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BAB II 

TINJAUAN TEORITIK TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN  

KONSUMEN DAN HUKUM PERJANJIAN  

 

A. Hukum Perlindungan Konsumen 

1.  Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 

 Menurut Business English Dicitionary, perlindungan konsumen adalah 

protecting consumers against unfair or illegal traders.29 Sementara itu Black’s 

law Dicitionary mendefinisikan a statute that safe guards consumers in the 

use good and services.30 Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai 

untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap 

permasalahan-permasalahan yang merugikan konsumen itu sendiri. Tujuan 

hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran 

mengenai keadilan (justice) yang menyatakan the end of the justice source 

from the injury.31 

        Menurut G. W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak 

hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga untuk 

kehendak. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, namun dalam 

manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai 

baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, 

                                                           
       29Peter Colin, Business Englih Dicitionary, Linguaphone, London, 2006, hlm. 61. 

       30Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, St. Paul Minnesota, 2004, hlm. 

335. 

       31Zulham, Op., Cit, hlm. 54.  
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kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan, maka menurut Az. Nasution 

hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah yang 

mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam 

kehidupan sehari-hari bermasyarakat.32  

                Piliphus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan 

konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum 

represif dan perlindungan hukum preventif.33 Perlindungan hukum represif 

yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi 

terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya 

dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan 

hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.34  

               Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan 

bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Artinya 

perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh 

lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan 

kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun 

permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha. 35 

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi 

perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berawal dari 

                                                           
       32Az Nasution, Op. Cit hlm. 22.  

       33Piliphus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia, Graha ilmu, 

Yogyakarta, hlm. 21.  

       34Ibid, hlm. 22.  

       35Eli Wuria Dewi, Op. Cit, hlm. 5. 
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tahap kegiatan mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-

akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.36 

         Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua 

aspek, yaitu:37 

a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada 

konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. 

b. Perlindungan terahadap diberlakukannnya syarat-syarat yang tidak adil 

kepada konsumen. 

         Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen ini 

adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan 

setiap barang/atau jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal 

tersebut dapat dibuktikan bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana yang 

berarti bahwa segala upaya dalam hukum perlindungan konsumen tidak 

hanya dapat berlaku secara preventif tetapi juga dapat berlaku represif. Oleh 

karena itu perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang 

besar, dengan persaingan global yang terus berkembang.38 

             Dalam pertimbangan aktualisasinya, perlindungan konsumen perlu 

ditegakkan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang 

sedang dan akan berkembang terhadap nasib masyarakat konsumen. 

Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan memperhatikan:39 

                                                           
       36Zulham, Op. Cit, hlm. 22.  

       37Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 152.  

       38Zulham, Op., Cit, hlm. 34.  

       39Aman Sinaga, Tata Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 34.  
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a. Tingkat pembangunan masing-masing negara;  

b. Pertumbuhan industri dan teknologi; 

c. Filosofi dan kebijakan pembangunan. 

   Tumbuhnya kesadaran negara untuk memberikan perlindungan bagi 

konsumen yang berada pada posisi tawar menawar yang lemah dimulai dengan 

memikirkan kebijakan.  

2. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha        

              Hubungan antar konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan 

yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena 

keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan 

yang tinggi. 40  Kegiatan usaha pelaku usaha tidak berkembang tanpa ada 

konsumen dan kebutuhan konsumen tidak terpenuhi jika tidak ada kegiatan 

usaha dari pelaku usaha. Konsep kunci hubungan antara pelaku usaha dan 

konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan, 

produksi tidak akan ada artinya jika tidak ada yang mengkonsumsinya dan 

sebaliknya produk barang dan/atau jasa yang terbukti aman dan memuaskan 

merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.   

              Akibat dari rendahnya kesadaran dan pengetahuan konsumen atas 

hak-hak yang seharusnya didapatkanya dimanfaatkan oleh pelaku usaha 

sebagai lahan transaksi yang tidak beriktikad baik serta melupakan kewajiban 

dan tanggung jawabnya. Hal tersebut membuat hubungan antara konsumen 

dan pelaku usaha sering menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang 

                                                           
       40Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan (Bagian 

Pertama) FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 6.   
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terjadi antara konsumen dan pelaku usaha menempatkan konsumen pada 

posisi yang lemah. Posisi lemah konsumen didasarkan pada: 41 

a. Dalam masyarakat modern, pelaku usaha menawarkan berbagai jenis 

produk baru hasil kemajuan teknologi dan managemen. Barang-barang 

tersebut diproduksi secara masal; 

b. Terdapat perubahan-perubahan mendasar dalam pasar konsumen 

(consumer market), dimana konsumen sering tidak memilki posisi tawar 

untuk melakukan evaluasi yang memadai (make a proper evaluation); 

c. Metode Periklanan modern yang sering melakukan disinformasi kepada 

konsumen daripada memberikan informasi secara objektif (provide 

information on an objectify basis); 

d. Pada dasarnya konsumen berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang. 

           Salah satu faktor posisi lemah konsumen dalam bidang pemanfaatan 

jasa yang tersedia disebabkan oleh adanya perjanjian/klausula baku. 

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan Pasal 1313 KUHPerdata 

adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan dirinya antara satu orang atau 

lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan mengenai perjanjian 

diatur Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari: 42 

a. Kesepakatan yang bebas; 

b. Dilakukan oleh piihak yang demi hukum dianggap cakap untuk bertindak;  

c. Untuk melakukan suatu prestasi tertentu; 

                                                           
       41 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-

Commerce Lintas Negara di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 19. 

       42Subekti dan Tjitrosudibio, Hukum perdata dan Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 

1985, hlm. 98.  
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d. Prestasi tersebut haruslah suatu prestasi yang diperkenankan oleh hukum, 

kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum dan kebiasaan yang berlaku dalam 

masyarakat luas (klausula halal). 

           Undang-Undang Perindungan Konsumen tidak mendefinisikan 

perjanjian baku, tetapi memberikan rumusan mengenai klausula baku yaitu, 

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

ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan 

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

konsumen. Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang berkedudukan 

lebih kuat, yang dalam kenyatannya biasa dipegang oleh penyedia jasa 

(pelaku usaha) dimana sering merugikan pihak yang menerima klausula baku 

yaitu konsumen. Klausula/perjanjian baku ini tidak dapat dihindari oleh 

konsumen karena jika dihindari maka konsumen tidak mendapatkan 

barang/jasa yang dibutuhkanya dan klausula baku ini akan selalu ditemui 

pada setiap penyedia jasa (pelaku usaha) lain. Cara ini merupakan cara yang 

paling efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele bagi para pelaku usaha tapi 

bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena 

hanya dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima walaupun dengan berat 

hati.43  

          Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang 

isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hondius 

merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun 

                                                           
       43Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 6. 
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tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang 

sifatnya tertentu.44  

           Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai 

berikut:45 

a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh meraka yang posisinya relatif lebih 

kuat dari konsumen; 

b. Konsumen sama sekali tidak diberikan dalam menentukan isi perjanjian;  

c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal; 

d. Konsumen terpakasa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor 

kebutuhan. 

             Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

mendefinisikan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-

syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak 

oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian 

yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.46 Dikatakan besifat baku 

karena baik perjanjian maupun klausula baku tidak dapat dan tidak mungkin 

dinegosiasikan oleh pihak lainya. Maka berlaku prinsip Take it or leave it. 

Terlebih dengan system pembuktian di negara Indonesia saat ini, jelas tidaklah 

mudah bagi pihak yang dirugikan untuk membuktikan tidak adanya 

ksepakatan pada saat diterapkanya isi perjanjian baku tersebut.47 

                                                           
        44Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian dalam Hukum Perdata, Bandung, hlm. 48.  

         45Ibid, hlm. 56.  

        46Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 93. 

        47Eli Wuria Dewi., Op., Cit, hlm. 45.  
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            Atas dasar kondisi yang tidak seimbang ini Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen mengatur ketentuan perjanjian baku agar terjadi 

kesimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu Pasal 18 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur ketentuan yang dilarang 

oleh pelaku usaha dalam membuat klausula/perjanjian baku dan setiap 

klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha memenuhi ketentuan 

yang dilarang pada pasal tersebut dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan 

yang diatur Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;  

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang dibeli konsumen;   

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang 

yang dibayarkan atas barang/jasa yang dibeli konsumen; 

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan 

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara 

angsuran; 

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

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

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; 
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g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan 

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

sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang 

dibelinya; 

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 

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

yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.   

             Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku bukan merupakan 

keberpihakan kepada konsumen dan merugikan pelaku usaha namun sesuai 

dengan asas kesimbangan dalam hukum perlindungan konsumen 

menginginkan kepentingan semua pihak harus dilindungi. Perjanjian baku 

sangat dibutuhkan guna mempersingkat waktu bernegosiasi maka dari itu 

pembatasan klausula baku tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, 

yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.48 

3.   Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen   

         Ada beberapa prinsip yang berangkat dari doktrin dan teori yang muncul 

dalam hubungan hukum anatara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana 

dikemukakan oleh Shidarta sebagai berikut:49 

a. Prinsip let the buyer beware (caveat emptor);  

b. Prinsip the due care theory; 

c. Prinsip the privity of contract;  

                                                           
           48Zulham, Op., Cit, hlm. 23.  

            49Eli Wuria Dewi, Op., Cit, hlm. 76.  
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d. Prinsip kontrak bukan syarat.  

               Keempat prinsip tersebut oleh Shidarta lebih lanjut dijelaskan 

sebagai berikut: 50 

a. Prinsip let the buyer beware (caveat emptor) berasumsi pelaku usaha dan 

konsumen merupakan dua pihak yang sangat seimbang seingga tidak 

perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Konsumen tidak mendapat 

akses informasi yang sama terhadap barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsinya, jika mengalami kerugian pelaku usaha dapat dengan 

ringan dan berdalih, semua itu kelalaian konsumen. 

b. Prinsip the due care theory menyatakan pelaku usaha mempunyai 

kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik 

barang maupun jasa jika kewajibanya sudah dilaksanakan maka untuk 

mempersalahkan pelaku usaha konsumen harus membuktikan bahwa 

pelaku usaha yang disalahkan tersebut melanggar prinsip kehati-hatian. 

c. Prinsip the privity of contract mengatakan pelaku usaha memiliki 

kewajiban untuk melindungi konsumen tetapi hal tersebut baru dapat 

terlaksana setelah kedua belah pihak terlibat hubungan kontraktual. 

Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar yang telah 

disepakati. Konsekuensi bagi konsumen mereka hanya dapat menggugat 

berdasarkan wanprestasi   

d. Prinsip kontrak bukan syarat, prinsip ini menghendaki kontrak bukan lagi 

merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. 

                                                           
           50Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT, 

Raja Grafindo Persada, Surabaya, 2000, hlm. 160. 
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Meskipun ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan syarat 

hanya berlaku untuk transaksi berupa barang, sebaliknya kontrak selalu 

dipersyaratkan untuk transaksi konsumen dibidang jasa. 

4.   Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen 

           Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen (lex spesialis) membuat konsumen terhindar dari ketidakpastian 

hukum serta lebih menjamin keamanan dan kenyamanan bagi konsumen 

dalam mendapatkan barang dan/atau jasa yang diedarkan di samping itu 

berbagai permasalahan yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha dapat 

dikurangi.  

            Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa 

perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 

berdasarkan lima asas, yaitu: 51 

a. 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. Dengan artian 

asas ini tidak menghendaki penegakan perlindungan konsumen 

menempatkan salah satu pihak 

                                                           
         51Eli Wuria Dewi, Op. Cit, hlm. 10-12 
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b. Asas Keadilan 

              Asas keadilan ini menghendaki bahwa dalam pengaturan dan 

penegakan hukum perlindungan konsumen dapat berlaku adil dan 

seimbang dalam perolehan mendapatkan hak-haknya baik bagi konsumen 

maupun bagi pelaku usaha, oleh karena itulah UUPK telah mengatur 

secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen maupun 

pelaku usaha. 

c. Asas Keseimbangan  

   Asas keseimbangan ini memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan 

tersebut harus diatur dan diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak 

dan kewajibannya masing-masing agar dapat memperoleh manfaat yang 

seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap perlindungan 

konsumen. Dengan asas ini salah satu pihak tidak akan mendapatkan 

perlindungan hukum yang lebih besar.  

d. 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, sehingga barang 

atau jasa yang dikonsumsinya tidak mengancam keselamatan jiwa 

konsumen maupun harta bendanya. 
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e. Asas kepastian hukum   

                Negara menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen. Oleh karena itu baik konsumen maupun pelaku 

usaha diwajibkan mentaati setiap pengaturan mengenai hak dan kewajiban 

yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dalam 

pergaulan hidup masyarakat dan kehidupan sehari-hari. 

                 Melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen untuk 

mewujudkan tujuan perlindungan bagi konsumen sesuai Pasal 3 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: 52 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk      

melindungi diri; 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkanya 

dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi; 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung 

jawab dalam berusaha; 

                                                           
        52Ibid, hlm. 13.  
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f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan 

dan keselamatan konsumen. 

                Beberapa asas dan tujuan dari adanya perlindungan konsumen 

tersebut jelas menunjukan membawa misi yang sangat besar yaitu untuk 

mewujudkan kesetaraan, kemuliaan serta kemakmuran dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang terbebas dari beberapa permasalahan yang 

berkaitan dengan pelaku usaha dan konsumen akibat barang dan jasa yang 

diedarkan dan/atau diperdagangkanya. 

              Adanya peraturan ini tentunya masyarakat sangat berharap agar baik 

pelaku usaha maupun konsumen saling menghargai dan menyadari akan hak 

dan kewajiban mereka, sehingga keduanya tidak akan ada yang merasa 

dirugikan oleh salah satu pihak. Hal tersebut tentunya berhubungan dengan 

dibutuhkannya kesadaran dan kehati-hatian seseorang konsumen dalam 

mengkonsumsi atau memilih barang dan/atau jasa yang diedarkan atau 

diperdagangkan oleh pelaku usaha dengan demikian konsumen telah mampu 

menyelamatkan atau bahkan melindungi diri sendiri atas kerugian yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha yang mungkin terjadi.53 

             Pembinaan dan penyelenggaran perlindungan konsumen merupakan 

tanggung jawab negara untuk mewujudkan tujuan dari perlindungan 

konsumen yang dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: 54   

                                                           
         53Az. Nasution Perlindungan Hukum Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2001, hlm. 24. 

         54Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Nusa Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.  
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a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku 

usaha dan konsumen; 

b. Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh 

negara atau swadaya masyarakat;  

c. Meningkatnya kwaliltas sumber daya manusia serta meningktanya kegiatan 

penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi 

konsumen. 

            Tujuan dari penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan 

pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen adalah untuk meningkatkan 

martabat dan kesadaran konsumen serta secara tidak langsung mendorong 

pelaku usaha dalam menjakankan kegiatan usaha dengan adanya rasa tanggung 

jawab.  

B. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha 

1. Pengertian Konsumen 

          Pengertian konsumen secara umum adalah pemakai, pengguna dan/atau 

pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.55 Berdasarkan pengertian 

di atas Para ahli mendefinisikan konsumen sebagai berikut, dalam text book on 

Consumer law, konsumen adalah one who purchases goods or service. Definisi 

tersebut mengendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yanag 

harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas bisnis dan bertindak sebagai 

produsen, pelaku usaha dan/atau pebisnis.56 Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen disebutkan konsumen adalah setiap orang 

                                                           
        55Az. Nasution Op., Cit., hlm. 5. 

        56Jhon M. Echols dan Hasan Saidly, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta,1995, hlm. 

124.  
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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.  

            Berdasarkan pengertian tersebut, subjek yang disebut sebagai konsumen 

berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah 

orang ini menimbulkan keraguan apakah orang individu yang lazim disebut 

sebagai natuurliijke person atau termasuk juga badan hukum (recht person). 

Menurut Az. Nasution, orang yang dimaksudkan adalah perorangan individu 

bukan badan hukum, sebab yang memakai, memanfaatkan dan/atau 

menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri keluarga, orang 

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, hanya 

orang-perorangan individu.57 

            Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau 

pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui 

cara lain seperti, pemberian, hadiah, dan undangan. Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan definisi mengenai konsumen yaitu, 

konsumen adalah pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam 

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

maupun makhluk hidup lainya dan tidak untuk diperdagangkan.58 Meskipun 

demikan pengertian konsumen dari satu negara dengan negara yang lain 

berbeda. 

                                                           
        57Az. Nasution, Loc. Cit.  

        58Shidarta, Hukum Perlindungan Bagi Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 25.  



 
 

43 
 

 

              Az. Nasution mengatakan bahwa meskipun pengertian konsumen di 

masing-masing negara berbeda-beda, namun tetap mempunyai satu makna 

yaitu sebagai pengguna barang dan/atau jasa, hal ini dapat dilihat dari:59 

a. Undang-Undang konsumen India menentukan bahwa konsumen adalah 

setiap orang pembeli barang yang disepakati menyangkut harga dan cara 

pembayaranya tetapi tidak termasuk mereka yang mendapat barang untuk 

dijual kembali atau untuk keperluan komersial. 

b. Burgerlijik Wetboek baru Belanda (NBW) seperti termuat dalam bagian-

bagian ketentuan tentang syarat umum perjanjian, konsumen diartikan 

sebagai orang alamiah yang dalam mengadakan perjanjian tidak bertindak 

selaku orang yang menjalankan suatu profesi atau perusahaan. 

c. Prancis, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, konsumen 

diartikan sebagai, “The person who obtains goods or service for personal or 

family purposes” dari definisi tersebut terkandung dua unsur, yaitu pertama, 

konsumen hanya orang dan kedua, barang atau jasa yang digunakan untuk 

keperluan pribadi atau keluarganya. 

            Berdasarkan dari beberapa pengertian mengenai konsumen yang telah 

dikemukakan tersebut, maka konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan, 

yaitu: 60 

a. Konsumen komersial (commercial consumer) adalah setiap orang yang 

mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi 

barang dan/atau jasa. 

                                                           
        59Az. Nasution., Op., Cit, hlm. 45.  

        60Zulham, Op. Cit, hlm. 18. 
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b. Konsumen antara (intermediate consumer) adalah setiap orang yang 

mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan 

kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan  

c. Konsumen akhir (ultimate consumer) adalah setiap orang yang mendapatkan 

dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan 

pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain tidak untuk 

diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan. 

             Hal lain yang juga perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen 

adalah syarat “tidak untuk diperdagangkan” yang menunjukan sebagai 

“konsumen akhir” dan sekaligus membedakan dengan konsumen komersial dan 

konsumen antara. Konsumen yang berkedudukan sebagai konsumen komersial 

maupun antara yang bersangkutan tidak dapat menuntut pelaku usaha 

berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebaliknya seorang 

pemenang hadiah seperti nasabah Bank, walaupun setelah menerima hadiah 

kemudian menjual kembali hadiah tersebut tetap dikatakan sebagai konsumen 

akhir karena perbuatan menjual yang dilakukannya bukanlah dalam kedudukan 

sebagai professional seller sehingga tidak dapat dituntut sebagai pelaku usaha 

menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.61 

2. Hak dan Kewajiban Konsumen 

           Hak-hak konsumen sesungguhnya sudah sejak lama diabaikan oleh para 

pelaku usaha, bahkan sejak lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Kasus yang sering muncul dalam bidang jasa adalah penerapan klausula baku 

                                                           
       61Ahmadi Miru, Op. Cit, hlm. 8. 
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oleh para penyedia barang dan/atau jasa yang mana perjanjian tersebut dibuat 

secara sepihak oleh pelaku usaha yang cenderung menguntungkan pihak yang 

membuat perjanjian. Secara harafiah hak merupakan sesuatu yang harus 

didapatkan oleh setiap orang hal tersebut telah diatur dan ditentukan oleh 

undang-undang. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan 

hukum yang cakupan materi perlindungan hukumnya tidak hanya sekedar fisik 

tetapi juga hak-hak yang bersifat abstrak.62  

          John. F. Kennedy pernah mengemukakan empat dasar hak konsumen, 

yaitu: 63 

a. Hak untuk memperoleh keamanan (the right to safe products); 

b. Hak untuk memilih (the right to definite choices in selecting products); 

c. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed abaout 

products); 

d. Hak untuk di dengar (the right to be heard regarding consumer interests). 

          Dari keempat hak tersebut dalam perkembanganya, organisasi konsumen 

yang tergabung dalam The International Organization of Consumers Union 

(IOCU) menambahkan beberapa hak seperti hak mendapatkan pendidikan 

konumen, hak mendapat ganti kerugian dan hak mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. 

         Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah 

menyebutkan hak-hak kosumen, antara lain:  

                                                           
       62Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia 

Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 49.  

       63Celina, Op. Cit, hlm. 27. 
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a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa;  

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

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

yang dijanjikan;  

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

jaminan barang dan/atau jasa;  

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

yang digunakan;   

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

sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  

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

diskriminatif;  

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

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

atau tidak sebagaimana mestinya;  

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

lainnya. 

             Terlihat dari kesembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas 

masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal 

yang paling pokok. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa suatu barang 

dan/atau jasa yang diedarkan memberikan keamanan, kenyamanan serta tidak 
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membahayakan, konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa 

yang dikehendakinya dan jika terdapat penyimpangan yang merugikan 

konsumen berhak mendapatkan advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, 

kompensasi sampai ganti rugi.64 

             Kewajiban merupakan penyeimbang dengan adanya hak-hak, dengan 

kata lain keberadaan hak di dalamnya senantiasa melekat pula adanya 

kewajiban yang harus ditaati dengan adanya pemenuhan hak-hak, demikian 

juga bagi konsumen. Konsumen selain memperoleh hak-haknya juga 

mempunyai kewajiban sebagai penyeimbang diantara keduanya. Pasal 5 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan kewajiban konsumen, 

yakni: 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi kemanan dan keselamatan; 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa  

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

         Kewajiban ini harus tetap diperhatikan oleh konsumen dalam segala 

aktivitasnya dengan pelaku usaha karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi 

kepentingan konsumen. 

 

 

                                                           
       64Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Cit, hlm. 30. 
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3. Pengertian Pelaku Usaha 

             Produsen berasal dari bahasa Belanda yakni producent, yang artinya 

adalah penghasil. Secara yuridis pengertian produsen disebut dengan pelaku 

usaha, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan 

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

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

             Pengertian pelaku usaha sebagaimana diurakan di atas mengandung 

arti cukup luas. Pengertian luas tersebut memudahkan konsumen dalam 

menuntut ganti kerugian. Subekti dalam hal ini memberikan pendapatnya, 

yakni kerugian yang dimintakan pengantian tidak hanya berupa biaya yang 

sungguh-sungguh telah dikeluarkan atau kerugian yang sungguh-sungguh 

menimpa harta benda si berpiutang tetapi juga yang berupa kehilangan 

keuntugan yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak 

wanprestasi.65 

             Prinsip yang senantiasa dipegang oleh para pelaku usaha adalah 

mencari kerugian seminimal mungkin dan mendapatkan keutungan sebanyak 

mungkin tentunya prinsip ini merugikan konsumen. Oleh karena itu untuk 

mengantisipasi hal tersebut konsumen harus mempunyai tingkat kesadaran 

yang tinggi akan hak-haknya, dengan demikian konsumen dapat menjadi 

                                                           
       65Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 

90.  
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sarana kontrol bagi para pelaku usaha untuk menciptakan iklim usaha yang 

sehat. 

 4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

              Agar tercipta kenyamanan dalam berusaha dan sebagai keseimbangan 

atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, para pelaku usaha juga 

diberikan hak-hak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Aturan mengenai 

hak-hak tersebut diatur Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

yang meliputi: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan megenai 

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

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

tidak beritikad baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan; 

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

lainnya. 

       Hak pelaku usaha sebagai mana dimaksud pada huruf a tersebut adalah 

menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih apabila 

kondisi barang dan/atau jasa yang diperdangkan tidak atau kurang memadai 
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menurut harga yang berlaku pada umumnya.  Menyangkut hak pelaku usaha 

pada huruf b, c, dan d merupakan hak-hak yang lebih banyak beruhubungan 

dengan aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen/Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. 

Melalui hak-hak tersebut perlindungan konsumen diharapkan tidak 

mengabaikan kepentingan pelaku usaha.66 

5.    Kewajiban pelaku usaha 

              Sebagaimana halnya dengan konsumen yang memiliki hak dan 

kewajiban yang senantiasa berjalan dengan beriringan dan saling melekat, 

demikian pula dengan pelaku usaha yang memiliki kewajiban sebagaimana 

Pasal 7 Undang- Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

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

jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, 

perbaikan, dan pemeliharaan;  

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta 

tidak deskriminatif; 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku;  

                                                           
       66Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, Op. Cit, hlm, 51. 
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e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang dan/atau 

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

dibuat dan/atau diperdagangkan; 

f. Memberi kompensasi dan/atau ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

           Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan 

usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. 

Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur Pasal 1388 KUHPerdata. Adanya 

ketentuan tersebut diharapkan konsumen tidak menjadi pihak yang terus 

dirugikan akibat dari ulah pelaku usaha yang tidak baik dan bertanggung 

jawab. 

6.    Larangan bagi Pelaku Usaha 

            Secara praktis konsumen memang berada pada posisi yang “kurang 

diuntungkan” dibandingkan dengan posisi pelaku usaha sebab keterlibatan 

konsumen dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diedarakan sangat 

bergantung pada pelaku usaha.67 Ketersediaan lahan parkir misalnya, setiap 

konsumen pengguna jasa parkir tidak memiliki pilihan lain selain mensetujui 

klausula baku yang tertulis dalam karcis parkir dan apabila tidak 

menyetujuinya secara otomatis konsumen tidak akan mendapat akeses untuk 

memarkirkan kendaranya. Untuk keperluan seperti inilah undang-undang 

                                                           
       67 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia”, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31. 
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memberikan aturan yang tegas mengenai hal-hal yang dilarang oleh pelaku 

usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diedarkan. 

        Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur larangan 

tersebut meliputi kegiatan: 

a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang: 

1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto dan jumlah dalam 

hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 

tersebut; 

3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yan sebenarnya; 

4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut; 

5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 

gaya mode, atau penggunan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut; 

7) Tidak mencamtumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;  
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8) Tidak mengikuti ketetuan berproduks secara halal, sebagai mana 

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; 

9) Tidak memasang label atau  membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, atauran 

pakai, tanggal pembuatan, akibat smpingan, nama dan alamat pelaku 

usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yan menurut ketentuan 

harus dipasang/dibuat. 

b. Larangan mengenai produk itu sendiri, tidak memenuhi syarat dan standar 

yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaaatkan oleh 

konsumen; 

c. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan/atau tidak 

akurat yang menyesatkan konsumen. 

          Menurut Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan konsumen larangan 

yang tercantum Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini apabila 

dilanggar oleh para pelaku usaha tidak saja dapat dituntut wanprestasi tetapi 

lebih dari itu bahkan dapat dituntut atas dasar perbuatan melawan hukum, 

atau bahkan dituntut pidana oleh aparat yang berwenang, misalkan atas dasar 

penipuan.68 

7.   Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

          Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

mendefinisikan bahwa tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang 

mewajibkan seseorang untuk menanggung, memikul jawab, dan menanggung 

                                                           
       68Ahmadi Miru, Op. Cit, hlm. 76.  
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segala akibatnya. Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran yang dimiliki 

oleh setiap manusia perseorangan akibat dari tingkah laku maupun perbuatan 

baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga 

merupakan bentuk kesadaran akan kewajibanya dalam menanggung akibat 

dari perbuatan yang dilakukannya. Sifat dari tanggung jawab ini adalah 

kodrati, artinya tanggung jawab tersebut sudah pasti melekat dalam 

kehidupan setiap manusia, sehingga sudah pasti setiap tanggung jawab 

dipikul oleh setiap manusia secara indvidu.69  

            Berkaitan dengan pelaku usaha dalam menjalankan setiap kegiatan 

usahanya, maka setiap pelaku usaha harus berani menanggung jawab apabila 

terjadi kecacatan terhadap produk barang dan/atau jasa yang merugikan 

konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakomodasi dua 

prinsip pertanggung jawaban, yaitu tanggung jawab produk (product 

liability), dan tanggung jawab professional (professional liability). Tanggung 

jawab produk (product liability) adalah tanggung jawab produsen atas 

kecacatan produk yang telah diedarkan atau dipasarkan yang menimbulkan 

kerugian bagi konsumen akibat mengkonsumsi produk tersebut. Tanggung 

jawab professional (professional liability) adalah tanggung jawab pelaku 

usaha yang berhubungan dengan kegiatan jasa professional yang 

diperdagangkan kepada konsumen, dengan demikian tanggung jawab ini 

mewajibkan setiap pelaku usaha sebagai penyedia jasa memberikan prestasi 

yang seharusnya diberikan untuk dinikmati konsumen dan bertanggung jawab 

                                                           
69Sudaryatmo, Op. Cit, hlm. 45  
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apabila produk jasa yang diedarkan atau diperdagangkanya merugikan atau 

membahayakan konsumen dan/atau barang-barangnya.70 

            Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika konsumen 

menuntut ganti kerugian juga tercantum berdasarkan Pasal 19 (1), ayat (2), 

ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: 

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,        

pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

b. 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 yang sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang 

berlaku; 

c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi; 

d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; 

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha.71 

                                                           
70Zulham, Op., Cit., hlm. 36.  

       71Eli Wuria Dewi, Op. Cit, hlm. 67-68.  
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            Dengan demikian, jika memperhatikan subtansi dari tanggung jawab 

pelaku usaha yang diatur Pasal 19 Udang-Undang Perlindungan Konsumen 

tersebut, maka tanggung jawab pelaku usaha meliputi:72  

a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 

b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran konsumen; 

c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.  

Sehingga dapat diartikan bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala 

bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.73 

            Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dasar 

hukum lain yang mengatur, yaitu KUHPerdata. Sebagaimana telah tercantum 

dalam Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdata. 74  Pasal 1365 KUHPerdata 

ditentukan bahwa, tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan 

kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahanya 

menerbitkan atau menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 

Maksud yang terkandung dalam pasal tersebut adalah setiap orang dalam hal 

ini adalah pelaku usaha yang dalam kegiatan usahanya menimbulkan 

kerugian bagi pihak lain dalam hal ini adalah konsumen yang memanfaatkan 

barang dan/atau jasa yang diedarkanya sudah menjadi kewajiban baginya 

untuk mengganti kerugian baik dalam bentuk uang yang jumlahnya memiliki 

nilai tukar sebesar kerugian yang diderita oleh konsumen maupun 

penggantian produk barang dan/atau jasa. 

                                                           
      72Ibid, hlm. 69.  

      73Agnes M toar, Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangannya, PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1998, hlm. 34.  

      74Wuria Dewi, Op. Cit, hlm. 67-90.  
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         Selanjutnya Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa, setiap orang 

bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh 

perbuatannya akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian 

atau kurang hati-hatinya. Penjelasan mengenai pasal ini lebih memfokuskan 

pada konsumen, yaitu kerugian yang dialami konsumen tidak murni hanya 

didasarkan pada kesalahan pelaku usaha tetapi juga didasarkan pada 

kesalahan konsumen yang tidak berhati-hati dalam memilih produk barang 

dan/atau jasa yang diedarkan.  

     Kemudian yang terakhir Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa, 

seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan 

perbuatanya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh 

barang-barang yang berada dibawah pengawasanya. Pasal tersebut 

menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian 

karena perbuatan yang dilakukan sendiri melainkan juga bertanggung jawab 

pula terhadap sebuah kerugian yang disebabkan oleh orang lain yang menjadi 

tanggungannya. Berdasarkan penjelasan diatas pasal-pasal dalam 

KUHPerdata tersebut mensyaratkan bahwa terdapat empat unsur syarat yang 

harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan yang melangar hukum, ada 

kerugian, ada kesalahan dan terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan 

yang salah dengan kerugian yang terjadi. 
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          Sementara itu terdapat prinsip pertanggungjawaban yang dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu:75 

a. Prinsip pertanggung jawaban berdasarkan kelalaian. Prinsip pertanggung 

jawaban ini bersifat subyektif, perilaku pelaku usaha menjadi faktor 

penentu dalam menentukan pertanggung jawaban. Hal ini dapat 

ditemukan juga dalam teori negligence, yaitu the failure to exercise the 

standart of care that reasonably prudent person would have exercised in 

a similar situation. Berdasarkan teori ini, munculnya kerugian konsumen 

merupakan akibat dari kelalaian pelaku usaha dan merupakan faktor 

penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti 

kerugian. Teori negligence dapat diterapkan menjadi dasar gugatan jika 

terpenuhinya beberapa syarat berikut ini:  

1) Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan 

sikap hati-hati yang normal; 

2) Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati 

terhadap tergugat; 

3) Kelakuan tersebut merupakan bentuk nyata dari penyebab timbulnya 

kerugian. 

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi. Prinsip ini memiliki 

sifat yang mutlak mewajibkan pelaku usaha memenuhi janjinya, yang 

mana hal tersebut sangat menguntungkan bagi konsumen. Definisi sifat 

mutlak pada prinsip ini adalah meskipun pelaku usaha berupaya 

                                                           
     75Zulham, Op. Cit, hlm. 83-84. 
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memenuhi kewjibannya akan tetapi konsumen tetap rugi maka pelaku 

usaha tetapi dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. 

Kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan wanprestasi akibat dari 

penerapan klausula perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum para 

pihak.  

c. Tanggung jawab mutlak (strict liability). Prinsip pertanggung jawaban ini 

sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolute. Merupakan 

prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor 

utama yang menentukan tanggug jawab, melainkan terdapat 

pengecualian-pengecualian yang memungkinkan pelaku usaha 

dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian. Pada 

prinsip ini hubungan kausalitas antara pertanggung jawaban dengan 

kesalahan harus ada pada pihak yang menanggung jawab. Oleh karena itu 

penerapan tanggung jawab mutlak ini terletak pada risk liability yang 

mana pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian dibebani 

pemberian ganti rugi. 

C.   Pengertian Hukum Perjanjian 

1.    Pengertian Perjanjian 

              Persetujuan atau perjanjian diatur Pasal 1313 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa, persetujuan atau perjanjian adalah seseuatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

atau lebih. Definisi mengenai perjanjian yang diatur Pasal 1313 

KUHPerdata ini dalam penggunaanya mendapat kritik oleh para sarjana 
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hukum karena masih mengandung beberapa kelemahan. Menurut R. 

Setiawan, kelemahan tersebut diantaranya hanya menyebutkan persetujuan 

sepihak saja, sehingga pasal tersebut kurang lengkap karena dengan 

menggunakan kata mengikatkan diri mempunyai kesan seolah-olah 

perjanjian itu hanya sepihak, sedangkan umunya perjanjian melibatkan dua 

pihak. Kelemahan selanjutnya hanya menyebutkan perbuatan saja sehingga 

menimbulkan arti yang terlalu luas.76 

              Sehubungan dengan hal tersebut R. Setiawan memberikan 

pendapatnya mengenai perlunya diadakanya perbaikan mengenai definisi 

tersebut, yaitu: 77 

a. Perbuatan yang diartikan harus sebagai perbuatan hukum yaitu, 

perbuatan yang menimbulkan akibat hukum; 

b. Menambahkan perkataan saling mengikatkan diri. 

             Selain R. Setiawan, beberapa ahli hukum juga merumuskan definisi 

dari perjanjian yang lebih lengkap. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang 

itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Yahya Harahap, 

perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum 

kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak 

dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.78  

                                                           
      76R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, PT. Bima Cipta, Bandung, 2008, hlm. 14.  

      77R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya , Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 

49. 

       78M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT. Bima Cipta, Bandung, 1986, hlm. 6.    



 
 

61 
 

 

           Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian 

merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan suatu hubungan hukum 

antara dua orang atau lebih yang melahirkan perikatan yaitu hubungan 

hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak 

yang lainnya atas suatu prestasi. 

 2. Asas-asas Hukum Perjanjian  

              Dalam hukum perjanjian mengenal tujuh asas yang diantaranya 

yaitu: 79 

a. Asas kebebasan berkontrak  

         Asas ini menerangkan bahwa, segala perjanjian yang dibuat secara 

sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang 

untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian 

yaitu, apakah akan melakukan perjanjian atau tidak, para pihak bebas 

menentukan dengan siapa akan melakukan perjanjian, bebas menentukan 

isi dan bentuk perjanjian. 

b. Asas konsensualisme  

           Asas konsesualisme daitur pada Pasal 1320 KUHperdata ayat (2) 

yang mana dinyatakan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku apabila 

sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Ini berarti bahwa 

perjanjian itu telah dianggap ada dan mempunyai akibat hukum yang 

mengikat sejak tercapainya kata sepakat. 

                                                           
       79Subekti, Hukum Perjanjian dan Penerapanya, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 34.  
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c. Asas kekuatan mengikat 

           Pada asas ini masing-masing pihak yang terikat dalam suatu 

perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka 

perjanjikan, dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau 

bertentangan dari perjanjian tersebut. Asas ini juga dikenal dengan 

adagium pacta sun servanda. 

d. Asas kepribadian    

      Asas ini berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara 

personal tidak mengikat pihak-pihak lain yang memberikan 

kesepakatanya. Para pihak hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak 

dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. 

e. Asas iktikad baik   

      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud 

dengan iktikad baik adalah “kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, 

kemauan (yang baik)”. Subekti berpendapat bahwa, perjanjian dengan 

itikada baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-

norma kepatutan dan kesusilaan, jadi berdasarkan asas ini para pihak 

dalam suatu perjanjian harus memiliki itikad baik, tidak boleh terdapat 

unsur tipu daya, menutupi keadaan yang sebenarnya yang menguntungkan 

diri sendiri. 

f. Asas kesederajatan      

      Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik 

kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini dinyatakan pada Pasal 
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1388 ayat (2) KUHPerdata maka dari itu para pihak wajib melihat adanya 

persamaan ini dan mengharuskan para pihak saling menghormati satu 

sama lain. 

g. Asas kepastian hukum  

      Perjanjian sebagai figure hukum harus mengandung kepastian 

hukum. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian 

itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian. 

3.    Perjanjian Penitipan Barang  

        Berdasarkan Pasal 1694 KUHPerdata penitipan terjadi apabila seseorang 

menerima barang milik orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan 

dan mengembalikanya dalam wujud asalnya. Berdasarkan pengertian di atas 

penitipan dapat dipahami sebagai perjanjian riil yang berarti bahwa perjanjian 

penitipan baru terjadi dengan dilakukanya suatu perbuatan yang nyata, yaitu 

diserahkannya barang yang dititipkan. Sifat bentuk persetujuan riil adalah 

selain bentuk permufakatan kedua belah pihak juga harus diikuti dengan 

bentuk perbuatan yang nyata, yaitu berupa penyerahan barang yang 

bersangkutan dari pihak pemilik kepada pihak lain. Jadi tidak seperti 

umumnya yang lazimnya berbentuk konsesuil, yaitu setelah adanya 

kesepakatan tentang hal-hal yang pokok di dalam perjanjian tersebut barulah 

sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak.80 

                                                           
       80R. Subekti, Aneka Perjanjian, Ctk. Keempat, Alumni, Bandung, hlm. 121.  
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       Hak dan kewajiban penerima titipan diatur dalam KUHPerdata Pasal 

1706 dan 1707 KUHPerdata.  Ketentuan Pasal 1707 KUHPerdata wajib 

diterapkan secara lebih keras:81 

a. Jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk 

menyimpan     barangnya; 

b. Jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk pentipan itu; 

c. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan; 

d. Jika diperjanjiakan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung 

jawab atas semua kelalaian dalam menyimpan barang tersebut.82 

Kemudian penerima titipan juga diwajibkan untuk; 

a. Mengembalikan barang titipan dalam keadan yang sama; 

b. Mengembalikan barang titipan pada waktunya; 

c. Mengembalikan barang titipan kepada pemberi titipan;  

d. Mengembalikan barang titipan kuasa dari pemberi titipan. 

4.    Perjanjian Sewa Menyewa 

           Sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdata adalah suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak 

yang lain atas kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan 

dengan pembayaran suatu, yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu 

disanggupi pembayaranya.83 Sewa menyewa dapat mengenai barang dari apa 

saja dan dapat diadakan dalam tenggang waktu tertentu maupun dalam waktu 

tertentu. Sewa menyewa seperti dalam perjanjian pada umumnya adalah suatu 

                                                           
       81Ibid, hlm. 120. 

       82Ibid, hlm. 122-124.  

       83Ibid, hlm. 51.  
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perjanjian konsesual artinya sudah mengikat dan sah pada detik tercapainya 

kata sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.84 Sifat 

bentuk perjanjian konsesual adalah bahwa persetujuan dianggap sah dan 

terjadi dengan mulai berlakunya hubungan hukum apabila kedua belah pihak 

masing-masing menyetujui akan mengadakan perjanjian yang bersangkutan.85  

         Dalam perjanjian sewa kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan 

barangnya untuk dinikmati orang lain, sedangkan kewajiban penyewa adalah 

membayar harga sewaan. Dengan demikian, penyerahan tadi artinya bersifat 

menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu dengan 

kewajiban membayar sewa. 86  Pasal 1548 KUHPerdata disebutkan “waktu 

tertentu” menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan waktu 

tertentu tersebut, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Pasal 1579  

menyatakan bahwa terdapat petunjuk, yang berbunyi Pihak yang menawarkan 

tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri 

barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya”.  

Penjelasan pasal tersebut maka jelas perjanjian sewa-menyewa hanya dapat 

dilakukan dengan waktu tertentu.87 

D. Pengertian Mengenai Perparkiran Kendaraan Bermotor  

1. Pengertian Perparkiran Kendaraan Bermotor 

                                                           
       84Subekti, Aspek-Aspek Perikatan Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm. 

30.  

       85R. Wirjono Projodikoro, Azas-Azas Hukum Perdata, Sumur Bandung, Bandung, 1987, hlm. 

34.  

       86R.M Suryodiningrat, Azas-Azas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 23.  

       87Subekti, Op. Cit, hlm. 53.  
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              Secara umum definisi dari parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan yang bersifat semntara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. 

Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak 

terpisahkan dari system jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan 

mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jalan raya. Definisi lain tentang 

parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan untuk sementara (menurunkan 

muatan) atau berhenti cukup lama sehingga setiap orang yang akan menuju 

suatu tempat tujuanya harus menemukan tempat parkir.88  

         Menurut Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan 

Lalu Lintas Jalan  parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti pada 

tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta 

tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang 

dan/atau barang. Secara khusus menurut Pasal angka 6 PERDA 

Penyelenggaraan Parkir Kota Magelang menyebutkan bahwa parkir adalah 

keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau 

ditinggalkan pengemudinya.   

         Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan) terdapat perbedaan mengenai parkir dan berhenti. Parkir 

adalah keadaan dimana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa 

saat dan ditinggalkan pengemudinya sedangkan berhenti adalah keadaan 

dimana kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan 

                                                           
       88Wardani, Hukum dan Hubungannya Dengan Lalu Lintas, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1990, 

hlm. 23. 
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pengemudinya. Dua hal tersebut memiliki pengaturan yang berbeda. Maka 

dari itu yang dinamakan parkir haruslah keadaan berhenti dan ditinggalkan 

oleh pengemudinya baik dalam jangka waktu yang lama maupun beberapa 

saat. Aturan berhenti diatur Pasal 118 Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan, 

kecuali: 

a. Terdapat rambu larangan berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris 

utuh; 

b. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan 

serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan 

dan/atau; 

c. Jalan tol. 

            Aturan parkir diatur Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang 

segitiga pengaman, lampu isyarat, peringatan bahaya atau isyarat lain pada 

saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan, yang dimaksud 

“isyarat lain” antara lain lampu darurat senter. Sementara, yang dianggap 

dengan “keadaan darurat” adalah kendaraaan dalam keadaaan mogok, 

kecelakaan lalu lintas, dan mengganti ban. 

2.    Penyediaan Fasilitas Parkir dan Karakteristik Perjanjian Yang Berlaku 

         Secara umum definisi fasilitas lokasi parkir atau tempat parkir adalah 

tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk 

melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Menurut keputusan Menteri 
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Dalam Negeri No. 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Perparkiran Daerah yang dimaksud tempat parkir adalah tempat 

pemberhentian kendaraan pada lokasi tertentu baik ditepi jalan umum, 

gedung, plataran atau bangunan umum. Sementara itu secara khusus menurut 

Pasal 1 angka 9 PERDA Penyelenggaraan Parkir Kota Magelang, fasilitas 

parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian 

kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada 

suatu kurun waktu. Oleh karena itu yang dimaksud peparkiran adalah sebuah 

lokasi khusus yang terdiri dari beberapa tempat pemberhentian kendaraan 

yang dikenakan tarif pembayaran retribusi.  

            Retribusi Parkir menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi parkir merupakan tarif 

yang harus dibayar konsumen atas penggunan lahan parkir yang besarnya 

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat 2 bagian lokasi parkir, 

yaitu lokasi parkir di kawasan ruang milik jalan dan kawasan di luar ruang 

milik jalan.  

           Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah 

tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, 

pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan 

ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan 

tinggi tertentu. Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat (8) PERDA 

Penyelenggaran Parkir Kota Magleng kawasan ruang milik jalan atau 
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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 kemanan pengguna jalan antara lain untuk 

keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. 

Dengan demikian pengertian dari parkir di kawasan ruang milik jalan adalah 

fasilitas tempat parkir yang menggunakan ruang milik jalan atau bahu jalan. 

          Sementara itu, yang dimaksud dengan fasilitas parkir di luar 

kawasan ruang milik jalan menurut PERDA Penyelenggaraan Parkir Kota 

Magelang adalah fasilitas parkir kendaraan di luar ruang milik jalan yang 

dibuat secara khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat 

parkir dan/atau gedung parkir. Fasilitas lahan parkir sebagai objek untuk 

melakukan kegiatan usaha memiliki sistem perjanjian yang 

berlaku/diterapkan. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 

3416/Pdt/1985 bahwa perjanjian yang berlaku dalam peparkiran adalah 

perjanjian penitipan barang. Bedasarkan Pasal 1694 KUHPerdata dapat 

dilihat pengertian penitipan, Penitipan terjadi apabila seseorang menerima 

suatu barang, dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpanya 

dan mengembalikanya dalam wujud aslinya.   

  Hal tersebut juga dapat dibuktikan dari beberapa karakteristik:89 

a.  Objek perjanjian penitipan hanya dapat dilakukan untuk benda bergerak. 

                                                           
89M. Yahya Harahap, Op., Cit, hlm. 36. 
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               Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat 

dipindahkan. Dalam konsep perjanjian parkir, yang dimaksud benda 

bergerak dalam hal ini adalah jelas kendaraan bermotor baik roda dua 

maupun empat. Berbeda dengan perjanjian sewa yang dapat diterapkan 

benda bergerak maupun tidak bergerak. Oleh karena itu, apabila 

pengelola parkir mendalilkan bahwa perjanjian yang dipakai dalam 

peparkiran adalah sewa menyewa maka yang dapat dipersengketakan 

adalah jika lahan parkir (benda tidak bergerak) yang disewakan tersebut 

rusak/musnah. Kendaraan yang berada diatas lahan tersebut tidak dapat 

termasuk masuk dalam perjanjian sewa menyewa, karena kendaraan 

tersebut sejatinya merupakan benda bergerak. 

b. Perjanjian penitipan barang tidak memiliki kewajiban waktu tertentu.  

            Dalam konsep perjanjian parkir, hal ini juga terpenuhi karena 

apabila lahan parkir tidak ada yang menempati maka siapa saja dapat 

menempati karena perjanjian parkir tidak mensyaratkan waktu tertentu. 

Berbeda dengan sewa menyewa lahan yang sudah diatur berapa lama 

perjanjian tersebut akan dimulai dan berakhir, yang mana apabila pemilik 

kendaraan beranjak pergi meninggalkan lahan parkir sebelum waktu 

yang diperjanjikan tersebut habis maka walaupun lahan tersebut kosong 

berdasarkan konsep perjanjian sewa lahan tidak boleh ditempati pihak 

lain sebelum berakhirnya masa sewa menyewa. 

c. Undang-Undang tidak mempersoalkan apa yang menjadi sebab orang 

mengadakan perjanjian. 
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             Undang-Undang tidak mempersoalkan sebab perjanjian, yang 

diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian 

yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah bertentangan 

dengan ketertiban umum atau tidak90. Dalam hal ini apabila penglola 

parkir sebagai pelaku usaha (penyedia jasa) mencantumkan klausula 

baku yang isinya dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen maka hal tersebut tentu dilarang oleh undang-undang. 

3.      Hubungan Pengelola Parkir sebagai Pelaku Usaha 

              Ketersedian lahan parkir pasti dikelola oleh penglola parkir baik 

perorangan maupun berbadan hukum. Atau secara umum definisi dari 

pengelola parkir adalah perusahaan jasa yang mengelola lahan peparkiran di 

suatu area properti dengan cara bekerja sama dengan pemilik lahan area 

tersebut. Biasanya mengelola parkir di suatu gedung perkantoran, 

perbelanjaan, ataupun pelataran parkir ditepi jalan. Dalam kegiatan 

usahanya pengelola parkir juga membutuhkan juru parkir.91 

             Berdasarkan PERDA Kota Magelang tentang Penyelenggaraan 

Parkir definisi juru parkir secara umum adalah orang yang membantu 

mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir, juru parkir juga 

berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada 

konsumen pengguna jasa parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir. 

                                                           
           90 Abdulkadir Muhamad, Perlindungan Konsumen dan Ruang Lingkupnya, Intermasa, 

Jakarta, 2001, hlm. 21.   
91Iskandar Abubakar, Pengantar Perencanaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 

Trasindo Gastama Media, Jakarta, 2010, hlm. 67.   
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Dalam kegiataanya juru parkir bekerja sama dan bertanggung jawab kepada 

pengelola parkir.92 

          Dalam hal ini baik pengelola parkir maupun juru parkir juga dapat 

dikatakan sebagai pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Pasal 1 angka 3 Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan 

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik senidiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi.  

          Adanya definisi tersebut maka jelas pengelola parkir merupakan 

usaha yang dapat dikelola perseorangan maupun berbadan hukum, didirikan 

di negara Republik Indonesia, melakukan kegiatan di wilayah negara 

Republik Indonesia serta menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang 

ekonomi dalam hal ini adalah usaha peparkiran sedangkan juru parkir juga 

termasuk pelaku usaha karena memberikan pelayanan yang dapat di 

dimanfaatkan orang lain. Oleh karena sebagai pelaku usaha maka pengelola 

parkir wajib memberikan prestasi yang seharusnya diberikan kepada 

konsumen. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

setiap pelaku usaha juga bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akbat mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

                                                           
92Wawancara penulis dengan Bagian Kepala Seksi Parkir DISHUB Kota Magelang, Pada 

tanggal 17 Mei 2019.   
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     E.  Perlindungan Konsumen Dalam Prespektif Islam 

           Perlindungan konsumen dalam Islam tidak terlepas dari sumber-sumber 

hukum dan proses penelaran suatu hukum yang lazimnya menjadi kajian fikih 

dan ushul fikih. Dalam Bahasa Indonesia, sumber berarti “tempat keluar” dan 

“asal”,93 sedangkan dalam bahasa Arab sumber (al-mashdar) berarti, “suatu hal 

dimana darinya keluar sesuatu yang lain” atau “tempat munculnya sesuatu” 

karena dalam Islam hanya mengenal dua asal hukum yaitu Al-Qur’an dan 

Sunnah. Pengertian ini, maka ijma’ dan qiyas termasuk sebagai sumber hukum 

ekonomi Islam dimana hukum perlindungan konsumen berada di dalamnya 

meskipun keberadaanya harus tetap berada dalam ruang lingkup Al-Qur’an dan 

Sunnah. Oleh karena itu, mayoritas ulama mengatakan sumber hukum 

perlindungan konsumen dalam Islam ada empat, yaitu Al-Qur’an, sunnah, ijma’ 

dan qiyas.  Dimana Al-Qur’an dan berdiri sendiri sebagai sumber hukum, 

sedangkan ijma’ dan qiyas tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum karena 

proses nya harus berdasarkan kepada dalil penyandaran dari Al-Qur’an dan 

sunnah.94 

           Adanya kecenderungan pelaku usaha untuk tidak mau tahu atas kerugian 

yang diderita konsumen, benar-benar mengharapkan sebuah hukum yang dapat 

memberi perlindungan bagi konsumen. Dalam kajian fikih Islam terkenal sebuah 

prinsip dasar hukum islam yang berasal dari Nabi SAW, berbunyi: “tidak boleh 

ada tindakan bahaya dan membahayakan dalam islam”. (HR. Ahmad dan Ibnu 

                                                           
       93Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustakan, 

Jakarta, 1999, hlm. 973.  

       94 Muhammad dan Alimin, Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, BPFE-

YOGYAKARTA, Yogyakarta, 2004, hlm. 194.  
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Majah dari Ibnu ‘Abbas, sedangkan al-Hakim dan al-Daruquthni dari Abu Abu 

Sa’id al- Khudhri). 

         Dalam pengertianya, adalah segala kerusakan yang ditimbulkan oleh 

seseorang harus dihapuskan baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik 

secara sengaja maupun secara tersalah, sedangkan orang yang mendapat 

kerugian harus mendapat ganti rugi (dhaman) atas kerusakan yang ditimbulkan 

tersebut sebagai kompensasi.95 Keadaan tersalah dalam hubungan manusia dan 

Allah memang tidak menimbulkan risiko apa-apa selama di dunia tetapi dalam 

hubungan antar sesama manusia tanggung jawab tidak akan terlepas maka dari 

itu kerugian yang diderita orang lain harus diberi ganti rugi sebagai penutup 

maslahat yang hilang (jawabir). Jawabir terhadap harta memiliki kaidah umum, 

yaitu suatu hak harus dikembalikan kepada pemiliknya selama memungkinkan, 

namun apabila barang atau manfaat tersebut memiliki kecacatan maka cacat 

tersebut harus ditanggung dengan nilai kerusakan tersebut. Selanjutnya al-‘Iz 

ibnu Abd al-salam menerangkan tentang kewajiban menanggung jawabir dari 

pelaku kerusakan: 96  sesunggungnya jawabir itu disyariatkan untuk menambal 

maslahat yang hilamh atau menutup kerugian yang terjadi” 

          Oleh karena itu, jawabir diberlakukan terhadap pelaku kerusakan secara 

tersalah, tidak disengaja, sengaja, lalai, sadar, lupa dan bahkan terhadap orang 

gila serta anak-anak. 97  Pernyataan tersebut menunjukan secara benar bahwa 

perbuatan berbahaya yang merugikan orang lain benar-benar tidak dapat 

                                                           
        95Sulaiman Muhammad Ahmad, Op. Cit., hlm. 38.  

        96Muhammad dan Alimin, Op., Cit., hlm.   

        97al-‘Iz ibn Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Beirut Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, 1999, hlm. 119. 
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ditolerir, terutama apabila dikaitkan dengan kesalahan pihak pelaku usaha yang 

tidak berhati-hati dalam menggunakan hak.98  

         Ganti rugi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kerusakan, akad (aqd), 

perbuatan (wadh’u yadin), penahanan dan tipu daya. Ganti rugi jenis perusakan 

adalah bentuk ganti rugi yang paling kuat karena bentuk suatu perbuatan yang 

berupa pelanggaran atau berbahaya apabila dihubungkan dengan perlindungan 

konsumen maka erat sekali hubunganya dengan cacat produk khusunya yang 

dapat mencedarai atau membahayakan konsumen dan barang miliknya. 

Kerugian akibat cacat produk dikategorikan sebagai perbuatan tersalah atau 

tidak sengaja (al-khatha’) maka kerugian yang bersifat materil yang terjadi 

dalam kasus ini wajib diganti sesuai dengan kaidah hukum mas’ulliyah 

(tanggung jawab), tasabbub (sebab tidak langsung) dan mubsyarah (perbuatan 

langsung) kejahatan dalam hukum jinayat fikih.99  Penitipan barang terjadi jika 

seseorang menitipkan barang milik orang lain dan berjanji untuk 

mengembalikannya seperti keadaan semula. Menyankut hak milik dalam  islam 

dibagi menjadi dua yaitu taqim dan naqis. Taqim adalah kepemilikan atas suatu 

barang secara penuh dan sekaligus memanfaatkannya, sedangkan naqis adalah 

kepemilikan atas suatu barang secara terbatas, yaitu sebatas memanfaatkannya 

saja seperti menyewa mobil. Sementara itu dalam hal sewa menyewa juga 

memiliki ciri yang membedakan dengan pinjam meminjam, dalam  islam sewa 

menyewa disebut sebagai ijarah yang pengertiannya adalah akad atas suatu 

pemanfaatan barang diikuti pembayarab upah (ujrah) tanpa diikuti dengan 

                                                           
        98Ibid, hlm. 120. 

        99 Sulaiman Muhammad Ahmad, Op. Cit., hlm. 67. 
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pemindahaan pemilikan atas barang itu sendiri. Sementara itu pinjam meminjam 

atau didalam islam disebut iyarah adalah akad atas suatu pemanfaatan barang 

dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan tanpa diikuti perpindahan 

kepemilikan serta tidak diikuti pembayaran upah atas pemanfaatan barang 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


