diskriminatif. 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 

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

i. Hak-hak yang diatur dengan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya 

 
Pos Express telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang Undang 

Perlindungan Konsumen huruf (c), (d), (g), dan (h). Pos Express memberikan 

informasi kepada konsumen tentang ketentuan dan syarat-syarat pengiriman 

Pos Express pada halaman belakang Bukti Pengiriman Pos Express (dapat 

dilihat pada lampiran 4). Konsumen dapat melihat jenis-jenis layanan Pos 

Express dan tarif kiriman Pos Express pada selebaran yang ada di Pos 

Express. Selengkapnya pada Lampiran 2. Sistem Operasi Prosedur dapat 

dibaca atau dapat ditanyakan secara langsung kepada petugas pos Express. 

Jadi, Pasal 4 huruf (c) yang memuat tentang hak konsumen atas pemberian 

informasi yang benar dan jujur telah dipenuhi oleh Pos Express. 

Selain memberikan informasi, pihak Pos Express juga berusaha 

melayani konsumen tanpa membedakan pengguna jasanya. Semua 

konsumen, baik korporat maupun ritel mendapat pelayanan sama. Hal ini 

membuktikan bahwa Pasal 4 huruf (g) tentang hak konsumen untuk dilayani 
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dengan benar dan tanpa diskriminatif telah dipenuhi oleh Pos Express Cabang 

Semarang. 

Walaupun gugatan konsumen Pos Express dari tahun ke tahun 

semakin meningkat, tetapi semuanya telah diselesaikan Pos Express dengan 

baik dan tuntas. Pos Express juga akan memberikan ganti rugi jika terbukti, 

kalau kenyataan tak seperti yang dijanjikan oleh Pos Express. Tentunya 

semua itu juga akan memperhatikan SOP. Jadi Pasal 4 huruf (d) dan (h) telah 

dilaksanakan oleh Pos Express. 

Pos Express sebagai pelaku usaha selain mempunyai hak juga 

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada konsumennya. Undang-

Undang Perlindangan konsumen Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha. 

a.  Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 
b.  Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan, dan pemeliharaan 

c.  Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif 

d.  Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/jasa 
yang berlaku 

e.  Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/jasa tertentu serta tidak memberi jaminan dan/atau 
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan 

f.  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian  
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang 
diperdagangkan 

g.  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

 
Pos Express memberikan informasi kepada konsumen tentang 

ketentuan dan syarat-syarat pengiriman Pos Express pada halaman belakang 
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Bukti Pengiriman Pos Express (dapat dilihat pada lampiran 4). Konsumen 

dapat melihat jenis-jenis layanan Pos Express dan tarif kiriman Pos Express 

pada selebaran yang ada di Pos Express (selengkapnya pada lampiran 2). 

Sistem Operasional Prosedur dapat pula dibaca oleh konsumen di belakang 

bukti kirim yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen 

atau konsumen dapat bertanya langsung kepada petugas pos Express. Jadi, 

Pasal 7 huruf (b) tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan 

informasi yang benar dan jujur telah dipenuhi oleh Pos Express. 

 Pos Express melayani gugatan konsumen tanpa membedakan siapa 

konsumennya. Semua gugatan yang diterima berusaha dilayanani dengan 

baik, baik itu pelanggan retail maupun korporat. Kenyataan ini telah sesuai 

dengan Pasal 7 huruf (c) UUPK tentang kewajiban pelaku usaha melayani 

konsumen dengan jujur, jelas, benar dan tanpa diskriminatif telah dipenuhi. 

Pasal 7 huruf (g) UUPK memuat tentang kewajiban para pelaku usaha 

untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen ternyata tidak 

sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang telah dipenuhi oleh pihak Pos 

Express. 

Mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur dalam Pasal 45 – 48 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Ayat (1) diatur 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum. Penyelesaian sengketa 

konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK), dimana tidak menutup kemungkinan 
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dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak-pihak yang yang 

bersengketa.  

Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa 

penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan dalam 

usahanya untuk mencapai kesepakatakan mengenai bentuk dan besarnya 

ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan 

terjadi kembali atau tidak akan terulangnya kembali kerugian yang 

telah/pernah diderita oleh konsumen. Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Konsumen 

melalui jalan peradilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang 

berlaku dengan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BAB XI Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen tentang Badan Penyelesaian Kosumen (BPSK). 

Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilaksanakan melalui 

Badan Penyelesaian sengketa Konsumen dikhususkan bagi konsumen 

perorangan yang memiliki perselisihan dengan pelaku usaha (Gunawan, 

2001: 78). 

Penyelesaian gugatan yang diajukan konsumen kepada Pos Express 

selama ini diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan atau jalur damai. Yang 

di maksud dengan penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian 

yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan 

konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa 
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Konsumen (BPSK), dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) (Gunawan, 2001: 75). 

Pos Express dan konsumen sejauh ini tidak memasukkan pihak ketiga 

dalam menyelesaikan sengketa mereka, baik itu Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) ataupun pengadilan. Selama ini masalah yang 

ada telah diselesaikan secara damai hasilnya memuaskan masing-masing 

pihak. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, petunjuk 

teknis/pelaksanaan yang diberlakukan oleh Pos Express, cukup dapat 

membantu kedua belah pihak, baik penggugat maupunPos Express dalam 

menyelesaikan sengketa.  

3. Faktor-Faktor yang Menghambat Pertanggungjawaban Pos Express 

Menurut Hamzah, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah “suatu 

keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang 

diwajibkan kepadanya” Hamzah (1986: 98). 

Shidarta dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia 

menyebutkan ada dua prinsip yang sangat penting dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diakomodasi, yaitu tanggung jawab 

produk dan tanggung jawab professional. Tanggung jawab produk atau product 

liability mengacu pada tanggung jawab produsen. Jadi, apabila ada konsumen 

yang merasa telah dirugikan oleh produsen, maka konsumen yang dirugikan  

tersebut berhak menuntut ganti rugi kepada produsen. Disisi lain, produsen 

mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. 

(Shidarta, 2000: 65). 
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Menurut Kantaatmaja, yang dimaksudkan dengan tanggung jawab 

professional adalah tanggung jawab hukum atau dikenal dengan legal liability 

dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. (Shidarta, 

1999: 6).  

Dalam pelaksanaan pertanggungjawabannya, Pos Express tidak selalu 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak-pihak terkait. Para pelaku tentu 

terkendala berbagai macam hal, kendala tidak saja berasal dari pihak Pos 

Express, tetapi juga berasal dari pihak konsumen. Dalam melaksanakan 

tanggungjawabnya terhadap konsumen, Pos Express terkendala oleh minimnya 

pengetahuan konsumen akan hak-hak dan prosedur yang berlaku, akibatnya 

konsumen Pos Express tidak dapat mengajukan gugagatan atas keterlambatan, 

kehilangan ataupun kerusakan bahkan kadang terlambat mengajukan gugatan 

sehingga tidak mendapatkan ganti rugi.  

Mengacu pada wawancara petugas loket Pos Express diatas, bisa 

dikatakan pengguna jasa Pos Express tidak melaksanakan kewajibannya sebagai 

konsumen seperti yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen ayat (1) yang menyatakan bahwa konsumen berkewajiban untuk 

membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa. Jadi, secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa 

faktor yang menghambat pelaksanaan tanggung jawab Pos Express adalah 

kurangnya pengetahuan konsumen akan hak mereka, selain itu konsumen juga 

kurang proaktif dalam mencari informasi sehingga menyebabkan kurang/tidak 

adanya laporan konsumen karena konsumen tidak tahu prosedur komplain. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Mengakhiri penelitian ini, maka diajukan simpulan dan saran-saran yang 

diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi masyarakat pada umumnya  

dan untuk Pos Express ataupun perusahaan penyedia layanan jasa pengiriman barang 

yang lain sehingga untuk kedepannya dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

memajukan pelayanan terhadap konsumen. 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Gugatan konsumen terhadap Pos Express ada 3 macam yakni keterlambatan, 

kerusakan dan hilangnya surat/barang kiriman.  

2. Tanggung jawab yang dilakukan Pos Express merupakan upaya Pos Express 

untuk memenuhi tanggung jawab pelaku usaha dengan memberi ganti rugi atas 

kerugian akibat penggunaan jasa yang diberikan. Ketentuan ganti rugi yang 

diberlakukan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Pos Express; gugatan 

keterlambatan diberikan ganti rugi sebesar satu kali ongkos kirim dan gugatan 

kehilangan/kerusakan sebesar harga nilai yang dipertanggungkan atau maksimal 

sepuluh kali ongkos kirim. Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, pertanggungjawaban yang dilakukan Pos 

Express sudah sesuai, baik pemberian hak konsumen dan kewajiban Pos Express 

sebagai pelaku usaha. 
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3. Faktor-faktor yang menghambat pertanggungjawaban Pos Express seringkali 

datang dari konsumen sendiri. Antara lain; kurangnya pengetahuan konsumen 

akan hak mereka, kurangnya sikap proaktif konsumen sehingga konsumen tidak 

melaporkan komplainnya kepada Pos Express sehingga terlambat/tidak 

mengajukan gugatan atas kerugian yang dideritanya. Upaya penyelesaian gugatan 

konsumen dilakukan oleh Pos Express dengan mengutamakan penyelesaian 

secara damai di luar pengadilan tanpa melibatkan pihak lain seperti BPSK( 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).  

B. SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis menyarankan: 

1. Konsumen hendaknya dapat menempatkan dirinya sebagai pengguna jasa yang 

sadar hak-haknya sebagai konsumen dengan cara membaca atau bertanya kepada 

petugas bila belum mengerti akan hak mereka sehingga mereka tidak dirugikan  

2.  Pos Express lebih meningkatkan mutu sumber daya manusia dan juga 

pelayanannya sehingga gugatan konsumen tidak terus meningkat dari tahun ke 

tahun 

3. Pos Express dapat menjadi perusahaan penyedia jasa yang tidak semata-mata 

memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal.  
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