
18 

 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, 

perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan 

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui 

pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam 

bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, 

baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu 

sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan 

pendapatnya mengenai pengertian dari perlindunganhukum diantaranya : 

1. Menurut Satjipto Raharjo, Teori perlindungan hukum bahwa

hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan

berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu

lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu

dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di

lain pihak8

8Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti,Bandung,hlm. 53

http://s-hukum.blogspot.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
http://s-hukum.blogspot.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
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2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan 

Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh 

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya 

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya 

suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan 

sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua 

macam yang dapat dipahami, sebagai berikut : 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum 

preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah 

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif 

sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan 

pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan 

hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-

hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.9 

                                                                                                                                                                       
 
9 Fuady, Munir, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua, 
Bandung, Citra Aditya Bakti 

http://s-hukum.blogspot.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
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Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan 

hukum preventif.10 

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang 

represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan 

perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan 

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum 

ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah 

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.  

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak 

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan 

dengan tujuan dari negara hukum.11 

Subjek hukum  

Menurut hukum bahwa setiap manusia itu merupakan orang, yang berarti 

pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban 

(pendukung hak dan kewajiban) dan disebut subyek hukum. Apabila 

dikatakan bahwa setiap manusia merupakan orang, maka ini berarti : 

1. Bahwa tidak dikenal perbedaan berdasarkan agama, baik manusia 

itu beragama islam, kristen maupun agama lain, mereka itu semua 

merupakan orang 
                                                             
10 Philipus M Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Surabaya, Penerbit 
Peradaban 
11 Budi Setiawan, Perlindungan Hukum, http://www.suduthukum.com, tgl akses 23 Februari 2017 

http://s-hukum.blogspot.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
http://www.suduthukum.com/
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2. Bahwa antara kelamin yang satu dan lainnya tidak diadakan 

pembedaan, jadi baik wanita maupun pria merupakan orang 

3. Bahwa tidak diadakan pembedaan antara orang kaya dan miskin 

semuanya dianggap sebagai orang 

4. Bahwa tidak dibedakan apakah manusia itu warga negara atau 

orang asing, jadi kalau sampai hukum perdata barat ini berlaku 

bagi orang asing, maka ia dianggap sebagai orang12 

B. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK berbunyi “Perlindungan Konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada Konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan 

Konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai.13 Kalimat 

yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, 

diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang 

yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan 

Konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi 

konsumen. 

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun 

berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi 

Konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan universal ini 

pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan, pada Konsumen sehingga 
                                                             
12 Komariah, SH., M.Si., M.Hum, Hukum Perdata, Malang, UMM Press 
13 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, 
PT. Gramedia Pustaka Utama 
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Konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara 

mendasar Konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya 

universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya 

dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam 

banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan mengingat 

produsen lah yang memperoduksi barang sedangkan konsumen hanya 

membeli produk yang telah tersedia dipasaran, maka pembahasan 

perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk 

dikaji ulang serta masalah perlindungan konsumen ini terjadi di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun 

formiil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi 

produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya 

dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai 

kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka 

konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya. Dengan demikian 

upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap 

kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, 

untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian 

kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-

lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang guna melindungi 
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hak-hak konsumen yang sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan 

keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur. 

1. Tujuan Pelindungan Konsumen 

Pasal 3 Undang-undang No 8 Tahun 1999 UUPK, tujuan dari 

Perlindungan Konsumen adalah : 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Konsumen 

untuk melindungi diri,  

2. Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif 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 hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi,  

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggungjawab dalam berusaha,  

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan Konsumen. 
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2. Pentingnya hukum perlindungan konsumen 

Perlindungan konsumen merupakan hukum konsumen yang memuat 

asas-asas/kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat 

yang melindungi kepentingan umu. Lahirnya hukum perlindungan 

konsumen karena pada umumnya konsumen berada pada posisi yang 

lemah dalam hubungan pengusaha/produsen baiks secara ekonomis, 

tingkat pendidikan, ataupun daya kemampuan, daya saing, daya tawar 

menawar. Kedudukan konsumen ini baik sendiri/bergabung dalam suatu 

organisasi tidak seimbang bila dibandingkan dengan kedudukan 

pengusaha. Untuk mengimbangi kedudukan tersebut perlu adanya hukum 

perlindungan konsumen. 

C. Tinjauan Umum Tentang Klausa Baku 

Dalam hukum perjanjian, istilah Klausula Baku disebut juga: “Klausula 

Eksonerasi”. Dimana dalam UU  No. 8 tahun 1999 UUPK juga dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan klausa 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. 

Klasula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat 

sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai: “disclamer”, yang 

bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu. 

Seperti jasa penjualan pada supermarket/mall, bank, jasa angkutan (kereta api, 

pesawat terbang, kapal laut), jasa delivery dan lain sebagainya. 

tel:1999
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Contoh klausa baku sebagai berikut : 

a) Formulir pembayaran tagihan bank dalam salah satu syarat yang 

harus dipenuhi atau disetujui oleh nasabahnya menyatakan 

bahwa: 

“Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, 

tindakan atau keteledoran dari Bank sendiri atau pegawainya atau 

koresponden, sub agen lainnya, atau pegawai mereka” 

b) Kuitansi atau / faktur pembelian barang, yang menyatakan : 

“Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau 

dikembalikan”  

“Barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota 

penjualan kami batalkan” 

Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 UUPK menetapkan bahwa 

Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian 

dilarang bagi pelaku usaha, apabila : 

1) Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha; 

2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali 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 

tel:1999
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untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan 

dengan barang yang dibeli secara angsuran; 

5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan 

barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen; 

6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi 

manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen 

yang menjadi obyek jual beli jasa; 

7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang 

berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau 

pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh 

pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa 

yang dibelinya; 

8) Menyatakan bahwa  Konsumen memberi kuasa kepada 

pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak 

gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh 

konsumen secara angsuran;14 

Klausula Baku diartikan sebagai “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”. Bagi sebagian orang, 

klausula baku ini juga sering disebut sebagai “standard contract atau take it or 

leave it contract”.  

                                                             
14 Irma Devita, Klausa Baku Vs Perlindungan Terhadap Konsumen, http://irmadevita.com , tgl 
akses 15 Mei 2017 

http://irmadevita.com/
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Dengan telah dipersiapkan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dalam 

suatu perjanjian, maka konsumen tidak dapat lagi menegosiasikan isi kontrak 

tersebut. Jika dilihat dari hal ini, maka ada ketimpangan yang terjadi antara 

para pihak.15 

Dengan menerapkan klausula baku ini, pihak pembuat kontrak sering kali 

menggunakan kesempatan tersebut untuk membuat ketentuan–ketentuan yang 

lebih menguntungkan pihaknya. Terlebih jika posisi tawar antara para pihak 

tersebut tidak seimbang, maka pihak yang lebih lemah akan dirugikan dari 

kontrak tersebut. Tentu harus ada perlindungan bagi konsumen dalam 

keadaan–keadaan tersebut. Hal tersebut terdapat dalam aturan–aturan dalam 

Undang – Undang Perlindungan Konsumen.    

Dalam UUPK ini diatur mengenai hal-hal apa saja yang dilarang bagi 

seorang pelaku usaha. Dalam pasal 18 Undang-undang No 8 Tahun 1999 

UUPK disebutkan 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” : 

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali barang yang dibeli konsumen; 

                                                             
15 M Seran, AMW Setyowati, Penggunaan Klausa Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan 

Hukum Bagi Konsumen, Jurnal Hukum Pro Justitia, 2008, journal.unpar.ac.id 
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3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang 

dibeli oleh konsumen; 

4. 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; 

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi 

obyek jual beli jasa; 

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 

aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang 

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

8. 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. 

Selain hal tersebut pelaku usaha juga dilarang untuk mencantumkan 

klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca 

secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Hal seperti ini 

sering kali dilakukan oleh pelaku usaha di bidang telekomunikasi, dimana 
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sering kali terdapat tanda bintang dibawah dengan tulisan yang kecil sekali 

yang menyatakan “syarat dan ketentuan berlaku”. Sebetulnya yang dilarang 

oleh UUPK ini bukanlah mengenai ada atau tidaknya tanda “syarat dan 

ketentuan berlaku”, namun yang dilarang adalah keadaan dimana akibat 

tulisan yang kecil tersebut membuat konsumen menjadi tidak ada  ketentuan 

seperti itu. Karena itu, jika tulisan seperti itu masih dapat dilihat dengan jelas 

oleh konsumen, hal tersebut tidaklah melanggar ketentuan dalam UUPK ini. 

Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai 

Klausula baku tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi 

hukum.16 

Pencantuman kalusula baku tentang hak pelaku usaha untuk menolak 

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dalam setiap nota 

pembelian barang. Klausula baku tersebut biasanya dalam praktiknya sering 

ditulis dalam nota pembelian dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak 

dapat ditukar atau dikembalikan” dan pencantuman klausula baku tersebut 

selain bisa dikenai pidana, selama 5 (lima) tahun penjara, pencantuman 

klausula tersebut secara hukum tidak ada gunanya karena di dalam pasal 18 

ayat (3) Undang-undang no. 8 tahun 1999 UUPK dinyatakan bahwa klausula 

baku yang masuk dalam kualifikasi seperti, “barang yang sudah dibeli tidak 

dapat ditukar atau dikembalikan” automatis batal demi hukum. 

Namun dalam praktiknya, masih banyak para pelaku usaha yang 

mencantumkan klausula tersebut, di sini peran polisi ekonomi dituntut agar 

                                                             
16 ibid 
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menertibkannya. Disamping pencantuman klausula baku tersebut, ketentuan 

yang sering dilanggar adalah tentang cara penjualan dengan cara obral supaya 

barang kelihatan murah, padahal harga barang tersebut sebelumnya sudah 

dinaikan terlebih dahulu. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan 

pasal 11 huruf f Undang-undang No.8 tahun 1999 UUPK dimana pelaku usaha 

ini dapat diancam pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/atau denda 

paling banyak Rp.500 juta rupiah.  

Dalam kenyataannya aparat penegak hukum yang berwenang seakan tdak 

tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa dalam dunia perdagangan atau dunia 

pasar terlalu banyak sebenarnya para pelaku usaha yang jelas-jelas telah 

melanggar UUPK yang merugikan kepentingan konsumen. Bahwa masalah 

perlindungan konsumen sebenarnya bukan hanya menjadi urusan Yayasan 

Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) atau lembaga/instansi sejenis 

dengan itu, berdasarkan pasal 45 ayat (3) Jo. pasal 59 ayat (1) Undang-undang 

no 8 Tahun 1999 UUPK, tanggung jawab pidana bagi pelanggarnya tetap 

dapat dijalankan atau diproses oleh pihak Kepolisian.17 

D. Tinjauan Umum Tentang Konsumen 

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau 

consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah 

(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula 

Kamus Bahasa Indonesia yang memberi arti kata consumer sebagai pemakai 

                                                             
17 Aji Raharjo, Klausa Baku, http://blog-konsumen.blogspot.co.id tgl akses 12 April 2017 

http://blog-konsumen.blogspot.co.id/


31 
 

atau konsumen.18  Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai 

terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu 

setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk 

diperdagangkan atau diperjual belikan lagi. Konsumen menurut Pasal 1 angka 

2 UUPK 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. 

Selain pengertian-pengertian di atas, dikemukakan pula pengertian 

konsumen, yang khusus berkaitan dengan masalah ganti rugi. Di Amerika 

serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan 

hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun 

pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang 

sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, hanya dikemukakan pengertian 

konsumen berdasarkan Product Liability Directive (selanjutnya disebut 

Directive) sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan 

mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Directive tersebut 

yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian 

(karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain 

produk yang cacat itu sendiri. 

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli 

hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai 

produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin 

                                                             
18 Zulham, S.Hi., M. Hum, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, KENCANA PRENADA 
MEDIA GROUP 
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membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan 

konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria 

itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada 

konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah 

“konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya. 

Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yakni: 

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang 

dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu; 

2. Konsumen antara adalah setip orang yang mendapatkan barang 

dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat 

barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial). 

3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan 

dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan 

memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau 

rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali 

(non-komersial). 

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, 

berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang 

akan diproduksinya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di 

pasar industri atau pasar produsen. Melihat pada sifat penggunaan barang 

dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, 

baik pengusaha perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum 

atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan 
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milik negara), dan dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk 

akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau 

penjual produk akhir seperti supplier, distributor, atau pedagang. Sedangkan 

konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, 

yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya (produk konsumen). 

Barang dan/atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar 

konsumen. Nilai barang atau jasa yang digunakan konsumen dalam kebutuhan 

hidup mereka tidak diukur atas dasar untung rugi secara ekonomis belaka, 

tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwa konsumen 

1. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Dalam Pasal 4 UUPK diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen 

adalah : 

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; 
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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 

Kewajiban Konsumen : 

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan 

2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa 

3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 

4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut 
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2. Hak dan Kewajiban Pelaku usaha 

Hak :  

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan. 

Kewajiban : 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

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

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

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

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku; 



36 
 

e. 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; 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan; 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian. 

E. Tinjaun Pengertian Parkir 

Pengertian Parkir 

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu 

pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara.19 Parkir merupakan 

salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem 

jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja 

suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. 

Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi yang 

tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi pula. 

Apabila kondisi ini didukung dengan kebijakan pemerintah dalam manajemen 

lalu lintas yang tidak membatasi penggunaan mobil pribadi, maka akan 

mendukung pelaku pergerakan untuk selalu menggunakan kendaraan pribadi. 

                                                             
19 Tobing, David M.L, 2007, Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen, Jakarta, Timpani Agung 
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Hal ini akan menimbulkan kebutuhan lahan parkir yang besar pada zona 

tarikan sebagai contoh pada daerah pusat bisnis (CBD, Central Business 

District). 

Karcis merupakan suatu dokumen dalam bentuk kertas atau lembaran yang 

berguna sebagai tanda pembayaran dan sebagai bukti untuk menitipkan 

barang/benda. Sedangkan karcis parkir adalah dokumen sebagai bukti bahwa 

kita menitipkan kendaraan bermotor kepada petugas parkir dengan membayar 

kepada petugas sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis. Karcis parkir juga 

bisa sebagai acuan pemerintah unyuk melihat besaran pendapatan daerah yang 

bisa dihasilkan dari retribusi parkir. 

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan  

1. Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak 

untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya  

2. Menurut Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 

Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan  

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 

bersifat sementara 

3. Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pengelolaan Parkir 

Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat 

di tempat yang sudah disediakan. Tempat parkir umum adalah tempat 
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yang berada di tepi jalan atau halaman perkantoran yang tidak 

bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain 

yang sejenis yang deperbolehkan untuk tempat parkir umum 

 

 

 

 

 

 

 




