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MOTTO 

“Jalan Kesuksesan adalah jalan yang penuh dengan 

rintangan, kesulitan akan datang menghadang dan akan 

hilang jika ada perbuatan, perjuangan dan perubahan”   

 

“Sesungguhnya seudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Q.S Asy Syarh: 5-6) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara konsumen 

dan pengelola parkir sebagai dasar untuk menemukan jawaban atas 

pertanggungjawaban petugas parkir terhadap kerusakan kendaraan yang dialami 

konsumen pengguna jasa parkir di kawasan perbelanjaan Pecinan Kota Magelang. 

Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana bentuk hubungan hukum antara 

pemilik kendaraan dan pengelola parkir? dan Bagaimanakah tanggung jawab 

pengelola parkir jika kendaraan yang diparkir mengalami kerusakan sebagai 

akibat perbuatan pihak ketiga? Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mekanisme studi lapangan dalam 

bentuk wawancara dan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka dalam 

bentuk mengkaji literature dan peraturan terkaitlainya. Hasil yang didapat dari 

penelitian ini, yaitu hubungan hukum yang terbentuk antara konsumen dan 

petugas parkir adalah perjanjian penitipan barang. Sesuai dengan karakterisitik 

yang membedakan antara perjanjian sewa-menyewa dengan penitipan barang 

yaitu penitipan barang tidak dilakukan dengan dasar waktu tertentu sedangkan 

sewa menyewa harus didasarkan pada waktu tertentu, dan mengenai tanggung 

jawab petugas parkir meski terdapat aturan secara normatif maupun teknis 

mengenai kewajiban petugas parkir, pada kenyataannya aturan tersebut belum 

sepenuhnya dijalankan, selain itu aturan yang ada tidak menyebutkan secara tegas 

mengenai sanksi yang berlaku jika petugas parkir tidak memberikan pelayanannya 

sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan hal tersebut jika terjadi kerugian 

seperti yang dialami konsumen, petugas parkir tidak bertanggung jawab secara 

maksimal. 

 

Kata-kata kunci: Tanggung Jawab; Parkir; Kerusakan Kendaraan.  
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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. 
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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. 



 
 

18 
 

 

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. 



 
 

19 
 

 

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. 
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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.  
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              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.    
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           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. 
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BAB III 

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR ATAS KERUSAKAN 

KENDARAAN AKIBAT PERBUATAN PIHAK KETIGA 

 

A. Hubungan Hukum konsumen Dan Pengelola Parkir Sebagai Penyedia Jasa 

Atas Kerusakan Kendaraan 

 Area peparkiran dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan. Kebutuhan 

yang selalu diperlukan oleh sebuah kendaraan sebagai tempat untuk 

pemberhentian baik dalam jangka waktu yang singkat maupun lama. Di sisi lain 

definisi dari area peparkiran adalah suatu lokasi tertentu yang terdiri dari beberapa 

tempat parkir yang letaknya diatur oleh pemerintah daerah baik yang terletak di 

tepi jalan maupun di luar ruang milik jalan seperti gedung, plataran, bangunan 

umum, dll.100  

           Pemerintah Kota Magelang menyediakan kurang lebih 167 titik area 

peparkiran yang salah satunya adalah area peparkiran di daerah Pecinan. Pecinan 

merupakan kawasan perbelanjaan dan juga sebagai salah satu destinasi yang 

selalu dikunjungi oleh masyarakat lokal Magelang maupun luar Magelang untuk 

mencari kebutuhan baik baju, kuliner, kebutuhan rumah tangga, serta kebutuhan 

alat-alat bangunan. Kawasan tersebut dapat dikatakan terlengkap untuk di wilayah 

Kota Magelang. Dengan demikian, masalah kemacetan adalah masalah yang tidak 

dapat terhindarkan di area tersebut.  

                                                           
100Benita Safitri, “Pengelolaan Parkir On the street Oleh Unit pengelola Peparkiran DKI 

Jakarta”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Indonesia, 2012.  
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         Selain disebabkan banyaknya pengunjung tersebut faktor lain yang 

menyebabkan kemacetan adalah posisi Pecinan yang terletak di pusat kota dan 

hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari Alun-Alun Kota Magelang, salah satu 

destinasi yang cukup ramai dan sering dikunjungi masayarakat lokal Magelang 

maupun luar Magelang untuk sekedar berkumpul dan menikmati salah satu sudut 

keindahan Kota Magelang. 

           Kawasan Pecinan memiliki lahan parkir kurang lebih 2 kilometer yang 

terletak di bahu atau ruang milik jalan dengan menggunakan jenis parkir sorong 

45 derajat baik untuk kendaraan roda dua maupun empat. Oleh karena itu, dengan 

jenis parkir yang digunakan dan tingkat kemacetan yang tinggi maka sering 

menimbulkan beberapa masalah khususnya bagi pengguna jasa parkir. 

Permasalahan utama yang terjadi yaitu kerusakan kendaraan, hilangnya barang 

bawaan, serta juga terjadi kasus kehilangan kendaraan. Selain itu adanya 

perlakuan petugas parkir yang tidak semena-mena kepada konsumen seperti 

memarkirkan kendaraan roda dua melewati area parkir khusus roda empat, 

memperlakukan kendaraan secara kasar serta memakirkan kendaraan yang 

letaknya berhimpitan antara satu kendaraan dengan lainya yang tidak jarang 

menyebabkan berbagai kerusakan bagi kendaraan. Namun setelah diperingatkan 

petugas parkir dengan ringan berdalih “dari pada tidak memiliki akses parkir”.101 

Permasalahan lain timbul ketika konsumen ingin mengadukan dan 

meminta pertanggung jawaban kepada petugas parkir, yang mana konsumen 

kesulitan ketika meminta pertanggungjawaban karena tidak ada kejelasan 

                                                           
101 Wawancara Virgiawan, selaku Konsumen Pengguna Jasa Parkir Pecinan Kota 

Magelang, Pada tanggal 18 Mei 2019. 
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hubungan hukum diantara kedua belah pihak. Hubungan hukum menurut Soeroso 

adalah hubungan antara dua atau lebih subjek huukm yang mana hak dan 

kewajiban antara satu pihak dengan pihak lain saling berhadapan.102 Mengenai 

hubungan hukum Logemann berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum 

terdapat pihak yang berwenang/meminta prestasi yang disebut dengan prestatie 

subject dan pihak yang wajib melakukan prestsi atau yang disebut dengan plicht 

subject103. 

Budiono, selaku Kasi Parkir Dinas Perhubungan Kota Magelang 

mengatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan peparkiran di Kawasan 

Perbelanjaan merupakan bentuk kerja sama Pemerintah Daerah Kota Magelang 

dengan pihak swasta yaitu Paguyuban PAPRAS dimana Paguyuban PAPRAS 

sebagai mitra dari Pemerintah Kota Magelang untuk mengelola sejumlah 

peparkiran di kawasan ruang milik jalan. Dalam kegiatan usahanya Paguyuban 

PAPRAS memiliki sejumlah petugas parkir yang tersebar dibeberapa titik 

peparkiran ruang milik jalan. Keterlibatan petugas parkir tentu setelah timbul 

kesepakatan bersama antara pengelola dan petugas parkir untuk melakukan 

kegiatan usaha, dengan adanya kesepakatan tersebut timbul Perjanjian Kerja 

Bersama (selanjutnya disebut dengan PKB) yang berisi ketentuan-ketentuan 

selama petugas parkir menjalankan kegiatan usahanya.104  

Berdasarkan pernyataan Yulias Agus Sutomo, selaku petugas parkir di 

kawasan Pecinan Kota Magelang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam 

                                                           
102 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 35. 
103Ibid, hlm. 269.  
104Wawancara dengan Budiono, Kepala Seksi Parkir DISHUB Kota Magelang, Pada 

tanggal 17 Mei 2019.   
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PKB tersebut berisi, setiap petugas parkir harus menjalankan pekerjaan dengan 

iktikad baik, menjaga keamanan kendaraan dan menunjang ketertiban lalu 

lintas.105 Adanya ketentuan tersebut maka petugas parkir memiliki kewajiban dan 

tuntutan secara pribadi untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin 

sebagai pemberi dan/atau penyedia jasa. 

  Dalam mekanisme peparkiran terdapat hubungan hukum yang timbul 

antara kedua belah pihak yaitu orang yang menitipkan barang dengan orang yang 

dititipi barang dalam hal ini adalah konsumen dengan petugas parkir. Hubungan 

hukum yang timbul yaitu berupa perjanjian. Seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa 

sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih. Adanya perjanjian maka akan menimbulkan 

perikatan, yang mana maksud dari perikatan adalah hubungan hukum yang 

terletak dalam lapangan harta kekayaan antara satu orang dengan orang lain 

dimana kedua belah pihak saling menjanjikan suatu prestasi. 106  Secara umum 

terdapat dua perjanjian yang dipakai dalam mekanisme peparkiran, yaitu 

perjanjian penitipan barang dan perjanjian sewa menyewa, berhubungan 

peparkiran di wilayah Pecinan Kota Magelang baik pemerintah daerah, pengelola 

ataupun petugas parkir tidak menyatakan secara tegas tentang perjanjian yang 

dipakai. Oleh karena itu, untuk mengetahui jenis perjanjian yang digunakan maka 

                                                           
105 Wawancara dengan Yulias Agus Sutomo, Juru Parkir di kawasan pecinan Kota 

Magelang, Pada tanggal 17 Mei 2019. 
106Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 6.  
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dilakukan wawancara dengan beberapa konsumen dalam bentuk kuisioner yang 

berisi beberapa pertanyaan untuk menghimpun informasi. 

Berdasarkan Informasi yang telah di dapatkan dari beberapa konsumen 

tersebut sebagian besar menyatakan bahwa perjanjian yang digunakan adalah 

penitipan barang karena mereka beranggapan bahwa mereka menitipkan 

kendaraan kepada petugas parkir untuk sementara waktu dan dengan harapan 

untuk menjaga kendaraanya selama ditinggalkan. 7 dari 50 orang menyatakan 

bahwa perjanjian yang digunakan adalah sewa menyewa karena mereka 

beranggapan bahwa mereka menyewa lahan untuk memarkirkan kendaraannya, 

serta 12 dari 50 orang konsumen masih belum mengetahui perjanjian yang 

dipakai.  

Maka dengan demikian, dari sebagian besar anggapan konsumen akan 

perjanjian yang berlaku dalam peparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Hal 

tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 yang 

menyatakan bahwa perjanjian yang dipakai dalam peparkiran adalah perjanjian 

penitipan barang. Pasal 1694 KUHPerdata menyatakan bahwa penitipan terjadi 

apabila seseorang menerima barang milik orang lain dengan syarat bahwa ia akan 

menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.  

Hal tersebut juga sesuai dengan karakteristik yang membedakan antara 

perjanjian penitipan barang dengan sewa menyewa ketika digunakan dalam 

mekanisme peparkiran, yaitu perjanjian penitipan barang tidak memiliki waktu 

tertentu sedangkan dalam sewa menyewa harus didasarkan pada waktu tertentu. 

Lebih khusus Pasal 1548 KUHPerdata memuat definisi mengenai perjanjian sewa 
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menyewa, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya kepada pihak yang lain atas kenikmatan suatu barang, selama waktu 

tertentu dengan pembayaran suatu, yang oleh pihak yang menyewa disanggupi 

pembayarannya. Kata “waktu tertentu” menimbulkan pertanyaan apakah yang 

dimaksud waktu tersebut, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Pasal 1579 

menyatakan bahwa terdapat petunjuk yang berbunyi: pihak yang menawarkan 

tidak dapat menghentikan sewa secara sepihak dengan menyatakan hendak 

memakai sendiri barang yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan 

sebelumnya, dengan adanya pernyataan tersebut maka jelas bahwa setiap 

perjanjian sewa menyewa harus didasarkan pada waktu tertentu. Dalam perjanjian 

sewa menyewa kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk 

dinikmati orang lain, sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga 

sewaaan. Penyerahan tersebut artinya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas 

barang yang disewa itu dengan kewajiban membayar sewa.107 

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. 

                                                           
107R.M Suryodiningrat, Op., Cit, hlm. 65.   
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Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi antara petugas parkir 

sebagai penyedia jasa dengan konsumen pengguna jasa parkir adalah perjanjian 

penitipan barang. Hal tersebut didasari berdasarkan argumen dan pandangan 

sebagian masyarakat mengenai perjanjian yang diberlakukan, karena baik 

pemerintah, pengelola, maupun petugas parkir tidak menyatakan secara tegas 

perjanjian yang berlaku. Anggapan sebagian besar masyarakat tersebut selaras 

dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 dan karakteristik yang 

mendasarinya. Oleh karena itu petugas dan/atau pengelola parkir sebagai 

penerima titipan wajib menjaga kendaraan dan mengembalikannya seperti 

keadaan semula. 

B. Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Sebagai penyedia Jasa Atas 

Kerusakan Kendaraan Pada Saat Di Parkir Sebagai Akibat Perbuatan Pihak 

Ketiga 

        Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peningkatan jumlah 

kendaraan dari tahun ke tahun mempengaruhi timbulnya permasalahan dalam 

peparkiran khususnya yang terletak di bahu atau tepi jalan (on the street parking). 

Peningkatan jumlah kendaraan membuat arus lalu lintas semakin padat. Arus lalu 

lintas yang padat tentu membuat jalanan semakin sesak yang pada akhirnya 

memicu kerusakan kendaraan yang di parkir di tepi jalan tersebut. Selain itu 

kerusakan kendaraan juga dipengaruhi oleh jenis parkir yang digunakan.  

        Terdapat (3) tiga jenis utama parkir yaitu parkir parallel, parkir tegak lurus 

dan parkir serong. Parkir Parallel adalah cara parkir kendaraan di pinggir jalan 

berbentuk sejajar yang umumnya diterapkan di pusat kota ataupun kawasan 
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permukiman yang tidak memiliki garasi. Parkir Tegak Lurus merupakan posisi 

parkir kendaraan dengan sudut sembilan puluh derajat yang mana antara satu 

kendaraan dengan yang lainnya berdampingan, biasanya jenis parkir ini 

diterapkan dalam lokasi maupun gedung-gedung perparkiran yang terdapat pusat 

perbelanjaan seperti mall, dll. Parkir Serong adalah parkir kendaraan yang 

membentuk sudut 45 derajat di tepi jalan yang dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan luasan parkir sehingga mendapatkan ruang atau lahan parkir 

yang lebih banyak dalam satu area. Hal tersebut tentu sangat menguntungkan bagi 

petugas atau pengelola parkir namun cukup menimbulkan risiko bagi konsumen 

pengguna jasa parkir. Salah satu risiko yang dapat terjadi adalah terjadinya 

gesekan antara kendaraan yang diparkir dengan kendaraan lain yang melewati 

kawasan peparkiran tersebut.108 

       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan Kota 

Magelang, dari kurang lebih 167 titik peparkiran di Kota Magelang kawasan 

peparkiran di Pecinan Kota Magelang merupakan salah satu titik yang rawan 

terjadi permasalahan mengingat kawasan tersebut adalah kawasan perbelanjaan 

yang selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung. Hal lain yang menyebabkan yaitu 

jenis parkir yang digunakan adalah jenis parkir serong.  

        Di samping itu keluhan yang disampaikan oleh konsumen pengguna jasa 

parkir ialah petugas parkir yang tidak menjalankan kewajibannya. Aturan 

mengenai kewajiban petugas parkir diatur PERDA Kota Magelang tentang 

                                                           
108Benita Safitri, Op., Cit, hlm. 76.  
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Penyelenggaraan Parkir Pasal 10 ayat (4) yang menyatakan bahwa Petugas Parkir 

wajib: 

1. Menggunakan seragam identitas Petugas Parkir. 

2. Memberikan tanda bukti parkir (karcis). 

3. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam menunjang kelancaran lalu lintas.  

4. Memastikan kendaraan yang masuk dan keluar area parkir dengan selamat. 

        Penjabaran mengenai definisi menjaga ketertiban dan keamanan dalam 

menunjang kelancaran lalu lintas sebagaimana tercantum pada huruf c dalam 

pasal tersebut adalah selain menjaga keamanan lalu lintas, juga menjaga 

keamanan kendaraan dari berbagai perbuatan-perbuatan yang membahayakan 

kendaraan yang diparkir selama ditinggalkan oleh pengemudinya.109 Oleh karena 

itu dengan adanya aturan tersebut petugas wajib tidak hanya menjaga ketertiban, 

menggunakan rompi dan memberikan karcis namun juga menjaga keamanan 

kenadaraan yang di parkir. Meskipun demikian, dalam peraturan tersebut tidak 

secara tegas mengatur mengenai sanksi yang berlaku bagi petugas parkir yang 

tidak menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dan PKB dijadikan sebagai peraturan terkait untuk menjadi acuan 

dalam menentukan sanksi bagi petugas parkir. 

Beradasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh informasi dari 

beberapa konsumen yang mengatakan bahwa peraturan yang mengatur mengenai 

kewajiban petugas parkir tersebut tidak sepenuhnya dijalankan oleh petugas 

parkir, utamanya pada huruf c yang mengatur terkait menjaga ketertiban dan 

                                                           
        109Wawancara dengan Budiono, Kepala Seksi Parkir DISHUB Kota Magelang, Pada tanggal 

17 Mei 2019.  
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keamanan dalam menunjang kelancaran lalu lintas. 110  Adanya berbagai 

permasalahan yang timbul akibat tindakan petugas parkir membuat pengelola 

parkir tidak seolah-oleh bersikap “tutup mata” dan tidak peduli atas kinerja 

petugas parkir dan permasalahan yang terjadi. Sebagai pelaku usaha pengelola 

parkir memiliki kewjiban yang harus dilakukan seperti yang diatur Pasal 7 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

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

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

perbaikan, dan pemeliharaan;  

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

deskriminatif; 

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;  

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang dan/atau jasa 

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

dan/atau diperdagangkan; 

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

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

perjanjian. 

        Serta berhubungan dengan dua prinsip penting yang diakomodasi 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni tanggung jawab produk (product 

                                                           
        110 Wawancara dengan Deka, selaku Konsumen Pengguna Jasa Parkir Pecinan Kota 

Magelang, Pada tanggal 18 Mei 2019. 
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liability) dan tanggung jawab professional (professional liability). Tanggung 

jawab produk adalah tanggung jawab produsen (pelaku usaha) terkait produk 

cacat yang telah dipasarkan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. 

Sementara itu tanggung jawab professional adalah tanggung jawab pelaku usaha 

(penyedia jasa) terkait dengan jasa profesional yang telah diberikan kepada 

konsumen pengguna jasa.111 

Sebagai penyedia jasa maka petugas parkir dituntut untuk memberikan 

pelayanan semaksimal mungkin. Pelayanan dilakukan sebagai bentuk pemenuhan 

prestasi yang seharusnya diberikan, meliputi menjaga kendaraan pada saat 

ditinggalkan pengemudinya dan memudahkan konsumen dalam memarkirkan 

kendaraanya. Maka dari itu pengelola parkir bersama-sama dengan pemerintah 

daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Magelang melakukan beberapa upaya 

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cara memberikan 

pelatihan, pembimbingan, pengawasan serta pemberian sanksi kepada setiap 

petugas parkir yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar permasalahan tersebut 

kedepanya dapat dikurangi. 

Pembinaan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun empat kali yang 

mana bentuk pembinaan tersebut antara lain: 112 

1. Himbauan kepada juru parkir untuk memungut retribusi sesuai dengan nominal 

yang telah ditentukan. Himbauan ini juga diberikan oleh Kepolisian Kota 

                                                           
       111Zulham, Op. Cit., hlm. 100.  

       112Wawancara dengan Budiono, Kepala Seksi Parkir DISHUB Kota Magelang, Pada tanggal 

17 Mei 2019.   
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Magelang. Adanya himbauan tersebut diharapkan tidak ada petugas parkir 

yang memungut tarif retribusi melebihi besaran nominal yang telah ditentukan; 

2. Memberikan himbauan kepada setiap petugas parkir agar dalam menjalankan 

tugasnya untuk melakukan metode 4s (senyum, sapa, salam, dan sopan santun). 

Hal tersebut dilakukan agar setiap konsumen pengguna jasa parkir nyaman 

dalam menggunakan jasa yang diedarkan; 

3. Pemberian ibah berupa rompi dan atribut pelengkapnya seperti peluit agar 

dapat memudahkan pengemudi dalam memarkirkan kendaraanya selain itu 

sebagai penunjang keamanan bagi pengemudi saat akan memasuki atau 

meninggalkan area peparkiran. 

Pelatihan dilakukan kepada setiap petugas parkir yang dilakukan dalam 

bentuk simulasi baik dari tata cara pengaturan lalu lintas, tata cara menyetop 

kendaraan dan tata cara membuka jalan bagi konsumen yang akan memasuki atau 

keluar area peparkiran. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi risiko 

kecelakaan pada kendaraan baik yang melintasi area tersebut atau kendaraan yang 

diparkir.  

Pengawasan dilakukan dengan membuka layanan aduan melalui website 

dishub.kominfokotamgl atau layanan aduan “monggo lapor” yang disediakan oleh 

Pemerintah Kota Magelang. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya 

petugas parkir “nakal”, karena berdasarkan permasalahan yang telah terjadi 

sebelumnya pihak DISHUB Kota Magelang menerima aduan konsumen pengguna 

jasa parkir yang mana adanya tindakan semena-mena yang dilakukan oleh petugas 



 
 

89 
 

 

parkir. Di samping layanan aduan tersebut Dinas Perhubungan Kota Magelang 

juga memberikan pengawasan yang terdiri dari: 

1. Mobiling yang dilakukan tiap hari yang terbagi dalam dua shift yaitu dari pukul 

06.00 hingga pukul 15.00 dan 15.00 hingga pukul 20.00. Mobiling dilakukan 

dengan mengelilingi seluruh area parkir ruang milik jalan di Kota Magelang. 

Mobiling dilakukan untuk memantau apakah petugas parkir memarkirkan 

kendaraan sesuai dengan bentuk marka yang telah disediakan, karena tidak 

jarang ditemukan petugas parkir “nakal” yang tidak memarkirkan kendaraan 

sesuai dengan bentuk marka yang telah disediakan. Sebagai contoh bentuk 

marka parkir yang seharusnya 0 derajat namun oleh petugas parkir 

memarkirkan kendaraannya dengan bentuk serong 45 derajat hal tersebut tentu 

sangat menguntungkan bagi petugas parkir namun membahayakan bagi 

konsumen pengguna jasa parkir. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pelaku 

usaha yaitu meminimalisir kerugian sebanyak mungkin dan mendapatkan 

keuntungan sebanyak mungkin.113 

2. Melaksanakan tertib lalu lintas yang dilaksanakan sekali dalam satu bulan yang 

melibatkan beberapa instansi pemerintah yang meliputi: 

a. Dinas Perhubungan Kota Magelang; 

b. Kepolisian Kota Magelang; 

c. Satuan Polisi Pamong Praja. 

Kegiatan tersebut dilakukan diseluruh wilayah Kota Magelang untuk 

mengantisipasi adanya petugas parkir “nakal” yang melakukan kegiatan usaha 

                                                           
       113Philipus M. Hadjon, Op. Cit., hlm. 44.  
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diluar wilayah parkir yang telah ditentukan, selain itu juga untuk mengantisipasi 

adanya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh pihak petugas parkir. 

              Pemberian sanksi, bicara mengenai law enforcement tentu sangat 

diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum mengingat adanya posisi 

yang tidak seimbang antara konsumen pengguna jasa dengan pelaku usaha 

(penyedia jasa). Sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk 

upaya perlindungan konsumen yaitu menjamin adanya kepastian hukum untuk 

melindungi konsumen dengan adanya pengenaan sanksi sebagai akibat hukum 

dari pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa dan/atau pelaku usaha. 

Pemberian sanksi sebagai akibat hukum ini penting, mengingat bahwa 

menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan kedisiplinan dan kesriusan. 

Oleh karena itu, sanksi diterapkan agar menjadi salah satu alat untuk 

mengembalikan keadaan pada keadaan semula apabila terjadi pelanggaran 

sekaligus sebagai upaya preventif bagi pelaku usaha (penyedia jasa) agar tidak 

terulang kembali permasalahan yang telah terjadi.114 

            Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu perlindungan 

hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan 

hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku usaha 

agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di 

pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang 

bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum ini 

                                                           
       114Ibid, hlm. 78.  
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dapat mengajukan keberatan atau diminai pendapatnya mengenai rencana 

keputusan tersebut115 

           Berkaitan dengan petugas parkir sebagai penyedia jasa yang terbukti lalai, 

DISHUB Kota Magelang bersama-sama dengan pengelola parkir memberikan 

sanksi, baik sanksi preventif maupun represif yaitu:116 

1. Sebagai bentuk pemberian sanksi preventif yaitu berupa Peringatan yang 

dilakukan selama tiga kali, peringatan pertama berupa teguran. Peringatan 

kedua jika masih terbukti melakukan perbuatan yang yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota) akan disita, yang 

kemudian petugas parkir akan dilakukan pembimbingan serta memberi tahu 

dimana letak kesalahannya. Peringatan yang terakhir apabila petugas parkir 

tidak memperbaiki kesalahanya dan tetap melakukan kegiatan yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah berupa pemutusan hubungan 

kerja.  

2. Sebagai sanksi dalam bentuk represif, yaitu apabila petugas parkir terbukti 

melakukan kesalahan berat seperti melakukan kekerasan, melakukan kegiatan 

yang dilarang oleh aturan undang-undang maka Dinas Perhubungan Kota 

Magelang bekerja sama dengan Kepolisian Kota Magelang dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut.  

Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mewujudkan tujuan dari 

perlindungan konsumen dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa yang 

                                                           
       115Ibid, hlm. 45.  

       116Wawancara penulis dengan Budiono, Kepala Seksi Parkir DISHUB Kota Magelang, Pada 

tanggal 17 Mei 2019.  
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diperdagangkan sesuai dengan yang diatur Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, yaitu:  

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari ekses negative pemakaian barang dan/atau jasa; 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukumdan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi; 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha; 

6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan 

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

keselamatan konsumen. 

        Namun meski terdapat peraturan-peraturan baik secara normatif maupun 

teknis hal tersebut tidak dipatuhi oleh petugas parkir hal tersebut ditandai adanya 

keluhan dari beberapa konsumen pengguna jasa parkir atas timbulnya 

permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti kerusakan kendaraan yang luput 

dari pengawasan juru parkir, perlakuan secara semena-mena, dan tidak adanya 

iktikad baik dari petugas parkir dalam melakukan tugasnya. Keberadaran petugas 
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parkir yang seharunya menjaga keamanan kendaraan selama ditinggalkan 

pengemudinya tidak memberikan prestasi yang seharusnya diberikan.117 Masalah 

lain juga timbul ketika konsumen mengadukan permasalahan tersebut kepada 

petugas parkir, petugas parkir seringkali menggunakan klausula eksonerasi yang 

digunakan sebagai “senjata” agar terhindar dari tanggung jawab yang seharunya 

dibebankan kepadanya. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa konsumen atas 

keluhan terhadap permasalahan yang terjadi diperoleh data sebagai berikut:118 

Kategori Kinerja  Frekuensi Persen (%) 

Sangat Tinggi 0 0 

Tinggi 5 10,00% 

Cukup Tinggi 10 20,00 % 

Rendah 15 30,00 % 

Buruk 20 40,00 % 

Total 50 100 % 

Tabel 3.1 Tingkat Kpercayaan Konsumen Terhadap Kinerja Juru Parkir 

        Berdasarkan tabel di atas, terbukti bahwa tingkat kepercayaan masyarakat 

sebagai konsumen kepada petugas parkir di area peparkiran Pecinan Kota 

Magelang rendah dimana hanya 15 dari 50 konsumen yang menyatakan tingkat 

kepercayaan masyarakat tinggi dan 35 dari 50 konsumen hal tersebut dipengaruhi 

mengingat banyak terjadinya permasalahan yang diakibatkan kelalaian dari juru 

parkir yang tidak menjalankan kewajibannya. 

                                                           
        117Wawancara dengan Konsumen Pengguna Jasa parkir, Magelang, pada tanggal 18 Mei 

2019. 

         118 Data Primer Lapangan, berdasarkan pemberian kuisioner dengan 50 jumlah responden. 
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Kategori Kinerja Frekuensi Persen (%) 

Sangat Baik 0 0,00 % 

Baik 0 0,00 % 

Cukup Baik 5 10,00 % 

Buruk 20 40,00 % 

Jelek 25 50,00 % 

Total 50 100 % 

Tabel 3.2 Tingkat Pelayanan Juru Parkir Kepada Konsumen 

       Berdasarkan tabel di atas, terbukti bahwa pelayanan yang diberikan petugas 

parkir dalam melakukan kegiatan usahanya sangat buruk dimana hanya 5 dari 50 

orang yang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas parkir dan 45 dari 

50 konsumen menyatakan buruk. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

beberapa konsumen hal tersebut terjadi karena sering terjadi tindakan semena-

mena yang dilakukan oleh petugas parkir seperti berlaku kasar kepada kendaraan 

milik konsumen dengan dalil bahwa agar banyak orang lain dapat memarkirkan 

kendaraanya di area tersebut mengingat area tersebut selalu ramai dikunjungi oleh 

masyarakat lokal maupun non lokal. 

Kategori Kinerja Frekuensi Persen (%) 

Sangat Tinggi 0 0,00% 

Tinggi 5 10,00% 

Cukup Tinggi  10 20,00 % 

Rendah 19 28,00% 

Buruk 21 42,00% 
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Total  50 100 % 

Tabel 3.3 Tingkat Pengawsan Juru Parkir Kepada Konsumen 

       Berdasarkan tabel di atas, terbukti bahwa pengawasan yang diberikan petugas 

parkir dalam menjaga kendaraan milik konsumen pengguna jasa sangat rendah 

dimana hanya 15 dari 50 orang yang menyatakan bahwa pengawasan yang 

diberikan petugas parkir cukup tinggi dan 40 dari 50 konsumen menyatakan 

buruk. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa konsumen pengguna 

jasa parkir di area Pecinan Kota Magelang hal tersebut disebabkan banyaknya 

permasalahan yang dialami konsumen seperti kerusakan kendaraan. Ketika 

konsumen mengadukan permasalahan tersebut petugas parkir tidak mengetahui 

atau luput dari pengawasannya siapa yang menyebabkan kerusakan kendaraan 

tersebut dapat terjadi. 

Jenis Permasalahan Frekuensi Persen (%) 

Kerusakan Kendaraan 27 54,00 % 

Kehilangan Barang 20 40,00 % 

Kehilangan Kendaraan 3 6 % 

Total 50 100 % 

Tabel 3.4 Permasalahan yang terjadi 

       Berdasarkan tabel data di atas permasalahan yang sering terjadi dan dialami 

konsumen pengguna jasa parkir di area tersebut adalah kerusakan kendaraan 

dimana 27 dari 50 konsumen mengalami permasalahan tersebut, permasalahan 

lain yang timbul adalah kehilanggan barang yang menempel pada kendaraan 

seperti helm dimana 20 dari dari 50 konsumen mengalami permasalahan tersebut 

dan 3 dari 50 konsumen mengalami kehilangan kendaraan. 
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          Di sisi lain berdasarkan hasil wawancara dengan Setiyono selaku petugas 

parkir di daerah tersebut mengatakan bahwa petugas parkir sudah bekerja sebaik 

mungkin dalam menjaga keamanan kendaraan milik konsumen termasuk 

menghimbau kepada setiap pengunjung untuk memastikan kendaraanya terkunci. 

Apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan yang mereka sebut “alangan” maka 

petugas parkir tidak bertanggungjawab dan mereka berdalih bahwa di dalam 

karcis sudah tertera bahwa “kehilangan, kerusakan bukan menjadi tanggungjawab 

pengelola.” Mereka juga beranggapan bahwa tarif yang dibayarkan untuk retribusi 

parkir hanya bernominal kecil tidak sebanding dengan kendaraan dan barang yang 

dititipkan. 119   

Secara normatif memang tidak ada aturan khusus yang menyatakan bahwa 

petugas parkir bertanggungjawab mengganti kerugian ketika terjadi kerugian yang 

dialami konsumen saat menggunakan jasa petugas parkir. Namun terdapat aturan 

yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Pengelola dengan petugas 

parkir yang mengatur setiap petugas parkir untuk menyelesaikan permaslahan 

baik dalam bentuk penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan maupun 

adanya upaya penggantian sebagai wujud iktikad baik yang diberikan.  

Berhubungan dengan klausula baku, Pasal 18 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen mengatur dan menyatakan bahwa apabila dalam klausula 

baku tercantum pengalihan tanggung jawab pelaku usaha maka klausula tersebut 

batal demi hukum. Seperti apa yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakomodasi dua prinsip penting 

                                                           
         119Wawancara dengan penulis Setiyono, Juru Parkir di kawasan pecinan Kota Magelang, 

Pada tanggal 17 Mei 2019. 



 
 

97 
 

 

yaitu tanggung jawab produk (product liability) dan tanggung jawab professional 

(professional liability). Tanggung jawab professional (professional liability) 

menurut Komar Kantaatmadja merupakan tanggung jawab hukum (legal liability) 

kepada klien atas jasa professional yang telah diedarkan, diperdagangkan dan/atau 

diberikan. Seperti halnya dengan tanggung jawab produk, tanggung jawab 

professional ini timbul karena tidak adanya pemenuhan prestasi yang telah 

dijanjikan oleh penyedia jasa akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut yang 

menyebabkan kerugian pada konsumen pengguna jasa atau adanya perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh penyedia jasa.120 

           Jasa yang diberikan, dalam hubungan antara penyedia jasa dengan 

konsumen pengguna jasa dilakukan dalam bentuk: 121 

1. Jasa yang diperjanjikan menghasilkan sesuatu, dalam kaitanya dengan petugas 

atau pengelola parkir maka setiap petugas diwajibkan untuk memberikan 

pelayanan untuk memudahkan konsumen dalam memarkirkan kendaraanya, di 

samping itu petugas atau pengelola parkir juga diwajibkan untuk menjaga dari 

segala bentuk perbuatan yang membahayakan jiwa konsumen maupun 

kendaraannya selama ditinggalkan dan bertanggung jawab jika terjadi 

kerusakan atau kehilangan barang pada kendaraan milik konsumen yang luput 

dari pengawasan petugas parkir. 

2. Jasa yang mengupayakan sesuatu, sebagai seseorang yang memiliki kewajiban 

untuk menjaga ketertiban lalu lintas, maka petugas parkir memiliki kewajiban 

untuk mengingatkan setiap pemilik kendaraan untuk selalu berupaya 

                                                           
       120 Abdul Fickar Hadjar, Product liability dan Professional liability Dalam Hukum 

Perlindungan Konsumen di Indonesia, Prioris, Vol. 6,  Ed. 19 Agustus 2008, hlm. 31.   

       121Ibid, hlm. 32.  
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memarkirkan kendaraanya sesuai dengan tempat yang telah disediakan agar 

tercipta ketertiban, keamanan, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.  

        Di samping tanggung jawab yang melekat sebagai penyedia jasa, selaras 

dengan 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 pengemudi dalam 

memarkirkan kendaraanya petugas parkir wajib menjaga kendaraan dan 

mengembalikanya seperti semula. Dengan demikian, maka berlaku Putusan 

Mahkamah Agung No. 124 Tahun 2007 yang mengharuskan pengelola parkir 

mengganti kerusakan atau kehilangan kendaraan yang hilang di area parkir, selain 

itu pengelola parkir sebagai pelaku usaha bertanggungjawab atas perbuatan 

petugas parkir dalam menjalankan tugasnya. Dimana apabila perbuatanya 

menimbulkan kerugian pada konsumen maka, Pasal 19 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: 

1 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan atau dihasilkan. 

2 Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian 

uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, 

atau perawatan kesehatan dan/pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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3 Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah 

tanggal transaksi. 

4 Pemberian ganti rugi sebagaiana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 

lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan 

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

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan 

kesalahan konsumen. 

Ganti kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi 

sebagai:122 

1. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar; 

2. Pemulihan atas kerugian materil maupun imateril yang telah dideritanya; 

3. Pemulihan pada keadaan semula. 

Hal tersebut untuk menjamin hak-hak konsumen seperti apa yang diatur 

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan 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;  

                                                           
122Eli Wuria Dewi, Op., Cit., hlm. 45.  
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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. 

         Prinsip pertanggung jawaban berdasarkan kelalaian dapat ditemukan 

dalam teori negligence. Teori ini dapat digunakan konsumen untuk mengajukan 

gugatan kepada petugas atau pengelola parkir yang perbuatanya menyebabkan 

kerugian bagi konsumen sepanjang memenuhi beberapa unsur yang menjadi 

syarat, yaitu: 

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. 

        Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan 

Budiono, selaku Kasi Parkir Dinas Perhubungan Kota Magelang bentuk tanggung 
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jawab yang diberikan oleh pengelola atas perbuatan juru parkir yang terbukti lalai 

adalah:123 

1. Pengelola parkir mewajibkan setiap petugas parkir dalam menjalankan 

tugasnya untuk beriktikad baik dan melayani konsumen sebaik mungkin 

dengan sopan, santun, dan tidak ada deskriminasi atau tindakan semena-mena, 

sebagai wujud iktikad baik, jika terjadi sengketa atas kelalaian petugas parkir. 

Petugas parkir wajib melakukan langkah-langkah penyelesaian sengketa baik 

secara kekeluargaan maupun langkah-langkah lain sebagai upaya penyelesaian 

sengketa.  

2. Jika penyelesaian sengketa secara kekeluargaan tidak ditemukan kesepakatan 

maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membebankan  petugas 

parkir untuk menanggung dan mengganti kerugian yang diderita konsumen 

sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya hal tersebut dilakukan 

sebagai bentuk sanksi atas kelalaiannya ketika menjalankan tugasnya; 

3. Jika tetap tidak ditemukan kesepakatan pengelola parkir secara bersama-sama 

dengan petugas parkir untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sebagai 

pembina Dinas Perhubungan Kota Magelang juga turut berperan untuk 

memberikan layanan mediasi bagi petugas parkir, pengelola dan konsumen 

dengan memberikan beberapa opsi-opsi sebagai pertimbangan untuk 

penyelesaian sengketa.  

4. Apabila terjadi permasalahan yang secara nyata-nyata akibat kelalaian petugas 

parkir namun petugas parkir tetap melakukan tindakan semena-mena dan tidak 

                                                           
        123Wawancara dengan Budiono, Kepala Seksi Parkir DISHUB Kota Magelang, Pada tanggal 

17 Mei 2019.  
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ada iktikad baik untuk menyelesaikan masalah maka konsumen dihimbau unuk 

melaporkan baik melalui website ataupun datang secara langsung ke Dinas 

Perhubungan Kota Magelang dan akan dilakukan penjatuhan sanksi bagi 

petugas parkir yang bersangkutan hingga yang terberat adalah Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban yang diberikan oleh 

pengelola kepada konsumen, yaitu dibebankan kepada petugas parkir jika terjadi 

sengketa atas dasar kelalaian petugas parkir. 

Di samping itu terdapat upaya lain yang dapat dilakukan konsumen untuk 

menyelesaikan sengketa sesuai dengan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yaitu melalui jalur pengadilan maupun luar pengadilan 

pengadilan, Pasal 45 menyatakan bahwa:  

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku 

usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di 

luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 

3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam 

undang-undang. 

4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 
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tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak 

yang bersangkutan. 

Kemudian ketentuan dilanjutkan Pasal 46 Undang- Undang Perlindungan 

Konsumn yang menyatakan bahwa: 

1.  Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 

a. Seseorang konsumen yang diragukan atau ahli waris yang bersangkutan; 

b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 

c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi 

syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam 

anggarandasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya 

organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan 

telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 

d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar 

dan/atau korban yang tidak sedikit. 

2.  Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. 

3.   Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban 

yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

       Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

bagi pelaku usaha yang lalai dalam memenuhi tanggung jawab dapat dijatuhi 
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sanksi pembayaran denda yang jumlah maksimumnya 200.000.000,- (dua ratus 

juta rupiah). Pembayaran ganti kerugian tersebut merupakan bentuk pertanggung 

jawaban terbatas. Adanya pembatasan dalam pembayaran ganti kerugian tersebut 

dinilai tepat mengingat kondisi Indonesia sebagai negara yang industrinya masih 

dalam perkembangan. 

          Bentuk dan jumlah ganti kerugian tersebut adalah tergantung pada 

kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Lembaga di luar 

pengadilan untuk menyelesaikan sengketa adalah Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) namun apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab secara 

suka rela atau proses non litigasi tidak ditemukan kesepakatan maka konsumen 

dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. 

          Apabila para pihak memilih mediasi, BPSK hanya berperan sebagai 

fasilitator yang mempertemukan para pihak yang sedang mengalami sengketa, 

mendamaikan secara aktif dengan cara meberikan saran serta menenrangkan hak 

dan kewajiban kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. BPSK juga 

menerangkan bentuk perbuatan dan tanggung jawab pelaku usaha, namun BPSK 

tidak menentukan bentuk dan besaran ganti kerugian yang mana hal tersebut 

ditentukan sendiri oleh para pihak yang sedang bersengketa. 

          Sebagai lembaga yang independen, BPSK diharuskan untuk memberikan 

masukan-masukan yang seimbang kepada pihak-pihak yang sedang bersengketa. 

Apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka hal tersebut harus 

dituangkan ke dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh kedua 
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belah pihak yang bersengketa yang kemudian surat perjanjian perdamaian tersebut 

dikuatkan oleh majelis BPSK dalam bentuk Surat Putusan BPSK. 

 Dengan demikian, berdasarkan pernyataan Budiono selaku Kasi Parkir 

Kota Magelang yang mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah 

disepakati antara Pengelola dengan Petugas parkir, pertanggung jawaban 

Pengelola atas kelalaian Petugas parkir ketika menjalankan tugasnya yang 

menyebabkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada petugas parkir, dimana 

pertanggung jawaban 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 dan jika belum terdapat 

kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pengelola, petugas parkir dan Dinas 

Perhubungan Kota Magelang secara bersama-sama 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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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.  
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LAMPIRAN 

 

A. TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK BUDIONO 

KEPALA SEKSI PARKIR DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG 

PADA TANGGAL 17 MEI 2019 

 

Pertanyaan:  Area peparkiran kawasan Pecinan Kota Magelang di Kelola oleh 

Siapa? 

Jawab:    Oleh pihak swasta yaitu Paguyuban PAPRAS dan bekerja sama 

    dengan Pemerintah Kota Magelang  

Pertanyaan:  Kalau begitu berarti juru parkir hanya sebagai pekerja? Lalu 

    siapa dia bekerja dan bertanggung jawab? 

Jawab:  Mekanismenya seperti ini Paguyuban PAPRAS bekerja sama  

    dengan Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas  

    perhubungan Kota Magelang untuk melakukan kegiatan usaha 

    perparkiran disejumlah titik di wilayah ruang milik jalan antara 

    kedua belah pihak memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

    dan hasil retibusinya di bagi dua. Oleh karena itu maka juru parkir 

    bekerja dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Magelang 

    dan paguyuban PAPRAS 

Pertanyaan:  Ada berapa titik peparkiran di kawasan ruang milik jalan ini dan 

   dimana saja yang sering terjadi permasalahan? 

Jawab:  167 titik. Salah satunya ya dipecinan itu. 

Pertanyaan:  lalu mengapa kawasan tersbut rawan terjadi perselisihan? 

Jawab:  ya padatnya kawasan tersebut selain itu lokasi tersebut terletak di  

pusat kota yang tidak pernah sepi. 

Pertanyaan:   Fungsi DISHUB dalam kegiatan usaha peparkiran ini seperti apa? 

Jawab : Kami dari DISHUB Kota Magelang hanya menjalankan tugas dari 

    Pemerintah Kota Magelang untuk mewakili dalam menjalankan  

    kegiatan usaha tersebut seperti penarikan tarif retribusi kepada  

    setiap juru parkir yang bekerja kepada paguyuban PAPRAS dan 

    Pemerintah kota Magelang. Selain itu kami juga sebagai pembina 

    yang menjalankan beberapa fungsi. 

Pertanyaan:  Dalam bentuk seperti aja fungsi tersebut dijalankan? 

Jawab:  dalam bentuk pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pemberian  

sanksi. Pelatihan seperti bagaimana cara menyetop kendaraan serta 

mekanisme membuka dan memberikan jalan agar lalu lintas tetap 

berjalan tertib, pembinaan dilakukan seperti penyuluhan tentang 

pemungutan retribusi parkir, selalu menggunakan metode 4s dalam 

melayani konsumen parkir penyuluhan keamanan lalu lintas 

bekerja sama dengan Polres Magelang pembinaan dilakukan 1 

tahun 4x, pengawasan dilakukan dengan cara mobiling 1 hari 

dengan 2 shift dan 1 bulan sekali melakukan tertib lalu lintas yang 

terdiri dari gabungan beberapa instansi yaitu kepolisian pol pp dan 

dishub. Selain itu terdapat juga layanan aduan melalui website dan 
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monggo lapor yang disediakan oleh pemkot Magelang. Pemberian 

sanksi dilakukan dengan cara 3x teguran. Teguran ke 2 apabila 

tidak di hiraukan oleh juru parkir maka oleh DISHUB ktanya 

diambil terguran ke 3 dilakukan pemutusan hubungan kerja.  

 

B. TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK AGUS DAN 

SETIYONO SELAKU JURU PARKIR DI KAWASAN PECINAN KOTA 

MAGELANG PADA TANGGAL 17 MEI 2019 

 

Pertanyaan:  Dalam menjalankan kegiatan usaha bapak sebagai pekerja atau  

   sekaligus sebagai pengelola? 

Jawab:   saya hanya sebagai pekerja mas, bekerja dengan pemkot Magelang 

Pertanyaan:  berarti terdapat Perjanjian kerja bersama (PKB) ya? 

Jawab:   iya terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pemkot 

     Magelang namun yang menerbitkan dishub. 

Pertanyaan:  jika ada permasalah dengan konsumen yang bertanggungjawab  

     bapak atau pengelola? 

Jawab:   jadi prosedurnya begini mas, apabila terjadi permasalahan dengan  

     konsumen nanti kita sebagai juru parkir berupaya menyelesaikan 

               sendiri dengan beritikad baik, namun apabila konsumen tetap tidak 

     menghendaki baru kami menyampaikan ke pengelola yaitu pemkot 

     dan paguyuban papras lalu biasanya penyelesaian dilakukan di 

   dikantor dishub untuk dirundingkan jalan tengahnya dan biasanya 

   dishub memberikan memberikan opsi-opsi untuk menemukan 

   jalan tengahnya. 

Pertanyaan:  apakah dalam pkb terdapat ketentuan untuk menjaga keamanan 

     kendaraan?  

Jawab:   iya mas ada, di pkb saya diwajibkan untuk menjaga kendaraan  

    dari pengemudi meninggalkan kendaraan sampai kembali. 

Pertanyaan:  lalu langkah nyata yang dilakukan apa bila terjadi permasalahan 

     yang menyebabkan kerugian bagi konsumen? 

Jawab:   begini mas kan di karcis sudah tertera bahwa kehilangan atau 

     kerusakan kendaraan bukan tanggungjawab kami. Namum ya ada  

     ada kalanya saya sebagai juru parkir beritikad baik mengingatkan  

        konsumen untuk selalu menjaga kemanan kendaraannya dia sendri 

     seperti memastikan kendaraan terkunci tetapi bila permasalahan 

     timbul berdasarkan kesalahan saya maka saya akan bertanggung 

      jawab dengan mengganti sesuai dengan kemampuan saya, dan itu  

     itupun juga harus dibuktikan bahwa memang benar kesalahan saya 

     toh juga pembayaran parkir kan hanya nominal kecil mas. 

 

C. TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DALAM BENTUK KUISIONER 

DENGAN BEBERAPA KONSMEN PENGGUNA JASA PARKIR DI 

KAWASAN PECINAN KOTA MAGELANG PADA TANGGAL 18 MEI 2019 

 

Pertanyaan:  apakah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja juru 
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     parkir di kawasan pecinan masih rendah? 

Jawab:   80% menjawab masih rendah juru parkir tidak menjalankan 

     kewajibannya  

Pertanyaan:  apakah pelayanan yang diberikan juru parkir dalam kegiatan  

     usahanya masih buruk? 

Jawab:  80% menjawab masi buruk juru parkir dalam menjalankan 

kegiatan usahanya bertindak semen-mena. 

Pertanyaan:  apakah tingkat pengawasan yang diberikan juru parkir masih renah 

Jawab:   80% menjawab masih rendah hal tersebut ditandai dengan  

    beberapa permasalahan yang terjadi yang luput dari pengawasan 

    juru parkir  

Pertanyaan:  apakah sering terjadi permasalahan yang disebabkan kelalaian juru 

    juru parkir? 

Jawab:   80% menjawab sering terjadi hal tersebut dikarenakan juru parkir 

    tidak menjalankan tugas dengan sebagai mana mestinya sehingga 

   timbul berbagai permasalahan 

Pertanyaan:  permasalahan apa yang sering terjadi? 

Jawab:   55% menjawab kerusakan kendaraan 

     40% menjawab kehilangan barang dalam kendaraan 

     20% menjawab khilangan kendaraan  

 

 

 

 

 

 


