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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kendaraan tidak terlepas dari parkir. Bagi mereka yang memiliki 

kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Kendaraan digunakan untuk 

memudahkan transportasi. Setelah sampai pada tujuan, kendaraan harus diparkir. 

Pengemudi kendaraan tidak mungkin mengendarai kendaraannya terus-menerus 

sehingga kendaraan tidak mungkin digunakan tanpa diparkir. Dengan demikian, 

pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir. 

Parkir sendiri diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 

yang tidak bersifat sementara.
1
 Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial 

dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar. Keberadaan tempat parkir 

sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. 

Dapat dibayangkan apabila tidak terdapat tempat parkir. 

Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang 

sangat menggiurkan, karena setiap orang memiliki kendaraan pasti memerlukan 

tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di kota-kota besar 

Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah. Di samping menggiurkannya 

bisnis perpakiran, pada praktiknya tidak terlepas dari masalah. Perpakiran 
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menimbulkan masalah yang cukup serius baik pada konsumen, pengelola parkir 

bahkan pemerintah daerah.  

Gaung dari jeritan konsumen terhadap permasalahan parkir dapat di 

dengar melalui media massa baik elektronik maupun cetak, melalui blogspot atau 

mailing list maupun berbagai pengaduan di Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (YLKI) dan bahkan sampai dibawa ke Pengadilan dan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  Permasalahan tersebut antara lain: 

masalah penetapan tarif yang semena-mena, kerusakan kendaraan di tempat 

parkir, kehilangan kendaraan, bahkan ketidakbecusan pemerintah daerah sebagai 

pengelola parkir 
2
.  

Namun dalam kenyataan di kehidupan sekarang ini konsumen tempat 

parkir kerap kali menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan atas 

kendaraanya maupun barang yang dalam kendaraan maupun kerusakan-kerusakan 

yang terjadi selama waktu penitipan dalam tempat parkir. Dalam kasus semacam 

ini, pengelola parkir biasanya merujuk pada klausula eksonerasi dalam perjanjian 

parkir, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan 

atau kehilangan kendaraan yang diparkir di tempatnya. Namun yang menjadi 

pertanyaan, apakah kalusula eksonerasi seperti diatas bisa dianggap sah. 

Kehilangan kendaraan di lokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. 

Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola parkir yang memasang tulisan 
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“kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir”, ketentuan 

tersebut mengindikasikan pelaku usaha berusaha mengalihkan tanggung jawab 

yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya berpindah menjadi tanggung jawab 

konsumen. Padahal sangat mungkin terjadinya kehilangan atau kerusakan 

kendaraan bermotor ketika kendaraan tersebut dititipkan dan berada dalam 

kekuasaan pelaku usaha.  

Maka untuk memberikan perlindungan pada konsumen pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (selanjutnya disebut “UUPK”). UUPK sendiri diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku satu tahun berikutnya.  

Salah satu perlindungan yang sudah diberikan UUPK kepada konsumen 

jasa parkir adalah perlindungan terhadap klausula yang mengalihkan tanggung 

jawab pengelola parkir kepada konsumen. Saat menggunakan jasa parkir, 

konsumen akan menerima karcis parkir. Dalam karcis tersebut biasanya terdapat 

klausula baku. Klausula baku itu pada dasarnya berisi pernyataan bahwa 

pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan 

pada kendaraan ataupun barang yang ada di dalam kendaraan (selanjutnya disebut 

“kehilangan dan/atau kerusakan”) yang terjadi pada areal parkir. Dengan 

berlakunya UUPK, maka klausula baku diatas dibatasi pemberlakuannya. 

Kalaupun klausula baku tersebut dicantumkan, maka sesuai dengan isi Pasal 18 

ayat (1) dan ayat (2) UUPK “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh 

pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum”. 
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Perjanjian atau klausula baku merupakan perjanjian yang formatnya sudah 

dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dan pihak lain tinggal menyetujui 

saja. Dikatakan bersifat “baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut 

tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan  atau ditawar-tawar oleh pihak 

lainnya. 
3
 Dalam praktek kegiatan usaha, perjanjian baku dibuat oleh pelaku 

usaha, sedangkan konsumen sebagai pihak lain yang mau tidak mau harus 

menyetujui perjanjian yang dimaksud. Pada karcis kendaraan bermotor yang 

dibuat oleh pelaku usaha, klausula baku yang masih sering dijumpai adalah 

kalimat bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau 

kehilangan barang yang dititipkan. Padahal menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) 

sub a UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau 

jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan 

klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan 

pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 

Sedang dalam pasal 19 ayat (1) “Pelaku usaha bertanggung jawab 

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen 

akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan”. Maka dari ketentuan pasal tersebut diatas pelaku usaha dapat 

bertanggung jawab apabila produk yang dihasilkan atau diperdagangkan tersebut 

mengalami kerusakan,  pencemaran, ataupun kerugian pada konsumen. Bentuk 

kerugian terhadap konsumen dapat dilakukan pelaku usaha dengan ganti rugi atau 
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dengan pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau 

setara lainnya. 

Dalam hal ini timbul ketidakadilan serta berpotensi merugikan konsumen. 

Dengan kehadiran UUPK sebenarnya potensi ketidakadilan yang dialami 

konsumen bisa diminimalisir. Sebagaimana diatur dalam UUPK, jenis klausula 

baku yang dilarang digunakan oleh pelaku usaha sebenarnya sudah sangat 

berpihak pada konsumen. Dan konsekuensi jika berbagai klausula baku itu tidak 

berlaku lagi maka akan banyak hal yang dapat meringankan konsumen ketika 

mendapati perlakuan tidak adil dari pelaku usaha. 

Lemahnya kedudukan konsumen memerlukan perlindungan hukum. 

UUPK yang telah dibuat dan disahkan mencoba memberikan perlindungan hukum 

bagi konsumen dengan mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan hukum dan 

perilaku produsen-konsumen yang dipandang lebih adil, serta mengatur alternatif 

penyelesaian sengketa antara produsen-konsumen diluar pengadilan yang 

dipandang lebih sederhana, cepat serta dengan biaya yang lebih ringan. UUPK 

selain memuat hak dan kewajiban serta perintah dan larangan bagi konsumen dan 

produsen, juga memuat tentang bagaimana penegakan hukumnya apabila hak dan 

kewajiban produsen-konsumen serta perintah dan larangan bagi produsen tersebut 

dilanggar. Oleh karena itu keberadaan UUPK menjadi suatu hal yang sangat 

strategis dan merupakan pijakan awal dalam mengupayakan penguatan posisi 

konsumen yang lemah. 
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Sebagai contoh kasus telah diabaikannya klausula baku adalah dengan 

dimenangkannya gugatan salah seorang pengguna jasa parkir yang kehilangan 

mobilnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Juni 2001. Si pemilik 

mobil, Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan telah kehilangan mobilnya ketika 

diparkir di areal parkir Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh PT. Securindo 

Packatama (biasa dikenal sebagai (“Secure Parking”). Pada saat dituntut ganti 

rugi, pihak pengelola parkir menolak dengan dalih dalam karcis tanda parkirnya 

terdapat klausula yang menyebutkan bahwa kehilangan kendaraan atau barang-

barang merupakan tanggung jawab pengguna jasa parkir. Tapi setelah masuk 

pengadilan dengan nomor putusan No. 551/PDT.G/2000/PN.JKT Pusat, klausula 

baku tersebut tidak berlaku karena sudah batal demi hukm, karena dilanggarnya 

ketentuan dalam UUPK. Majelis Hakim merujuk pada pasal 4 UUPK tentang hak 

konsumen. 

Contoh kasus lain yang terjadi di Kompleks Fatmawati Mas Jakarta 

Selatan, sebuah motor Honda Tiger milik Sumito Y. Viansyah hilang ketika 

diparkirkan, yang juga dikelola oleh PT. Securindo Packatama (PT. Secure 

Parking). Pada saat protes, Sumito hanya dibuatkan Surat Tanda Bukti Lapor 

(STBL). Karena merasa tidak puas, akhirnya Sumito membawa perkaranya ke 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Saat itu dari pihak PT. Secure 

Parking hanya bersedia mengganti kerugian sebesar Rp.7 juta. Suminto menolak, 

ia menganggap PT.Secure Parking telah lalai dan harus mengganti seluruh 

kerugian. Karena tidak menemukan titik sepakat, perkara ini kemudian bergulir ke 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara No. 



 
 

345/Pdt.G/2007/PN.JKT.Pst. dalam putusannya hakim mengabulkan tuntutan 

ganti rugi materiil sebesar Rp.30,95 juta yang terdiri dari harga pasaran sepeda 

motornya dan ongkos transportasi yang mesti  dikeluarkan Sumito lantaran tidak 

berkendaraan pribadi lagi. 

Namun yang menjadi persoalan sampai saat ini adalah masih rendahnya 

kesadaran semua pihak dalam menegakkan peraturan ini, terutama kalangan 

pelaku usaha. Dapat dilihat di berbagai tempat usaha di Jakarta yang menyediakan 

jasa parkir, masih banyak dijumpai adanya klausula baku dalam karcis tanda 

parkirnya. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mengindikasikan 

bahwa pelaku usaha tidak atau belum menyadari adanya larangan pencantuman 

klausula baku tersebut berdasarkan UUPK. Di lain pihak, seharusnya konsumen 

juga harus mampu mensikapi setiap klausula baku dan segala ketidakadilan 

terhadap konsumen dengan sikap kritis. Berbagai cara bisa dilakukan konsumen, 

mulai dari melayangkan protes dan kritik langsung ke pelaku usaha, 

mengumumkan lewat media, atau mengadukan kepada lembaga konsumen atau 

pihak yang berwenang, bahkan melalui gugatan di pengadilan apabila sampai 

menimbulkan kerugian. 

Lebih ironisnya lagi, klausula baku di bidang perpakiran ternyata 

dilegalkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perda No 5 Tahun 1999 

tentang Perparkiran. Pasal 36 ayat (2) Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 1999 

menyatakan: “Atas hilangnya kendaraan dan/atau barang-barang yang berada di 

dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di dalam petak parkir 

merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir”. Namun dalam putusan 
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kasasi kasus Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan yaitu No. 1264/K/Pdt/2005 

MA menyatakan bahwa ketentuan pasal dalam Perda tersebut batal demi hukum 

karena bertentangan dengan KUHPerdata pasal 1320 tentang asas kesepakatan 

sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dan juga pasal 18 ayat (1) huruf a UU 

No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Dalam rangka meweujudkan perlindungan konsumen dan 

terselenggaranya layanan jasa perpakiran di Kota Jakarta yang aman serta 

terlindunginya kendaraan bermotor oleh pengelola parkir, maka cukup relevan 

apabila dikaji lebih mendalam mengenai permasalahan yang berkaitan dengan 

pelayanan jasa perpakiran ini. 

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dituliskan, pada dasarnya 

permasalahan perpakiran yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, satu 

sama lain diantara keduanya dapat memberikan rasa keadilan dan kenyaman pada 

konsumen maupun pelaku usaha. 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba meninjau lebih jauh 

melalui penulisan ini dengan judul “ KONSUMEN DAN PARKIR: Studi 

Tentang Pertimbangan Hukum dari Hakim tentang Klausula 

Eksonerasi dalam Perjanjian Baku”.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah: 



 
 

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan 

kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam 

perjanjian parkir? 

2. Bagaimanakah keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan 

konsumen yang terlibat dalam klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk 

baku, dalam perjanjian parkir? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Objektif 

a. Mendiskripsikan pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan 

kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk 

baku, dalam perjanjian parkir 

b. Mendiskripsikan keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan 

konsumen yang terlibat dalam klausula eksonerasi yang dibuat dalam 

bentuk baku, dalam perjanjian parkir . 

2. Tujuan Subjektif 

a. Manfaat subjektif dari penelitian ini adalah sebagai tambahan 

pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum perlindungan 

konsumen, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana 

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 
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1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi 

kajian konsumen dan parkir, serta peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan masalah parkir. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun 

kebijaksanaan dalam menetapkan aturan-aturan, terutama aturan-

aturan yang berkitan dengan bidang parkir. 

E. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami 

obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari 

dan memahami lingkunganlingkungan yang dipahami
4
 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Untuk dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta 

dapat dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian 

guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini 

mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan 

normatif/doctrinal. Karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan 
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sebagai hukum Negara. Hukum dipandang sebagai norma-norma positif 

dalam sistem Perundang-undangan Nasional.
5
 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum in-

concreto, karena penelitian ini mendasarkan pada bahan pustaka atau data 

sekunder kalaupun menggunakan data primer hanya sebagai data 

pendukung dari data sekunder, yang dalam hal ini dicari adalah putusan 

persidangan yang menyelesaikan sengketa Parkir. 

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, serta 

kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah 

yang diteliti untuk menemukan hukum in-concreto berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku.
6
 

 

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif,  

Karena penelitian ini  dimaksudkan untuk memberikan gambaran seteliti 

mungkin tentang pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan 

kekuatan mengikat klausula eksonerasi dan keputusan hakim dalam 

mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksonerasi 

yang dibuat dalam bentuk baku dalam perjanjian parkir. 

 

3. Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menganalisis 

putusan sengketa parkir dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

 

4. Jenis dan Sumber Data 

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yang berupa: 

1. Putusan Nomor: 551/Pdt.G/2000/Pn.Jkt.Pst. Tentang Sengketa 

Parkir 

2. Putusan Nomor: 345/Pdt.G/2007/Pn.Jkt.Pst. Tentang Sengketa 

Parkir 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya 

dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh 

data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang 

diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang 

dilakukan dengan cara, mancari, mencatat, menginventarisir, dan 

mempelajari data-data sekunder yang berhubungan erat dengan pokok 

permasalahan. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa 

form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder yang 



 
 

berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala 

macam data yang diperoleh selama kajian. Yakni data yang meliputi 

putusan Pengadilan Negeri inchract sampai dengan Mahkamah Agung 

yakni : 

1. Putusan Nomor: 551/Pdt.G/2000/Pn.Jkt.Pst. Tentang 

Sengketa Parkir 

2. Putusan Nomor: 345/Pdt.G/2007/Pn.Jkt.Pst. Tentang 

Sengketa Parkir 

 

6. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam 

penelitian ini data yang sudah diolah akan dianalisi dengan secara 

deduktif. Yaitu tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa 

konsumen melalui Pengadilan Negeri sehingga inchract sampai dengan 

Makamah Agung. Selanjutnya dihubungkan dengan norma-norma 

hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada 

kemudian membandingkan dengan hukum in-abstractonya. Sehingga 

pada tahap akhirnya kita dapat mengetahui, bagaimanakah hukum 

secara faktual, mengatur masalah yang tengah diteliti (hukum in-

concreto).
7
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F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Perumusan masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat penelitian 

E. Metode penelitian 

1. Metode Pendekatan 

2. Jenis Penelitian 

3. Jenis dan Sumber data 

4. Teknik Pengumpulan Data 

5. Teknik Analisis Data 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Hukum Konsumen dan Perlindungan 

Konsumen 

2. Aspek Perlindungan Konsumen 

3. Pengertian Pelaku Usaha 

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

5. Perbuatan yang dilarang bagi Para Pelaku Usaha 

6. Pencantuman Klausula Baku 

7. Sengketa Konsumen dan acaea peradilan  

8. Sanksi terhadap pelanggaran UUPK 



 
 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Penitipan Barang 

1. Pengertian Perjanjian Penitipan Barang 

2. Sifat Perjanjian Penitipan Barang 

3. Subjek Hukum dalam Perjanjian Penitipan Barang 

4. Objek Hukum dalam Perjanjian Penitipan Barang 

5. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Penitipan 

Barang 

6. Tanggung Jawab para pihak dalam Perjanjian Penitipan 

Barang 

a. Tanggung Jawab Para Pihak bila Terjadi 

Wanprestasi 

b. Tanggung Jawab Para Pihak bila Terjadi Overmacht 

C. Tinjauan Umum Tentang Keabsahan Klausul Baku dalam Perjanjian 

Perpakiran 

1. Pengertian Perjanjian Baku 

2. Macam-macam Perjanjian Baku 

3. Kekuatan Mengikat Perjanjian Baku 

a. Ditinjau dari  Perda DKI No. 5 Tahun 1999 

b. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

c. Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen 

D. Tinjauan Umum Tentang Kluasula Eksonerasi  

1. Pengertian Klausula Eksonerasi 

my notebook
Typewritten Text
15

my notebook
Typewritten Text



16 
 

2. Jenis (Macam-macam) Klausula Eksonerasi 

3. Keabsahan Mengikat dari Klausula eksonerasi yang 

Terdapat dalam Perjanjian Baku 

  BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan 

kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang dbuat dalam 

bentuk baku, dalam perjanjian parkir. 

2. Keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen 

yang terlibat dalam klausula eksonerasi yang dbuat dalam 

bentuk baku, dalam perjanjian parkir. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




