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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan perekonomian dan perkembangan jumlah kendaraan 

bermotor sangat pesat saat ini namun tidak diimbangi dengan perkembangan 

dan perbaikan terhadap infrastruktur baik sarana maupun prasarana 

sehingga tidak terjadi keseimbangan. Selanjutnya, ini menjadi salah satu 

indikator penyebab terjadinya berbagai macam masalah transportasi 

misalnya kemacetan dan kebutuhan akan fasilitas parkir bagi kendaraan 

akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang 

ada di masyarakat umum. Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi 

kebutuhan bagi pemilik kendaraan. Salah satu hal yang penting dalam 

pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen 

pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan maupun barang-barang 

yang dititipkan di tempat parkir tersebut.
1
  

Selama ini, pengelolaan parkir bukan tanpa masalah, seringnya terjadi 

kehilangan barang atau kendaraan di area parkir menyebabkan maraknya 

terjadi perselisihan antara konsumen dengan petugas parkir. Kebanyakan 

petugas parkir tidak mau disalahkan atas hilangnya barang atau kendaraan 

konsumen. Bukan saja petugas parkir, pengelola jasa parkir juga tidak ingin 

ambil resiko jika terjadi kehilangan barang pada konsumen. Pengelola jasa 
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parkir selalu menggunakan alasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan 

perjanjian atau klausula yang mengikat antara pengelola dan konsumen 

yang telah tertuang di karcis parkir, yakni, “ Pengelola parkir tidak 

bertanggungjawab terhadap kehilangan barang dan/ atau kendaraan” , dan 

dengan berbagai macam kalimat yang mengandung makna yang sama.  

Pencantuman klausula yang telah tersebut di atas merupakan salah satu 

bentuk dari klausula baku yang berarti bahwa, “ 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.”
2
 

Setiap klausula baku yang telah dibuat di antara pelaku usaha dalam hal ini 

adalah pengelola jasa parkir merupakan perbuatan yang dilarang 

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

Larangan dan persyaratan tentang pencantuman klausula baku 

merupakan salah satu wujud keseimbangan dalam hal kedudukan antara 

konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. 

Kemudian, ketentuan ini merupakan upaya dalam mencegah munculnya 

berbagai tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, 

kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat 
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dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan 

jalan melanggar hukum.
3
  

Pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan bermotor di 

Surakarta masih tumbuh subur terutama pada tempat-tempat parkir umum 

yang ada di Solo Grand Mall, Solo Square, Paragon Mall, maupun Luwes. 

Fenomena ini malah menjadi hal yang lazim dan umum. Padahal dalam 

ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

pencantuman klausula baku termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 

Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4
  

Selain itu praktik penggunaan klausula baku ini kemudian 

menimbulkan masalah hukum yang lebih mendasar yakni mengenai 

keabsahan perjanjian tersebut dari sisi yuridis. Sebagian ahli berpendapat 

bahwa klausula baku merupakan perjanjian paksa dimana standar kontrak 

ini bukanlah perjanjian, sebab dalam hal ini pengusaha berkedudukan 

sebagai pembuat undang-undang.  

Dalam praktik penggunaan klausula baku dalam karcis parkir dalam hal 

adanya kehilangan barang atau kendaraan itu sendiri di lokasi parkir maka 

akan menjadi tanggung jawab siapa, menilik kenyataan bahwa pengelola 

maupun penjaga parkir menolak bertanggungjawab dan berlindung pada 

klausula baku yang telah tertera dalam karcir parkir tersebut. Lalu 
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bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen jika ada kehilangan barang 

di lokasi parkir, pihak pengelola harus tetap bertanggung jawab jika ada 

kendaraan yang hilang di lokasi parkir berdasarkan wanprestasi jika 

dianggap terpenuhinya asas konsensualisme pada saat kendaraan diparkir 

namun jika dianggap belum terdapat kesepakatan maka tanggung jawab 

tersebut dapat berasal akibat perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian 

tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan 

Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Klausul Baku dalam Karcis Parkir 

Kendaraan Bermotor (Studi Kasus UPTD Perparkiran Dinas 

Perhubungan Kota Surakarta).”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam melakukan pengkajian 

terhadap permasalahan yang dibahas lebih lanjut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana keabsahan klausula baku sebagai suatu perjanjian ditinjau 

dari syarat-syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan asas-asas 

hukum perjanjian? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan parkir 

terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir di UPTD 

Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta berdasarkan UU No. 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan keabsahan klausula baku sebagai suatu 

perjanjian ditinjau dari syarat-syarat sah perjanjian Pasal 1320 

KUHPerdata dan asas-asas hukum perjanjian 

2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan 

parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir di UPTD 

Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta berdasarkan UU No. 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa 

parkir serta berguna sebagai upaya pengembangan hukum perlindungan 

terhadap pengguna jasa parkir, khususnya mengenai pelaksanaan jasa 

parkir terhadap hilagnya barang atau kendaraan bermotor yang 

diparkirkan di area parkir tersebut. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi 

mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

wawasan dan sumbangan pemikiran terhadap sistem perundang-
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undangan yang ada saat ini, khususnya yang berkaitan dengan 

perlindungan konsumen. Selain itu dengan penelitian ini dapat 

membangkitkan kesadaran berbagai pihak dalam bersama-sama 

menegakkan hukum yang berlaku agar tidak ada yang dirugikan dalam 

hal ini konsumen sebagai pengguna jasa layanan parkir.  

 

E. Kerangka Pemikiran 
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Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK) mengatur mengenai perlindungan hukum kepada konsumen dan 

cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan 

konsumen termasuk tentang mewujudkan adanya pemenuhan hak konsumen 

dengan mengatur mengenai larangan pencantuman klausula baku yang 

merugikan konsumen.  

Di Indonesia, klausula baku merupakan perjanjian yang prosedur 

pembuatannya bersifat sepihak. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPK 

yang mendefinisikan bahwa 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.”
5
 

Dalam praktek kegiatan usaha, klausula baku dibuat oleh pelaku usaha, 

sedangkan konsumen sebagai pihak lain yang mau tidak mau harus 

menyetujui perjanjian yang dimaksud. Klausula baku lazim dijumpai pada 

lembar penitipan kendaraan bermotor (parkir), yang berupa ketentuan 

mengenai perlakuan pelaku usaha terhadap barang yang dititipkan.  

Di bawah UPTD Perparkiran Surakarta, karcis parkir yang 

mencantumkan klausula baku masih banyak ditemukan terutama di Mall-

Mall Center seperti SGM, Solo Square, Paragon Mall, dan tempat-tempat 

umum lainnya. Isi klausula baku yang biasa tercantum pada bukti penitipan 
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adalah bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan 

atau kehilangan barang yang dititipkan. Ketentuan tersebut mengindikasikan 

pelaku usaha berusaha mengalihkan tanggung jawab, yang seharusnya 

menjadi tanggung jawabnya berpindah menjadi tanggung jawab konsumen. 

Dalam hal ini timbul ketidakadilan terhadap konsumen. Padahal larangan 

pencantuman klausula baku tersebut sudah sangat jelas di UUPK. Hal inilah 

yang akan dikaji peneliti lebih lanjut dari sisi yuridis tentang keabsahan 

klausula baku itu sendiri berdasarkan KUHPerdata dan asas-asas umum 

dalam suatu perjanjian. Selain itu peneliti juga akan mengkaji lebih lanjut 

mengenai perlindungan hukum kepada konsumen jika terjadi barang/ motor 

yang hilang dan pengelola jasa parkir menolak memberi 

pertanggungjawaban dengan dalih yang tercantum dalam klausula baku 

tersebut.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris 

yakni penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan atau 

lokasi penelitian. Penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan 

tertulis untuk kemudian dikaji implementasinya di lapangan, yaitu  

terkait dengan pencantuman klausul baku dalam karcis parkir 

kendaraan bermotor dimana penelitian akan dilakukan di Dinas 

Perhubungan kota Surakarta.”  
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif
6
. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek 

atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang 

tampak.
7
 Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, 

teliti, dan jelas tentang terkait dengan pencantuman klausul baku 

dalam karcis parkir kendaraan bermotor dimana penelitian akan 

dilakukan di Dinas Perhubungan kota Surakarta. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Solo Grand 

Mall, Solo Square, Paragon Mall, dan Luwes. Pengambilan lokasi ini 

dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut 

memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan 

pencantuman klausul baku dalam karcis parkir kendaraan bermotor 

yang akan dilakukan di Dinas Perhubungan kota Surakarta dengan 

meneliti langsung di pusat-pusat perbelanjaan tersebut. 

 

4. Jenis Data 
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Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data 

primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan 

hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan 

hasil wawancara dengan kepala Dinas Perhubungan Kota 

Surakarta.  

b. Data Sekunder 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari 

bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 

mengikat dan bahan hukum sekunder.
8
 Bahan hukum 

primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-

undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang 

digunakan adalah KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 

8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan 

bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen resmi
9
, yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

berupa literatur-literatur dan jurnal yang berkaitan dengan 
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pencantuman klausul baku dalam karcis parkir kendaraan 

bermotor. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah 

dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, 

sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi 

dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil 

penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan 

yang berkaitan dengan materi penelitian.
10

 Selain itu juga dengan studi 

lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi 

lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan 

Ketua Dinas Perhubungan Kota Surakarta terkait dengan pencantuman 

klausul baku dalam karcis parkir kendaraan bermotor. 

 

6. Metode Analisis Data 

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam 

bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan 

menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal 

yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau 

individual.
11

 Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian 
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lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk 

disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait 

dengan pencantuman klausul baku dalam karcis parkir kendaraan 

bermotor. 
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