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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan petugas parkir adalah 

perjanjian penitipan barang hal tersebut terjadi karena baik pemerintah daerah, 

pengelola, dan petugas parkir tidak menentukan secara tegas perjanjian yang 

dipakai, maka berdasarkan pendapat beberapa konsumen dan Putusan 

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

perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Hal tersebut juga sesuai 

dengan karakteristik yang membedakan antara penitipan barang dan sewa 

menyewa yaitu perjanjian penitipan barang tidak memiliki waktu tertentu. 

Artinya jika dikaitkan dengan konsep parkir apabila lahan parkir tidak ada 

yang menempati maka siapa saja dapat menempati karena perjanjian parkir 

tidak mensyaratkan waktu tertentu. Berbeda dengan konsep perjanjian sewa-

menyewa yang sudah diatur berapa lama dimulai dan berakhir, yang mana 

apabila pemilik kendaraan meninggalkan lahan parkir sebelum waktu yang 

diperjanjikan tersebut berakhir meskipun kosong tetap tidak boleh di tempati 

oleh konsumen lain hingga berakhirnya masa sewa-menyewa. Dengan 

demikian, menimbulkan kewajiban bagi petugas parkir sebagai penerima 
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titipan wajib menjaga kendaraan dan mengembalikannya pada keadaan semula 

baik pada saat ditinggalkan pemiliknya hingga kembali. 

2. Mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati antara 

Pengelola dengan Petugas parkir, pertanggungjawaban Pengelola atas kelalaian 

Petugas parkir ketika menjalankan tugasnya yang menyebabkan kerugian bagi 

konsumen dibebankan kepada petugas parkir, dimana pertanggungjawaban 

tersebut dilakukan dalam bentuk penyelesaian secara kekeluargaan ataupun 

upaya penggantian sesuai dengan keuangan yang dimilikinya, hal tersebut 

dilakukan selain sebagai wujud iktikad baik kepada konsumen, pembebanan 

pengelola kepada petugas parkir tersebut sebagai wujud sanksi atas kelalaianya 

dalam menjalankan tugasnya hal ini dilakukan berhubungan dengan di 

wujudkanya upaya penegakan hukum (law enforcement) untuk menjamin 

keamanan, kenyamanan bagi konsumen dalam memanfaaatkan jasa yang 

diperadagangkan. Namun jika upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh 

petugas parkir dan belum menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak 

yaitu konsumen dan petugas parkir, maka pengelola, petugas parkir bersama-

sama dengan Dinas Perhubungan Kota Magelang secara bersama membantu 

menyelesaikan permasalahan melalui mediasi untuk mendapatkan titik temu 

atas permasalahan yang terjadi, dan jika tahap-tahap yang telah dilakukan tidak 

menemukan kesepakatan, maka konsumen dapat melakukan upaya 

penyelesaian permasalahan melalu jalur pengadilan maupun luar pengadilan 

seperti BPSK. 
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 B.  Saran 

       Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Pengelola sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya 

sebaiknya lebih meningkatkan pembinaan dalam bentuk pelatihan serta 

pengawasan kepada setiap petugas parkir dalam menjalankan tugasnya agar 

selalu memperhatikan hak-hak konsumen sesuai dengan yang telah diatur 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta agar selalu beriktikad 

baik, seperti memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada setiap 

konsmen tanpa deskriminasi. 

2. Dinas Perhubungan Kota Magelang sebagai instansi yang mewakili 

Pemerintah Kota Magelang untuk menjamin kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang 

diedarakan sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan seperti memantau 

secara langsung keadaan dilapangan dan menyediakan sistem layanan aduan 

secara langsung yang berada di lokasi agar lebih mudah untuk diakses oleh 

konsumen jika terjadi permasalahan. Hal tersebut dilakukan agar kedepanya 

dapat meminimalisir permasalahan yang menimbulkan kerugian-kerugian 

yang diderita konsumen. 

3. Konsumen sebagai pengguna jasa hendaknya berhati-hati dalam 

memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diedarkan serta bersifat kritis dan 

tanggap dalam memperjuangkan hak-haknya agar terhindar dari kerugian-

kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan para penyedia jasa. Pemahaman 
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hukum perlindungan konsumen perlu ditingkatkan agar kesadaran masyarakat 

terhadap hukum terkait perlindungan konsumen lebih optimal dalam 

pelaksanaannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


