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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

              Seiring berkembangnya waktu dan juga diiringi perkembangan zaman 

kendaraan baik roda dua maupun empat merupakan hal yang hampir pasti dimiliki 

oleh setiap orang. Adanya kendaraan dapat membantu meringankan kegiatan 

sehari-hari, baik sebagai alat untuk mencari mata pencaharian maupun untuk 

sarana transportasi dari suatu tempat ke tempat lain. Setiap kendaran yang 

digunakan selalu membutuhkan area parkir umum baik yang berada di kawasan 

ruang milik jalan maupun di luar milik jalan, di samping agar tidak menggangu 

lalu lintas sekitar juga agar setiap kendaraan tertata.  

       Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (selanjutnya disebut PERDA 

Penyelenggaraan Parkir Kota Magelang) Ruang milik jalan yang selanjutnya 

disebut sebagai rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan 

yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas 

ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan 

keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat 

jalan pada masa yang akan datang, sedangkan parkir di kawasan rumija adalah 

fasilitas tempat parkir yang mengunakan ruang milik atau bahu jalan. 

         Kota Magelang memiliki beberapa titik peparkiran di ruang milik jalan yang 

salah satunya adalah Pecinan Kota Magelang posisinya yang terletak dipusat kota 

dimana hanya berjarak 50 meter dari alun-alun Kota Magelang membuat kawasan 
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tersebut sering mengalami kepadatan lalu lintas, selain itu kawasan tersebut 

merupakan kawasan perbelanjaan yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat 

lokal mapun non lokal, oleh karena itu maka jasa juru parkir dibutuhkan untuk 

memudahkan pengemudi dalam memakirkan kendaraanya.  

         Keberadaan juru parkir yang menyediakan jasa untuk menjaga, 

mengamankan, dan mempermudah konsumen pada kenyataanya tidak 

memberikan prestasi yang seharusnya diberikan sehingga menimbulkan 

permasalahan antara konsumen dan penyedia jasa, yang dimaksud konsumen di 

sini adalah masyarakat yang berkunjung dan memanfatkan jasa juru parkir 

memarkirkan kendaraannya di kawasan tersebut. Masyarakat pengguna jasa parkir 

dapat diartikan sebagai konsumen karena pada dasarnya arti dari konsumen 

menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan 

konsumen) adalah setiap orang yang memakai barang/jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik untuk untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu juru 

parkir termasuk sebagai penyedia jasa karena memberikan pelayanan yang dapat 

dimanfaatkan orang lain.  

          Keluhan-keluhan konsumen terhadap permasalahan parkir khususnya di 

daerah Pecinan Kota Magelang dapat didengar melalui media massa baik 

elektronik maupun cetak. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, 

yaitu faktor perkembangan zaman yang mengakibatkan peningkatan kendaraan 

dari tahun ke tahun, padatnya arus lalu lintas karena letaknya di pusat kota dan 
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banyaknya pengunjung yang mendatangi kawasan tersebut. Dimana 

permasalahan-permasalahan yang terjadi menimbulkan kerugian-kerugian bagi 

konsumen seperti kerusakan kendaraan, kehilangan barang-barang pada 

kendaraan ataupun kehilangan kendaraan yang disebabkan oleh perbuatan pihak 

ketiga dan luput dari pengawasan juru parkir.1 

          Permasalahan lain timbul ketika konsumen mengadukan permasalahan 

tersebut, karena ketidak jelasan hubungan hukum diantara dua pihak yaitu 

konsumen dan juru parkir membuat konsumen berada pada posisi yang lemah 

karena hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen ketika memanfaatkan 

barang dan/atau jasa tidak dapat diperolehnya. Hal ini disebabkan karena dalam 

Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 menyatakan bahwa perjanjian 

dalam perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Penitipan terjadi 

adalah apabila seseorang menerima barang milik orang lain dan berjanji untuk 

menyimpan dan mengembalikannya dalam keadaan seperti awal mula ketika 

dititipkan maka dari itu selain untuk memudahkan penggemudi dalam 

memarkirkan kendaraanya pengelola atau juru parkir wajib menjaga kendaraan 

dan mengembalikanya seperti semula sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung 

No. No.124 Tahun 2007 yang mengharuskan pengelola parkir mengganti 

kerusakan atau kehilangan kendaraan yang hilang di area parkir.  

         Namun disisi lain pengelola peparkiran di kawasan Pecinan Kota Magelang 

membuat perjanjian/klausula baku yang berisi “kehilangan, kerusakan kendaraan 

bukan menjadi tanggung jawab petugas/pengelola parkir”. Menurut Pasal 1 angka 

                                                           
           1 http://radarsemarang.com/2017/05/19/akan-kaji-ulang-parkir-di-pecinan/, diakses terakhir 

pada senin 4 maret 2019 pukul 21.00. 

http://radarsemarang.com/2017/05/19/akan-kaji-ulang-parkir-di-pecinan/
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(10) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan perjanjian 

baku adalah setiap ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan 

ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan 

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

konsumen. Dikatakan “baku” karena baik perjanjian atau klausula tersebut tidak 

dapat dinegosiasikan atau ditawar oleh pihak lainya, maka berlaku prinsip Take it 

or Leave it.2 Selain itu PERDA Penyelenggaraan Parkir Kota Magelang juga tidak 

secara sepesifik mengatur mengenai kewajiban juru atau pengelola parkir 

mengganti kerugian jika terjadi kerusakan ataupun kehilangan kendaraan. 

        Keadaan tersebut membuat juru parkir seolah-olah dibebaskan dari tugas-

tugasnya sebagai penyedia jasa karena tidak ada tanggung jawab yang konkrit dari 

juru atau pengelola parkir ketika terjadi kerugian konsumen akibat kelalaian dari 

juru parkir. Hal itu membuat pengguna jasa parkir kerap kali menjadi pihak yang 

dirugikan jika terjadi kehilangan atas kendaraanya, kehilangan atas barang yang 

berada dalam kendaraanya, maupun kerusakan-kerusakan yang terjadi selama 

waktu penitipan dalam tempat parkir.  

         Kedudukan konsumen yang lemah dibanding pelaku usaha juga dipengaruhi 

oleh faktor rendahnya tingkat kesadaran konsumen mengenai hak-haknya. Oleh 

karena itu konsumen memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin adanya 

kepastian hukum. 3  Masyarakat sebagai konsumen sangat membutuhkan 

perlindungan konsumen dimanapun mereka berada. Perlindungan hukum 

                                                           
           2 Gunawan Widjadja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 53. 

           3Endang Sri Wahyuni, Hukum Perlindungan Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2001, hlm. 41. 
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merupakan hal yang penting bagi masyarakat dalam kegiatan penggunaan 

jasa/barang. 

        Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan 

perlindungan pada konsumen. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

tercantum upaya utuk melindungi konsumen yang berisi, setiap pelaku usaha 

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau 

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan 

atau diperdagangkan. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga 

mengatur mengenai klausula baku, yang mana setiap pelaku usaha dilarang untuk: 

1. Membuat ketentuan dalam bentuk suatu dokumen dan/atau perjanjian yang 

menyatakan pengalihan tanggung jawab; 

2. Menolak penyerahan kembali atas barang yang dibeli konsumen;  

3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang 

dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;  

4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang 

berkaitan dengan barang yang dibeli scara angsuran;  

5. Mengatur prihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan 

jasa yang dibeli oleh konsumen,;  

6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan 

konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; 

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru; 
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8. Tambahan atau lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam 

masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. 

     Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan agar masyarakat 

sebagai konsumen dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta 

kemandirianya untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai masalah kerugian 

yang diakibatkan oleh para pelaku usaha/jasa.4 Meski demikian Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen tidak dimaksudkan untuk menghancurkan bisnis tiap 

pelaku usaha tetapi dimaksudkan untuk mendorong terciptanya pelaku 

usaha/pelaku jasa yang berkualitas dan bertanggung jawab serta agar pelaku usaha 

memahami dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang yang 

berlaku5.        

    Dari berbagai faktor yang telah dikemukakan penulis di atas menimbulkan 

pertanyaan siapa yang bertanggungjawab ketika terjadi permasalahan-

permasalahan seperti kerusakan kendaraan ataupun kehilangan barang-barang 

pada kendaraan pada saat parkir. Berdasarkan keterangan tersebut penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penulisan dengan 

judul:  

“TANGGUNG JAWAB PETUGAS PARKIR ATAS KERUSAKAN 

KENDARAAN PADA SAAT DI PARKIR” 

(Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga) 

 

 

                                                           
          4Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Graha ilmu, Yogyakarta, 

2015, hlm. 7. 

          5Ibid., hlm. 8. 
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B.  Rumusan Masalah  

           Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan petugas 

parkir? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab petugas parkir atas kerusakan kendaraan pada 

saat di parkir akibat perbuatan pihak ketiga? 

C.  Tujuan Penelitian 

            Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis bentuk hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan petugas 

parkir sebagai penyedia jasa; 

2. Menganalisis tanggung jawab juru parkir sebagai penyedia jasa jika 

kendaraan yang diparkir mengalami kerusakan sebagai akibat perbuatan 

pihak ketiga. 

D.  Manfaat Penelitian 

            Penelitian ini diharapkan memiliki maanfat baik secara akademik mapun 

praktik. Manfaat Akademik adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

serta wawasan, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen bagi 

konsumemn pengguna jasa parkir di ruang milik jalan. Manfaat Praktik adalah 

untuk memberikan masukan serta memudahkan praktisi atau pihak yang terkait 

untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna 
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jasa parkir jika terjadi kerusakan kendaraan pada saat di parkir dikawasan ruang 

milik jalan. 

E.  Orisinalitas Penelitian 

             Penelitian ini merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan 

merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Untuk 

membuktikannya penulis membandingkan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yang memiliki tema sama berikut ini: 

1. Robitha Zully Dwi Pamungkas, Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah UIN, 

Yogyakarta, Mei 2017, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 

Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran”. Penelitian ini bertujuan 

untuk membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen 

pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui apa kendala 

yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa 

parkir di Kota Yogyakarta. Sementara itu penelitian yang akan dilakukan 

penulis adalah untuk menganalisis bagaimana Perlidungan Hukum terhadap 

Konsumen Pengguna Jasa Parkir atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat di 

Parkir di Kawasan Ruang Milik Jalan (Studi Kasus Parkiran Pecinan Kota 

Magelang) dan tanggung jawab pemberi jasa (pelaku usaha) dalam 

memberikan prestasi kepada konsumen pengguna jasa parkir di Kota 

Magelang.6 

                                                           
           6Robitha Zully Dwi Pamungkas, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa 

Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perparkiran”, Skripsi, Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunankalijaga, 2017. 
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2. Rico Rilano Buzar, Tesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta, 2014 dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen 

Pengguna Jasa Parkir di Jakarta dalam Kaitanya dengan Perda DKI Jakarta 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang perparkiran (Study Kasus Perkara Perdata 

Nomor 551/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah Perda DKI Nomor 5 Tahun 1999 telah benar mengatur 

mengenai perlindungan konsumen dan mengetahui bagaimana peneyelesaian 

sengketa jika terjadi kehilanggan kendaraan serta untuk mengetahui apa yang 

menjadi kendala saat mengklaim kendaraan milik konsumen yang hilang 

sesuai dengan Perkara Perdata Nomor 551/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst. Sementara 

itu penelitian yang akan dilakukan penulis adalah untuk menganalisis 

bagaimana Perlidungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir 

atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat di Parkir di Kawasan Ruang Milik Jalan 

(Studi Kasus Parkiran Pecinan Kota Magelang) dan tanggung jawab pemberi 

jasa (pelaku usaha) dalam memberikan prestasi kepada konsumen pengguna 

jasa parkir di Kota Magelang.7 

3. Nurrudin Samsuri, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Yogyakarta, 

2014, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggung Resiko 

Kehilangan di Tempat Parkir (Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota 

Yogyakarta)”. Penelitian ini menjelaskan tinjuan hukum islam terhadap 

penanggung jawab kehilangan kendaraan di tempat parkir jika terdapat 

klausula baku maupun tidak terdapat klausula baku dalam karcis retribusi 

                                                           
        7Rico Rilano Buzar, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir di Jakarta 

dalam Kaitanya dengan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang perparkiran (Study Kasus 

Perkara Perdata Nomor 551/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst)”, Tesis, Fakultas Hukum UGM, 2014. 
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parkrir. Sementara itu penelitian yang akan dilakukan penulis adalah untuk 

menganalisis bagaimana Perlidungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna 

Jasa Parkir atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat di Parkir di Kawasan Ruang 

Milik Jalan (Studi Kasus Parkiran Pecinan Kota Magelang) dan tanggung 

jawab pemberi jasa (pelaku usaha) dalam memberikan prestasi kepada 

konsumen pengguna jasa parkir di Kota Magelang.8 

4. Firmansyah, Skripsi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2010, dengan judul 

“Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Mal di Kota 

Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

perlindungan hukum terhadap konsumen apabila penglola parkir 

menggunakan klausula baku dan bagaimana penyelesaian sengketanya. 

Sementara itu penelitian yang akan dilakukan penulis adalah untuk 

menganalisis bagaimana Perlidungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna 

Jasa Parkir atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat di Parkir di Kawasan Ruang 

Milik Jalan (Studi Kasus Parkiran Pecinan Kota Magelang) dan tanggung 

jawab pemberi jasa (pelaku usaha) dalam memberikan prestasi kepada 

konsumen pengguna jasa parkir di Kota Magelang.9 

5. Reza Haris, Skripsi Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2011, dengan 

judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir di 

Stasiun PT. Kreta Api Indonesia (PERSERO) Purwokerto. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaiman perlindungan hukum terhadap 

                                                           
       8 Nurrudin Samsuri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggung Resiko Kehilangan di 

Tempat Parkir (Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas 

Hukum dan Syariah UIN Sunankalijaga, 2014. 

        9 Firmansyah, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Mal di Kota 

Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum UII, 2010.  
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konsumen pengguna jasa parkir di Stasiun PT. KAI Persero Purwokerto 

berdasarkan Pasal 4 huruf a, huruf d dan huruf h UUPK. Sementara itu 

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah untuk menganalisis bagaimana 

Perlidungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir atas 

Kerusakan Kendaraan Pada Saat di Parkir di Kawasan Ruang Milik Jalan 

(Studi Kasus Parkiran Pecinan Kota Magelang) dan tanggung jawab pemberi 

jasa (pelaku usaha) dalam memberikan prestasi kepada konsumen pengguna 

jasa parkir di Kota Magelang.10          

F.  Landasan Teori   

        Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris atau 

Amerika) atau consument/konsument (Belanda). Dalam kepustakaan ekonomi 

dikenal dengan konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir 

merupakan pengguna atau pemanfaat barang dan/atau jasa sedangkan konsumen 

antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari 

sebagai bagian dari proses produk lainnya.11 

        Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

disebutkan konsumen adalah 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. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena 

                                                           
           10Reza Haris, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir di Stasiun 

PT. Kreta Api Indonesia (PERSERO) Purwokerto”, Skripsi, Fakultas Hukum Unsoed, 2011. 

           11Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, UB Press, Malang, 2001, hlm. 34. 



 
 

12 
 

 

membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, 

keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.12   

             Kondisi dan fenomena tersebut membuat konsumen selalu menjadi korban 

atau berada pada posisi yang lemah dan tidak seimbang karena sebagian besar 

konsumen cenderung dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan 

sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha. Para pelaku usaha memberlakukan 

perjanjian yang dibuat secara sepihak yang cenderung sangat merugikan 

konsumen di dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang diedarkannya. Hal 

tersebut sesuai dengan dasar prinsip ekonomi pelaku usaha yaitu, mendapat 

keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin.13  

          Permasalahan tersebut juga sering di alami oleh pengguna jasa parkir 

selaku konsumen dengan juru atau pengelola parkir selaku pelaku usaha, dimana 

juru/pengelola parkir menetapan klausula baku yang merugikan konsumen yang 

berisi “Kehilangan barang bawaan dan kerusakan kendaraan bukan menjadi 

tanggung jawab petugas/pengelola parkir”. Faktor keadaan pengguna jasa 

parkir yang membutuhkan jasa juru/pengelola parkir agar mendapatkan akses 

parkir tentu membuat posisi konsumen pengguna jasa parkir pada posisi yang 

lemah dan mau tidak mau harus mensetujui perjanjian yang telah dibuatnya.  

         Hal tersebut tentu mengesampingkan hak-hak yang seharusnya diperoleh 

oleh konsumen dalam memanfaatkan barang/jasa yang diperdagangkan. Pasal 4 

                                                           
           12Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2006, hlm. 14. 

           13 Erman Rajagukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Jakarta, 2000, hlm. 

24. 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mngenai hak-hak konsumen 

yaitu; 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa;  

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

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan;  

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

barang dan/atau jasa;  

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

digunakan;   

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

sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

6.  Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  

7.  Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  

8.  Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

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

atau tidak sebagaimana mestinya;  

9.  Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.  

           Upaya perlindungan hukum bagi konsumen sangat diperlukan untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum yang seharusnya diterima oleh 
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konsumen. Kepastian hukum mengandung dua arti, yang pertama adanya 

peraturan yang bersifat umum membuat invidu mngetahui apa saja yang tidak 

boleh dilakukan, kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah. Adanya aturan yang bersifat umum tersebut dapat 

mengetahui apa saja yang dapat dibebankan dan dilakukan oleh negara terhadap 

individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-

undang melainkan juga adanya konsistensi antara putusan hakim satu dengan 

yang lainya dalam kasus serupa.14 

          Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan hukum 

yang harus dilaksanakan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh 

haknya dan putusan harus dapat dilaksanakan.15 Kepastian hukum merupakan 

pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat 

memastikan bahwa hukum dilaksanakan. 16  Upaya perlindungan hukum bagi 

konsumen merupakan bentuk pemberdayan terhadap konsumen melalui sebuah 

pembentukan undang-undang yang secara tegas dapat melindungi kepentingan 

dan hak-hak konsumen secara integratif dan komprensif serta dapat diterapkan 

secara efektif di dalam pergaulan hidup masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar 

supaya para konsumen tidak selalu menjadi korban serta berada pada posisi yang 

lemah ataupun selalu dirugikan oleh para pelaku usaha yang sering 

menghalalkan segala cara untuk dapat meraih kentungan yang besar di dalam 

memperdagangkan barang atau jasa.  

                                                           
           14Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2013, hlm. 45.  

           15Peter Muhmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prananda Media Grup, Jakarta, 

2008, hlm. 158.   

           16Ibid, hlm. 159. 
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          Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi 

konsumen untuk menjembatani kesimbangan hak-hak antara konsumen dengan 

pelaku usaha tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa 

perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.  

        Sementara itu, menurut beberapa ahli yaitu Mochtar Kusumatmadja, 

definisi Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara 

berberbagai pihak satu dengan yang lain dan berkaitan dengan barang atau jasa 

konsumen dalam pergaulan hidup masyarakat. Menurut Az. Nasution hukum 

perlindungan konsumen adalah aturan yang memuat asas-asas atau kaidah yang 

bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen, di 

dalam pergaulan hidup.17 

Hukum Perlindungan konsumen memiliki beberapa asas yang menjadi 

dasar pembentukan dan pelaksanaanya antara lain; 

1. Asas Manfaat  

Asas manfaat ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permsalahan 

perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi  

konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga tidak akan ada 

pihak yang merasakan adanya diskriminasi. 

                                                           
            17Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hlm. 23. 
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2. Asas Keadilan 

Asas keadilan dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha memperoleh 

hak-haknya serta melaksanakan kewajibannya secara adil. 

3. Asas Kesimbangan  

Asas keseimbangan ini memberikan keseimbangan antara kepentingan 

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.  

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen  

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan 

keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemanfaatan, pemakaian 

barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. 

5. Asas kepastian hukum   

Negara menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan 

konsumen. Oleh karena itu baik konsumen maupun pelaku usaha diwajibkan 

mentaati serta memperoleh keadilan dalam penyelenggaran perlindungan 

hukum bagi konsumen.18 

           Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan tujuan 

dari hukum perlindungan konsumen sebagai berikut; 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan caran menghindarkannya 

dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

                                                           
       18Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 

90. 
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3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi; 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen dehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha; 

6. Meningkatkan kualitas barang, dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, 

kemanan, dan keselamatan konsumen.19 

             Dengan demikian, jika dipahami dari pemaparan di atas, maka 

perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang 

diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan dan 

jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam 

permasalahan ataupun sengketa terhadap perbuatan pelaku usaha yang 

merugikan konsumen. Adanya ketentuan undang-undang ini maka sengketa 

konsumen dengan pelaku usaha dapat diminimalisir.  

             Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 

pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalu perjanjian 

                                                           
       19Eli Wuria Dewi, Op. Cit., hlm. 13. 
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menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Maka dari 

itu setiap orang maupun perkumpulan dari beberapa yang membentuk badan 

hukum yang melakukan kegiatan usaha dibidang ekonomi di wilayah Republik 

Indonesia dapat dikatakan sebagai pelaku usaha.    

     Pengertian tanggung jawab dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah sesuatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung, memikul 

jawab, serta menanggung segala seuatunya.20 Oleh karena itu tanggung jawab 

pelaku usaha adalah sesuatu yang harus dipikul oleh para pelaku usaha jika 

terjadi kerugian kepada konsumen atas penggunaan barang dan atau jasa yang 

diperdagangkan. Prinsip pertanggung jawaban dibedakan menjadi tiga teori 

yaitu:21 

1. Prinsip pertanggung jawaban berdasarkan kelalaian, prinsip pertanggung 

jawaban ini bersifat subyektif yaitu ditentukan berdasarkan perilaku pelaku 

usaha.22 Hal ini dapat ditemukan dalam teori negligence, yaitu the failure to 

exercise the standart of care that reasonably prudent person would have 

exercised ia a similar situation.23  Berdasarakan teori ini, kelalaian pelaku 

usaha yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor 

penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi. 

                                                           
          20N. H. T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Pranata 

Rei, Jakarta, 2005, hlm. 66.  

           21Zulham, Op. Cit., hlm. 83.  

           22Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab 

Mutlak, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 24. 

           23Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, St. Paul Minnesota, 2004, hlm. 

1061. 
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2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, berdasarkan teori ini 

konsumen diuntungkan karena teori ini sifatnya mutlak yaitu mewajibkan 

pelaku usaha untuk memenuhi janjinya. 

3. Prinsip tanggung jawab mutlak, dalam hukum perlindungan konsumen dirasa 

sangat penting karena paling tidak didasarkan berdasarkan empat alasan 

yaitu: Pertama, tanggung jawab mutlak merupakan instrument hukum yang 

relatif masih sangat baru untuk memperjuangkan hak-hak konsumen untuk 

mendapatkan ganti kerugian. Kedua prinsip ini merupakan bagian dari hasil 

perubahan hukum di bidang ekonomi, khususnya di bidang industri dan 

perdagangan. Ketiga, penerapan prinsip ini melahirkan permasalahan baru 

bagi pelaku yaitu bagaimana pelaku usaha menangani risiko gugatan yang 

diajukan konsumen. Keempat, Indonesia merupakan contoh yang 

menggambarkan dua kesenjangan yang dimaksud yaitu antara standar norma 

dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan dalam kepentingan 

pemenuhan hak-hak konsumen. 24 

              Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakomodasi dua prinsip 

penting yaitu tanggung jawab produk (Product Liability) dan tanggung jawab 

professional (Professional Liability). Tanggung jawab produk adalah tanggung 

jawab produsen untuk produk yang dipasarkan kepada pemakai, yang 

menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada 

produk tersebut. Sementara itu tanggung jawab pofesional adalah tanggung 

                                                           
           24Samsul, Op. Cit, Hlm. 1. 
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jawab produsen atau pelaku uaha terkait dengan jasa professional yang diberikan 

kepada konsumen pengguna jasa.25  

              Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika ada 

konsumen yang menuntut ganti rugi juga diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat 

(5) yang  

       Dengan demikian, jika memperhatikan substansi dari tanggung jawab 

pelaku usaha yang diatur Pasal 19 tersebut, maka dapat diketahui tanggung 

jawab pelaku usaha tersebut meliputi: 26 

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 

2. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran dan  

3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Berarti bahwa 

tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian 

yang dialami oleh konsumen.   

            Adapun persepsi Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

berangkat dari asumsi bahwa apabila pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, 

maka konsumen tidak melakukan kerugian, atau dengan rumusan berbeda 

apabila konsumen mendapati keruguan, berarti produsen atau pelaku usaha 

melakukan kesalahan.27  

         Agar para pelaku usaha selalu mengingat tanggung jawab yang dibebankan 

kepadanya atas barang dan atau jasa yang diperdagangkan dan diedarkan, 

                                                           
           25Zulham, Op. Cit., Hlm. 100.  

           26Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Kedua, Sinar Grafka, 

Jakarta, 2009, hlm. 89. 

           27 Samsul, Op. Cit. Hlm. 144. 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak dan 

kewajiban pelaku usaha. 28  Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

mengatur mengenai hak pelaku usaha, yang berisi sebagai berikut:  

1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbutkti secara hukum kerugian 

konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainya. 

            Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban 

pelaku usaha yang berisi, sebagai berikut; 

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

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

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunan, perbaikan 

dan pemeliharaan; 

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

diskriminatif; 

                                                           
           28AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Ctk. Kedua, Jakarta, 

2006, hlm. 45. 
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4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku; 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunan, pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

                Beruhubungan dengan permasalahan tentang perparkiran Mahkamah 

Agung mengeluarkan putusan No. 3416/Pdt/1985. Berdasarkan putusan tersebut 

perjanjian yang berlaku dalam peparkiran merupakan perjanjian penitipan 

barang.  Dengan demikian, pengelola tempat parkir sebagai penerima titipan 

wajib menjaga dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan dalam 

keadaan semula.  

G. Metode Penelitian 

                 Metode penelitian adalah cara untuk menyelesaikan suatu masalah guna 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan 

mengumpulkan, menyusun serta, menginterpretasikan data sesuai dengan aturan 

yang berlaku untuk karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi 

ini mencakup:  
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1. Jenis Penelitian  

         Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mendapatkan data di lapangan 

atas suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi. 

2.  Objek Penelitian  

           Objek penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomer 15 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Putusan Mahkamah Agung No. 

3416/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No. No.124 Tahun 2007. 

3.  Subjek Penelitian  

      Subjek dari penelitian ini meliputi; 

a. Dinas Perhubungan Kota Magelang; 

b. Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ruang Milik Jalan; 

c. Juru atau Penglola Parkir Ruang Milik Jalan. 

4.   Sumber Data 

            Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan 

subjek penelitian. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui 

kepustakaan yang terdiri atas: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat 

secara yuridis, meliputi KUHPerdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainya yang berkaitan 

dengan penelitian penulis. 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak memiliki kekuatan hukum 

secara yuridis dan berbentuk literasi-literasi berupa buku-buku, majalah, 

surat kabar, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

perlindungan konsumen.   

5.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: 

a.   Interview/wawancara  

         Wawancara dilakukan kepada para subjek penelitian secara 

mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. 

b.   Studi Pustaka Dokumen  

         Teknik pengumpulan data ini yaitu mengumpulkan dan mengkaji 

buku-buku literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

6.    Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a.  Pendekatan perundang-undangan  

           Melalui cara pandang dengan melihat ketentuan atau peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

diteliti. 

b.  Pendekatan konseptual  

           Penelitian ini melihat permasalahan dari sudut pandang pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarkat, terutama 

pengguna jasa parkir di kawasan ruang milik jalan.  
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7.   Pengolahan dan Analisis Data  

             Dalam melakukan pengolahan dan analisis data penulis terlebih 

dahulu melakukan kajian dan identifikasi terhadap data yang diperoleh dari 

hasil penelitian ini kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dapat dibaca 

dan diinterpreatsikan. Kegiatan tersebut meliputi menggolong-golongkan data 

sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Analisis data dilakukan secara 

deskriptif kualitatif yaitu berupa pemaparan data dikaitkan dengan peraturan 

perundang-undangan sebagai norma hukum positif. 

              Data yang diperoleh, kemudian penulis cocokan dengan peraturan 

yang ada dan dianalisis keberadaanya agar dapat untuk memberikan jawaban 

atas permasalahan penelitian dan menggambarkan serta menjelaskan lebih 

dalam penarapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selama ini 

berlaku di masyarkat.  

H.  Sistematika Penulisan   

             Untuk mempermudah dalam pembahasan, menganalisis dan 

menjabarkan dari penelitian ini, maka diuraikan sistematika yang terdiri dari 4 

(empat) bagian, yaitu Bab 1, Bab 2, Bab 3 dan Bab 4. 

             Bab 1, berupa pendahuluan dan menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, kerangka toeri dan metode penelitian yang 

digunakan. 

             Bab 2, berisi Kajian Teoritik Perlindungan Konsumen pengguna jasa 

parkir atas kerusakan kendaraan pada saat di parkir di kawasan ruang milik 

jalan. Bab ini terdiri dari penjelasan teoritis tentang pengertian perlindungan 
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hukum, pengertian konsumen dan pelaku usaha berserta hak dan kewajibannya, 

serta tanggung jawab pelaku usaha, tinjauan umum teoritik mengenai peparkiran 

serta tinjauan teoritik mengenai perjanjian. 

             Bab 3, berisi pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen 

pengguna jasa parkir atas keruskan kendaraanya pada saat diparkir. Dalam bab 

ini memaparkan gambaran umum mengenai perlindungan konsumen dalam 

menggunakan jasa juru pakir serta tanggung jawab dari pihak pengelola dan/atau 

juru parkir selaku pelaku usaha jika terjadi kerusakan kendaraan pada saat di 

parkir. 

            Bab 4, berisi kesimpulan serta saran yang berguna untuk 

menyempurnakan skripsi ini. 

  


