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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Peparkiran Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang mendapat 

julukan kota pariwisata dan kota pendidikan yang tidak bisa dilepaskan dari 

sarana transportasi. Sarana transportasi yang digunakan untuk menunjang 

pariwisata juga sarana transportasi yang digunakan untuk pribadi. Oleh sebab 

itu dengan meningkatnya sarana transportasi yang ada di Kota Malang juga 

mengakibatkan meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang 

transportasi. Salah satu sarana yang diperlukan untuk menunjang transportasi 

yaitu jasa parkir. Saat ini banyak jasa parkir yang dapat dijumpai di Kota 

Malang baik yang terdapat di bahu-bahu jalan maupun didalam gedung. Jasa 

parkir yang semakin banyak juga menimbulkan berbagai masalah, salah 

satunya mengenai kemanan lahan parkir. 

Parkir yang aman selalu menjadi idaman bagi setiap konsumen parkir. 

Dinas Perhubungan di Kota Malang secara berkala senantiasa meninjau ke 

lokasi parkir mengenai keamanan parkir, setiap bulan pindah dari titik satu ke 

titik yang lain (monitoring) untuk membahas aturan-aturan mengenai 

kelancaran lalu lintas, dan perintah-perintah yang perlu disampaikan. Tetapi 

dalam prakteknya kasus pencurian kendaraan bermotor masih sering terjadi. 

Menurut penjelasan dari Bapak Dwi selaku Kepala Seksi Bidang 

Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang proses pelaksanaan manajemen 

pengelolaan peparkiran Kota Malang berlandaskan Peraturan Daerah Kota 



40 
 

Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dan 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa 

Umum. Kota Malang merupakan Kota Pendidikan, Kota Perdagangan dan 

Pariwisata sehingga di Kota Malang akan terjadi kegiatan ekonomi, adapun 

potensi Parkir yang dimiliki Kota Malang sebagai berikut :20 

a. Jumlah titik parkir pada tahun 2016 : ± 615 titik 

b. Jumlah titik baru sampai dengan bulan Februari : ± 30 titik 

c. Target perparkiran tahun 2016 : 7 Milyar 

d. Target perparkiran tahun 2017 : 7,5 Milyar 

e. Sarana : lebar jalan, jumlah jalan dan panjang jalan 

memungkinkan ada kegiatan perparkiran 

Setiap titik parkir yang dikelola oleh pengelola parkir wajib mengikuti 

aturan perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. 

Pengaturan perizinan yang dikeluarkan seperti : 

a. Tidak bertentangan dengan peraturan lalu lintas 

b. Tidak mengganggu kepentingan umum 

c. Ada izin tidak keberatan dari pemilik yang didukung oleh 

penguasa wilayah RT dan RW 

Jika pengaturan izin pengelolaan parkir sudah dipenuhi oleh pengelola, 

maka timbul beberapa syarat yang harus diserahkan ke pihak Dinas 

Perhubungan Kota Malang, seperti : 

                                                             
20Wawancara dengan Bapak Dwi selaku Kepala Seksi Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan 
Kota Malang tanggal 25 Juli 2017 
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a. Mengajukan permohonan pengelolaan perparkiran kepada 

Dinas Perhubungan 

b. Membuat pernyataan mentaati ketentuan/peraturan  yang 

dikeluarkan pemerintah 

c. Memberikan foto copy KK dan KTP calon pengelola parkir 

d. Materai 2 lembar 

e. Foto background merah 4x6 sejumlah 4 lembar 

f. Dilampiri surat izin atau surat pernyataan pemilik lokasi 

g. Di tempat pada map warna biru 

h. Selanjutnya akan dibuatkan SP ( Surat Penunjukan ) bila sudah 

dilakukan survey lokasi 

i. Dibuatkan Surat Perjanjian Jumlah Nominal untuk setoran 

kepada Pemerintah (DISHUB) yang akan diambil oleh petugas 

Dinas Perhubungan 

j. Kartu Tanda Anggota akan diberikan beserta rompi dan karcis 

parkir  

Adanya peningkatan kendaraan mengakibatkan mau tidak mau Pemerintah 

harus menyiapkan kantong-kantong parkir yang memadahi, sehingga jasa 

parkir semakin banyak. Jasa parkir yang semakin banyak juga menimbulkan 

berbagai persoalan, salah satunya mengenai kehilangan kendaraan di area 

parkir. Dari kasus kehilangan kendaraan ini petugas parkir hanya ikut 

membantu mencarikan motor di area parkir dan ikut mendampingi melaporkan 

ke polisi tanpa ada tanggung jawab mengganti rugi kepada korban. Padahal 
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dalam pasal 19 UUPK ditur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang 

terdapat yaitu :  

̋ Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. ̏ 

Dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dalam 

hal ini pengelola parkir bertanggungjawab memberikan ganti rugi dalam hal 

ini konsumen jasa parkir mengalami kerugian yaitu hilangnya kendaraan yang 

diparkirnya. Tetapi dalam prakteknya pengelola parkir hanya membantu 

mencarikan dan melapor kepada polisi. Padahal dengan jelas pasal 19 UUPK 

menyatakan bahwa terdapat ganti kerugian bagi konsumen, tetapi yang terjadi 

tidak ada ganti rugi kepada konsumen meskipun konsumen telah memenuhi 

kwajibannya dengan membayar parkir karena tidak adanya pengetahuan bagi 

masyarakat di Kota Malang mengenai adanya Perlindungan Konsumen yang 

didalamnya memuat ganti kerugian.  

Lemahnya kesadaran masyarakat di Kota Malang akan hak-haknya 

sebagai konsumen membuat hak-hak tersebut tidak terpenuhi. Ketidaktahuan  

dan  juga  ketidakmauan  masyarakat  untuk  mengetahui mengenai  adanya  

klausula  baku  ini  juga  merupakan  suatu  cermin  bahwa masyarakat  di  

Indonesia  masih  mempunyai  kelemahan  dalam  hal budaya keamanan. 

Masyarakat seakan tidak perduli dengan hak  ataupun kewajiban yang 

seharusnya diperoleh dan dilakukan sebagai seorang konsumen. Adapun 

bentuk  dari  ketidakperdulian  dari  masyarakat  ini  juga  dapat  dilihat  
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dengan adanya keenganan masyarakat untuk membaca peraturan perundang-

undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tentu saja 

dibuat untuk masyarakat di Indonesia, akan tetapi jika peraturan tersebut tidak 

dimanfaatkan dengan baik, maka peraturan tersebut tidak akan berjalan 

dengan baik. 

 Padahal sangat jelas dalam hal ini konsumen mendapat kerugian yaitu 

kehilangan kendaraannya. Tidak ada pengetahuan mengenai hak-hak 

konsumen tersebut juga seringkali dimanfaatkan oleh Pengelola Parkir yang 

ingin lepas dari tanggung jawabnya.  

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan 

yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena 

keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat 

ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain. Dalam 

kaitannnya dengan perparkiran, maka pada saat pemilik kendaraan 

memutuskan untuk memarkirkan kendaraannya di area parkir, sudah terjadi 

hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengelola parkir. Oleh 

sebab itu apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor diarea parkir maka 

pengelola lahan parkir harus bertanggung jawab penuh. Tetapi pada 

prakteknya tidak sesuai dan cenderung mengabaikan hak konsumen yang 

terdapat dalam pasal Pasal 4 UUPK yang terdapat dalam huruf (h) yaitu Hak 

untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

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

sebagaimana mestinya. 



44 
 

Maka ketika ada kasus kehilangan kendaraan di area parkiran, seharusnya 

pengelola parkir bertanggung jawab untuk memberi kompensasi ganti rugi 

atau penggantian barang, karena dalam hal ini barang yang diparkirkan yaitu 

kendaraan bermotor hilang, sehingga kendaraan bermotor tersebut tidak dapat 

diterima kembali sebagaimana mestinya. 

Pada Pasal 7 huruf (f) UUPK dijelaskan bahwa “pelaku usaha mempunyai 

kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian 

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

dengan perjanjian”. Dalam Parkir antara pelaku usaha dengan konsumen 

memiliki perjanjian yaitu konsumen memarkirkan kendaraannya kepada 

pengelola parkir, sehingga pengelola parkir mempunyai tanggungjawab untuk 

menjaga kendaraan tersebut dengan baik. Ketika ada kendaraan yang hilang 

maka sesuai dengan Pasal 7 huruf (f) UUPK Pengelola parkir mempunyai 

kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi bahkan penggantian 

terhadap kendaraan bermotor yang hilang, tetapi dalam prakteknya Pengelola 

parkir tidak melakukan hal tersebut.  

Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, Kota Malang merupakan salah 

satu kota yang memiliki bidang pendidikan dan pariwisata yang semakin 

berkembang. Banyaknya masyarakat luar kota yang berdatangan serta 

masyarakat lokal yang tingkat perekonomiannya semakin meningkat. Memicu 

banyaknya jumlah kendaraan yang memenuhi jalanan Kota Malang. 

Meningkatnya jumlah kendaraan ini juga mempengaruhi lahan parkir yang ada 
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di Kota Malang. Banyak masyarakat yang memanfaatkan keadaan ini untuk 

mendapatkan penghasilan yang menggiurkan.  

Setelah memenuhi syarat tersebut pihak Dinas Perhubungan mengeluarkan 

surat izin yang diberikan kepada pengelola parkir. Dinas Perhubungan tidak 

melepas langsung tanggungjawab kepada pihak pengelola, tetapi pihak Dinas 

Perhubungan memberi pengawasan terlebih dahulu selama beberapa hari 

dengan cara memantau apakah pengelola parkir mengelola lahan parkir 

dengan baik yang dilihat dari segi keamanan, kebersihan, dan pendapatan. Jika 

pengelola sudah menjalankan usaha perparkiran dengan baik, maka pihak 

Dinas Perhubungan langsung menyerahkan tanggungjawab kepada pihak 

pengelola.  

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang 

Pada awalnya Dinas Perhubungan Kota Malang bernaung dalam Dinas 

Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Dinas Terminal tingkat provinsi. 

Seiring dengan penetapan otonomi daerah pada tahun 2000, Dinas 

Perhubungan Kota Malang mulai berdiri sendiri. Saat ini, kantor Dinas 

Perhubungan Kota Malang terletak diruas Jalan Raden Intan No. 1 Malang 

Letak kantor Dinas Perhubungan Kota Malang sangat strategis karena dekat 

terminal Arjosari sekaligus dapat melaksanakan fungsi pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan langsung terhadap operasional 

transportasi/perhubungan darat yang terpusat di terminal tersebut. Karena itu 

Terminal Arjosari berperan sebagai pintu gerbang dan cermin wajah Kota 

Malang, karena bagaimanapun juga masyarakat yang masuk Kota Malang 
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yang menggunakan transportasi darat pasti awalnya akan melihat terlebih 

dahulu lingkungan Terminal Arjosari tersebut sebelum melihat keseluruhan 

wilayah Kota Malang lainnya.  

Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi yang didasarkan atas 

surat Keputusan Walikota Malang Nomor: 55 Tahun 2012 tentang Uraian 

tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang, yaitu: 

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan 

2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di 

bidang Perhubungan 

3. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi. 

4. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

5. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal 

6. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan kebandara udara 

7. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas 

8. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran 

9. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 

10. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan 

11. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan 

12. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi 

13. Penetapan jaringan transportasi jalan 

14. Penyelenggaraan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan 

tanda-tanda lalu lintas 
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15. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan usaha di 

bidang perhubungan yang meliputi jasa angkutan, pos dan 

telekomunikasi 

16. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang 

perhubungan 

17. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

18. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan,keuangan, kepegawaian,rumah tangga, 

perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan 

19. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

20. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

21. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

Selain tugas diatas, Dinas Perhubungan Kota Malang juga melakukan 

pengawasan terhadap tempat parkir beserta juru parkirnya yang dilakukan 

setiap hari dan terus merespon keluhan masyarakat terhadap jukir yang 

melakukan fungsinya tidak sesuai dengan ketentuan. Jumlah personil Dinas 

Perhubungan yang mengawasi sangat kurang yakni hanya 15 orang 

mengawasi seluruh titik parkir Kota Malang, sehingga pihak Dinas 

Perhubungan sangat kuwalahan dan membuat pengawasan menjadi kurang 

maksimal. Dinas Perhubungan Kota Malang juga melakukan pembinaan 



48 
 

dalam bantuk sosialisasi kepada Koordinator Jukir tentang tata aturan dan 

kebijakan baru secara berkala tiap semester. 

Dinas Perhubungan hanya menangani retribusi parkir sedangkan 

pengelolaan pajak parkir dan tempat khusus di kelola oleh Dinas Pendapatan. 

Telah diatur di Peraturan Daerah bahwa bila ada kesalahan di karenakan 

keteledoran petugas parkir maka akan di bebankan kepada koordinator petugas 

parkir (contoh: helm atau motor) dengan membawa bukti karcis parkir dan 

surat kehilangan dari Kepolisisan di lampiri STNK dan BPKB kendaraan yang 

hilang. 

C. Keabsahan Klausa Baku Pada Karcis Parkir Di Wilayah Hukum Kota 

Malang Ditinjau Dari Pasal 18 Undang-undang No 08 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen implementasinya  masih  

belum  dapat  dilihat secara  signifikan.  Berbagai  ketentuan  yang terdapat  

dalam  Undang-Undang  tersebut dengan  mudah  diabaikan.  Dalam  

penetapan klausula  baku  berklausula  eksonerasi  masih banyak  terjadi.  

Eksonerasi  atau  exoneration (Inggris) diartikan oleh I.P.M. Ranuhandoko 

B.A. dalam  bukunya  “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia” yaitu 

“membebaskan seseorang/badan  usaha  dari  suatu  tuntutan  atau  

tanggungjawab”. Secara  sederhana Klausula  Eksonerasi  ini  diartikan  

sebagai klausula  pengecualian kewajiban/tanggungjawab dalam perjanjian.  

Rikjen  mengatakan  Klausula  Eksonerasi adalah  klausula  yang  

dicantumkan  dalam  suatu perjanjian  dengan  mana  satu  pihak 
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menghindarkan  diri  untuk  memenuhi kewajibannya  membayar  ganti  rugi  

seluruhnya atau  terbatas,  yang  terjadi  karena  ingkar  janji atau perbuatan 

melawan hukum. 

Klausula  Eksonerasi  yang  biasanya  dimuat dalam  perjanjian  sebagai  

klausula  tambahan atas  unsur  esensial  dari  suatu  perjanjian  pada 

umumnya  ditemukan  dalam  perjanjian  baku. Klausula  tersebut  merupakan  

klausula  yang sangat  merugikan  konsumen  yang  umumnya memiliki posisi 

lemah jika dibandingkan dengan produsen,  karena  beban  yang  seharusnya 

dipikul  oleh  produsen,  dengan  adanya  klausula tersebut menjadi beban 

konsumen. 

Perjanjian  baku  yang  mengandung  Klausula Eksonerasi mempunyai ciri 

sebagai berikut :21 

a. Pada  umumnya  isinya  ditetapkan  oleh pihak yang posisinya lebih 

kuat;  

b. Pihak  lemah  pada  umumnya  tidak  ikut menentukan  isi  perjanjian  

yang merupakan  unsur aksidentalia  dan perjanjian;  

c. Terdorong  oleh  kebutuhannya,  pihak lemah  terpaksa  menerima  

perjanjian tersebut;  

d. Bentuknya tertulis; 

e.  Dipersiapkan  terlebih  dahulu  secara massal atau individual.  

Pasal  18  Ayat  1  UUPK  membatasi  pelaku usaha  dalam  pencantuman  

klausula  baku  yang mengarah  kepada  klausula  eksonerasi walaupun  masih  

                                                             
21 Ahmadi  Miru,  Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen  di  Indonesia,  
Disertasi,  Program  Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hal. 160. 
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ada  beberapa  ketentuan dalam  Pasal  tersebut  untuk  direvisi  kembali, 

mengingat  masih  adanya  peluang  untuk mengalihkan  tanggungjawab  yang  

dilakukan oleh  pelaku  usaha  sehinga  dapat  merugikan konsumen.  

Secara  prinsipil, ada  4  (empat)  metode  agar pihak-pihak  terkait  

dengan  kontrak  baku, yaitu: 

a. Dengan penandatanganan kontrak;  

b. Dengan  pemberitahuan  melalui dokumen/brosur/surat-surat;  

c. Dengan  menunjuk  kepada  syarat-syarat umum dalam dokumen 

tertentu;  

d.   Pemberitahuan/pengumuman  pada papan pengumuman.  

Meskipun  pada  prinsipnya  kontrak  baku yang  tidak  ditandatangani  

oleh  kedua  pihak dianggap sah, banyak hal atau fakta yang dapat 

menyebabkan  kontrak  baku  yang  hanya ditandatangani  oleh  satu  pihak  

atau  bahkan tanpa ditandatangani sama sekali tersebut tidak sah atau 

diragukan kesahannya. 

Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan agar kontrak  baku  yang  tidak  

ditandatangani  atau hanya  ditandatangani  oleh  satu  pihak  saja dapat 

mengikat pihak lainnya, adalah: 

a. Perumusan  dari  kata-kata  dalam dokumen harus jelas;  

b. Dokumen harus dapat dibaca;  

c. Dokumen harus cukup menarik perhatian pihak tersebut;  

d. Isi dokumen tidak boleh berat sebelah;  

e. Apakah  dokumen  tertulis  merupakan bagian  dari  kontrak  (yang  
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ditandatangani)  atau  tidak,  untuk  itu harus dilihat:  

a) Apakah  ada  maksud  dari  kedua  pihak untuk  

memadukan  dokumen  ke dalam kontrak;  

b) Apakah  sudah  ada  pemberitahuan dari  satu  pihak  

tentang  adanya dokumen  yang  merupakan  bagian yang  

tidak  terpisahkan  dengan kontrak;  

c) Apakah  ada  anggapan  umum  bahwa naskah  merupakan  

bagian  dari kontrak.  

Secara subtantif, Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdata  memuat asas-

asas hukum yang dapat digunakan sebagai persyaratan  materiil  (subtantif)  

untuk menetukan  sahnya  suatu  kontrak  baku  yang memuat  klausula  yang  

secara  tidak  wajar  dan tidak  seimbang  dapat  merugikan  satu  pihak dalam  

kontrak.  Pasal  1337  KUHPerdata memuat  ketentuan limitative yang  

melarang  suatu  kontrak mengandung klausa yang dilarang oleh Undang-

Undang,  bertentangan  dengan  ketertiban umum dan/atau kesusilaan.  

Kontrak baku banyak memberikan keuntungan dalam  penggunaannya,  

tetapi  dari berbagai  keuntungan  yang  ada  tersebut, kontrak  baku  juga  

mendapat  kritik,  karena dipahami  oleh  para  pengkritiknya mengandung 

ketidakadilan  sebagai  akibat  dari  kedudukan atau  posisi  tawar-menawar  

yang  tidak seimbang di antara para pihak.  

Kelemahan-kelemahan dalam wujudnya merupakan  suatu  kontrak  yang  

dibuat  oleh salah  satu  pihak  dan  suatu  kontrak terstandarisasi  yang  

menyisakan  sedikit  atau bahkan  tidak  sama  sekali  ruang  bagi  pihak  lain 
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untuk  menegosiasikan  isi  kontrak  itu.  Sorotan para  ahli  hukum  dari  

berlakunya  perjanjian baku,  selain  dari  segi  keabsahannya  adalah adanya 

klausula-klausula yang  tidak  adil  dan sangat memberatkan salah satu pihak. 

Shidarta  menjelaskan  bahwa  jika  ada  yang perlu  dikhawatirkan  

dengan  kehadiran  kontrak baku, tidak lain  karena  dicantumkan  klausula 

eksonerasi (exemption clause) dalam kontrak tersebut. Klausula  eksonerasi  

adalah  klausula yang  mengandung  kondisi  membatasi,  atau bahkan 

menghapus sama sekali tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada 

pihak produsen/penyalur produk (penjual). 

Klausula  eksonerasi  yang  merupakan terjemahan  dari  istilah  dalam  

bahasa  Belanda “exonoratie  clausule”,  disebut  juga  dengan klausula  

eksemsi  yang  merupakan  terjemahan dari bahasa inggris “exemption  

clause’’, dinilai oleh  Sutan  Remy  Sjahdeini  sebagai  klausula yang  secara  

tidak  wajar  sangat  memberatkan. Secara  konkrit,  klausula  eksonerasi  yang  

oleh Sutan  Remy  Sjahdeini  disebutnya  dengan klausula eksemsi, adalah 

klausul yang bertujuan untuk  membebaskan  atau  membatasi tanggungjawab  

salah  satu  pihak  terhadap gugatan  pihak  lainnya  dalam  hal  yang 

bersangkutan  tidak  atau  tidak  dengan semestinya  melaksanakan  

kewajibannya  yang ditentukan dalam kontrak tersebut. 

Klausula  baku  menjadi  tidak  patut  ketika kedudukan  para  pihak  

menjadi  tidak  seimbang karena  pada  dasarnya,  suatu  perjanjian  adalah sah  

apabila  menganut  asas  konsensualisme (disepakati  oleh  kedua  belah  

pihak) dan mengikat  kedua  belah  pihak  yang  membuat perjanjian tersebut 
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sebagai undang-undang. Dengan demikian,  pelanggaran terhadap asas 

konsensualisme  tersebut  dapat  mengakibatkan perjanjian  antara  kedua  

belah  pihak  menjadi tidak  sah.  Oleh  karena  itu,  klausula  baku  yang 

mengandung  klausula  eksonerasi  dilarang  oleh hukum. Patut  disadari  

bahwa  meskipun terdapat  asas  kebebasan  berkontrak,  namun salah  satu  

syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1320  

KUHPerdata adalah  suatu sebab  yang  halal.  Selanjutnya Pasal  1337  

KUHPerdata menyatakan bahwa  suatu  sebab  (dilakukannya  perjanjian) 

adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang,  atau  apabila  

berlawanan  dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.   

Sehubungan  dengan  Pasal 18  ayat  (3)  UUPK yang menyatakan bahwa 

klausa yang mengandung unsur dari pasal 18 ayat (1) yaitu pengalihan 

tanggungjawab pada konsumen dinyatakan batal demi hukum karena terjadi 

ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha, maka  

berdasarkan  Pasal  18  ayat  (4) UUPK,  para pelaku  usaha  wajib  

menyesuaikan  klausula baku  yang  bertentangan  dengang  UUPK. Dengan 

demikian,  meskipun  perjanjian  baku  yang mengandung  klausula  baku  

telah diperjanjikan  sebelumnya,  perjanjian  tersebut tidak  dapat  dianggap  

sah  karena  mengandung ketentuan/klausula  yang  bertentangan  dengan 

pasal 18 UUPK 
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D. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal 

Kehilangan Dan Atau Kerusakan Kendaraan Atas Penggunaan Klausa 

Baku Pada Karcis Parkir 

1. Dalam Hal Kehilangan Kendaraan 

Hubungan antara pemilik kendaraan yang diparkir dengan pihak 

pengelola parkir sesungguhnya adalah hubungan antara konsumen dengan 

produsen (jasa). Konsumen menurut pasal 1 butir 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 

dan tidak untuk diperdagangkan.  

Sebagaimana umum terjadi, hubungan antara konsumen dengan pelaku 

usaha seringkali bersifat subordinat. Kedudukan produsen/pelaku usaha 

yang lebih kuat salah satunya dilakukan dengan menetapkan syarat-syarat 

sepihak yang harus disetujui dan diikuti oleh konsumen. Syarat sepihak ini 

dikenal pula dengan istilah ”klausula baku”. Bisnis perparkiran sendiri 

sebenarnya adalah bisnis yang menjanjikan keuntungan besar bagi 

pengelolanya. Karena itu jaminan perlindungan hukum kepada konsumen 

parkir harus lebih diseimbangkan.  

Pengertian klausula baku terdapat dalam pasal 1 butir 10 UUPK yang 

menyatakan 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. 
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Sesungguhnya pencantuman klausula baku ini telah dilarang oleh 

UUPK. Mengenai larangan pencantuman klausula baku, Pasal 18 UUPK 

menyatakan 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, di 

antaranya apabila klausula tersebut menyatakan pengalihan 

tanggungjawab pelaku usaha dan menyatakan tunduknya konsumen 

kepada peraturan yang berwujud sebagai aturan baru, tambahan, lanjutan 

atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam 

masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Pelaku usaha juga 

dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit 

terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit 

dimengerti.  

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 

dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan 

batal demi hukum. Dalam penjelasan UUPK dinyatakan bahwa larangan 

ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan 

pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Asas kebebasan 

berkontrak, di satu sisi, memang seolah-olah mengesahkan keberadaan 

klausula baku tersebut. 

Selama para pihak yang terlibat setuju-setuju saja maka tidak ada yang 

perlu dipermasalahkan. Namun di sisi lain asas kebebasan berkontrak 

tidaklah adil bila diterapkan pada dua pihak yang memiliki posisi tawar 
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yang tidak seimbang. Dalam kasus ini kedudukan konsumen memang 

lebih rendah jika dibandingkan pelaku usaha yang seharusnya adalah tidak 

demikian.  

Peparkiran yang berada di Kota Malang memberikan bentuk 

perlindungan yang berbeda-beda setiap lokasi parkir. Bentuk perlindungan 

yang diberikan di parkiran sebelah timur Malang Town Square seperti 

berikut :  

1. Memberikan jasa penitipan helm kepada petugas parkir 

setempat 

2. Memberikan karcis saat konsumen parkir memarkirkan 

kendaraannya 

3. Menjadikan STNK dan karcis sebagai bukti untuk keluar 

meninggalkan parkiran  

Meskipun sudah ada perlindungan yang diberikan oleh pihak pengelola 

parkir, akan tetapi masih saja terjadi kasus-kasus kehilangan kendaraan. 

Peparkiran yang berada di sebelah timur Malang Town Square pernah 

mengalami kasus kehilangan sebanyak 6 kali dalam kurun waktu 10 tahun 

terakhir yakni : 
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 Tabel Data Kehilangan Kendaraan Tahun 2007-201422 

Tahun Merk Kendaraan 
2007 Yamaha Mio 
2007 Honda Tiger 
2010 Yamaha Mio  
2011 Honda Vario 
2013 Honda Satria (FU) 
2014 Honda Satria (FU) 

Sumber data : bersumber dari wawancara dengan koordinator parkir di 

peparkiran sebelah timur Malang Town Square, karena data tidak di 

bukukan. Kasus kehilangan hanya terjadi 6 kali dalam 10 tahun terakhir.    

Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak pengelola 

parkir sebelah timur Malang Town Square ialah dengan memberikan ganti 

rugi berupa mengganti kendaraan yang hilang seharga dengan merk, jenis, 

dan tahun kendaraan yang sama. Jika kendaraan yang hilang masih dalam 

keadaan kredit, maka pengelola mengganti dengan uang muka seharga 

kendaraan tersebut. Pihak pengelola parkir akan mengganti kendaraan 

yang hilang apabila hal tersebut akibat dari kelalaian petugas parkir. 

Adapun prosedur untuk mendapatkan ganti rugi. Prosedur ini 

dilakukan untuk mendapatkan bukti bahwa konsumen benar-benar 

mengalami kejadian kehilangan kendaraan.23 

Proses Mendapatkan Ganti Rugi 

                                                             
22 Wawancara dengan Bapak Nanang selaku Koordinator Parkir Kota Malang tanggal 12 Agustus 
2017 
23 ibid 
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1. Jika terjadi kehilangan, pihak yang kehilangan kendaraan segera 

melapor ke Polsek setempat untuk mendapatkan surat laporan 

kehilangan 

2. Setelah mendapatkan surat laporan kehilangan, pihak yang 

kehilangan kendaraan segera mendatangi petugas parkir dengan 

membawa surat laporan kehilangan disertai fotocopy STNK, 

BPKB, dan karcis parkir 

3. Setelah semua proses terpenuhi, pengelola parkir akan segera 

mengganti kendaraan yang hilang selama kehilangan tersebut 

terjadi akibat kelalaian petugas parkir 

Berbeda dengan peparkiran yang berada di sebelah timur Malang 

Town Square, peparkiran yang berada di pertokoan depan Rumah Sakit 

Lavallete lebih merajuk pada klausa baku yang terdapat dalam karcis 

parkir. Jika terjadi suatu kehilangan pihak pengelola tidak memberikan 

ganti rugi. Apabila konsumen memaksa meminta ganti rugi, maka pihak 

pengelola hanya memberikan ganti rugi sebesar 30% dari harga kendaraan 

yang hilang.24 

Kalimat yang tertulis dalam karcis parkir di kota Malang berbentuk 

pengalihan tanggung jawab yang seharusnya di tanggung oleh pengelola 

parkir jika terjadi kehilangan yang tertulis seperti “ Jika Terjadi 

Kehilangan/Kerusakan Kendaraan Bukan Tanggung Jawab Kami” . 

Yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Pengalihan 

                                                             
24 Wawancara dengan Bapak Fajar selaku petugas parkir pertokoan depan RS Lavallete tanggal 15 
Agustus 2017 
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tanggung jawab ini berbentuk penolakan atas tanggung jawab ganti rugi 

oleh pengelola parkir.  

Pencantuman tulisan seperti di atas pada karcis atau lokasi parkir yang 

berisi pernyataan bahwa tidak bertanggung jawab atas kehilangan dikenal 

klausa baku. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK pencantuman klausa 

baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab 

pelaku usaha adalah dilarang, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK 

klausa tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dinyatakan dilarang dan 

batal demi hukum karena terjadi ketidak seimbangan hak dan kewajiban 

antara konsumen dengan penyedia jasa(produsen).  

Masyarakat awam Kota Malang terkadang bersikap tidak peduli atas 

apa yang dapat melanggar hak mereka sebagai konsumen. Bahkan 

menganggap bahwa kehilangan kendaraan adalah suatu musibah yang 

harus direlakan begitu saja. Padahal konsumen dapat menjadikan 

KUHPerdata, UUPK dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 

2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir untuk menggugat ganti rugi.  

Dalam hal hilangnya kendaraan milik konsumen, pemilik tempat 

parkir tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja. Pemilik tempat 

parkir dapat digugat secara perdata karena perbuatan melawan hukum 

berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. 

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang 

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 



60 
 

menggantikan kerugian tersebut”. Berdasarkan pasal tersebut bisa 

dijelaskan bahwa pengelola parkir wajib memberikan ganti rugi kepada 

konsumen. Selama yang menyebabkan kerugian tersebut benar-benar 

murni kesalahan petugas parkir. 

 Pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Setiap orang 

bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan 

perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan 

kelalaian atau kesembronoannya”. Berdasarkan pasal tersebut bisa 

dijelaskan bahwa pengelola parkir wajib memberikan ganti rugi kepada 

konsumen. Selama kehilangan tersebut terjadi akibat kelalaian petugas 

parkir. 

Selain itu, dalam Putusan MA No 3416/Pdt/1985, majelis hakim 

berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. 

Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung 

jawab pengelola parkir. Di sisi lain, secara pidana, ada pasal 406 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menentukan 

bahwa: 

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum 

menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau 

menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik 

orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah.” 

Akan tetapi, dalam pasal tersebut ada unsur “dengan sengaja” yang 

harus dipenuhi. Namun kasus kehilangan yang terjadi di peparkiran  Kota 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29


61 
 

Malang ialah secara tidak sengaja atau lalai. Sehingga tidak dapat dituntut 

atas dasar Pasal 406 ayat (1) KUHP. Tentunya unsur kelalaian atau 

kesengajaan ini kemudian harus dibuktikan dalam proses pembuktian di 

pengadilan. Umumnya, pemilik kendaraan atau pengguna jasa tempat 

parkir lebih mengutamakan untuk memperoleh ganti kerugian atas 

kerugian yang dialaminya, yakni hilangnya kendaraannya. Oleh karena itu, 

penyelesaian melalui jalur perdata lebih banyak dipilih untuk memperoleh 

ganti kerugian. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk 

menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. 

Pemilik atau pengelola tempat parkir harus bertanggung jawab 

terhadap kendaraan yang telah dititipkan kepadanya, dan konsumen parkir 

yang dirugikan karena  kendaraannya hilang di lokasi parkir dapat 

menggugat pemilik atau pengelola tempat parkir secara perdata.  

Pada pasal 23 UUPK menegaskan bahwa, pada pelaku usaha yang 

menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti 

rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 

(1) sampai dengan ayat (4) UUPK, dapat digugat melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di 

tempat kedudukan konsumen. 

Jika dikaitkan dengan perjanjian jasa parkir, maka apakah pengelola 

parkir harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas hilangnya 

kendaraan yang di parkir ditempatnya, pengelola parkir tidak dapat 

merujuk pada klausula baku dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya 
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tidak bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan 

kendaraan yang di parkir ditempatnya. Pengelola tempat parkir tidak boleh 

melepaskan tanggung jawab begitu saja. 

Pengelola parkir wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan 

dengan UUPK. Bahkan untuk pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana 

dalam hal pelaku usaha tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 UUPK tersebut akan diberikan sanksi, baik sanksi pidana 

penjara atau pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) 

UUPK yang menegaskan bahwa : 

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 

17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar 

rupiah)”. 

Terdapat beberapa definisi yang perlu diberikan terhadap perbuatan 

melawan hukum adalah sebagai berikut:  

a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain 

dari kewajiban kontraktual yang menerbitkan hak untuk 

meminta ganti rugi;  

b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat yang mengakibatkan 

timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu 

hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut 

baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga 

merupakan suatu kecelakaan;  
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c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh 

hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada 

umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut 

dapat dimintakan suatu ganti rugi;  

d. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu 

ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan 

wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap 

kewajiban trust  

e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi 

terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu 

perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan 

oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;  

f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara 

bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang 

diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat 

dituntut oleh pihak yang dirugikan;  

g. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak. 

Dari pelaksanaan jasa parkir yang sudah diamati di atas jelas bahwa 

pengelola parkir di Kota Malang memiliki perlindungan hukum yang 

berbeda di setiap tempat parkir. Ada yang memberikan perlindungan 

secara utuh seperti di peparkiran sebelah timur Malang Town Square, ada 

juga yang masih menolak memberikan ganti rugi karena merajuk pada 

klausa baku yang terdapat di karcis parkir. Penolakan ganti rugi tersebut 



64 
 

juga tidak sesuai dengan asas dan tujuan  dari pengaturan pengelolaan 

tempat dalam pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 

Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang menyebutkan 

bahwa “pengaturan pengelolaan tempat parkir bertujuan memberikan 

perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap 

bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah 

ditentukan”.   

Pertanggugjawaban Pengelola Parkir 

Konsumen dapat meminta ganti rugi berdasarkan pasal 19 UUPK. 

Tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam pasal 19 UUPK yaitu : 

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. 

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/atau 

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 

hari setelah tanggal transaksi.  

4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
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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.  

Inti dari pasal di atas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas 

segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Seperti yang di 

sebutkan pada pasal 19 ayat 1 UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab 

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

konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan.  

Berdasarkan ayat 2 pasal 19 UUPK, 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 

perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi tidak 

menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 

lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan. 

2. Dalam Hal Kerusakan Kendaraan 

Hampir setiap orang pernah melakukan kegiatan parkir ini, baik 

melakukan parkir di tempat yang terdapat pengelola parkirnya ataupun 

parkir di bagian bahu jalan. Dengan semakin meningkatnya jumlah 

kendaraan bermotor, baik beroda dua maupun beroda empat, maka sudah 
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tidak asing lagi jika bisnis perparkiran ini menjadi salah satu bisnis yang 

sangat menarik untuk dilakukan. Sudah banyak perusahaan-perusahaan 

khusus perparkiran yang menjalankan usaha perparkiran ini secara 

profesional. Hal ini dapat dilihat jika kita parkir di pusat-pusat 

perbelanjaan, hotel, apartemen, dan tempat – tempat lainnya. Terlebih lagi 

usaha perparkiran ini didukung oleh regulasi yang menyatakan bahwa 

kendaraan tidak diperbolehkan untuk parkir di sembarang tempat. Hal ini 

membuat adanya suatu permintaan (demand) dalam jumlah yang besar 

untuk lahan parkir ini. Hal ini terbukti dengan fakta sehari-hari yang 

terjadi dimana hingga saat ini, masih sering dirasakan oleh pemilik 

kendaraan yang ternyata masih kesulitan untuk memperoleh tempat parkir 

baik di mall-mall, maupun di hotel dan apartment. 

Berdasarkan UUPK, pengelola parkir tidak dapat lagi melepaskan 

tanggung jawab begitu saja jika terdapat barang yang rusak ataupun hilang 

dalam area parkir tersebut. Pemilik tempat parkir dapat digugat secara 

perdata dengan mendasarkan kepada pasal 1365 dan pasal 1366 

KUHperdata, karena dalam hal ini juga terjadi kerusakan barang atau 

kendaraan maka disertai dengan pasal 1367 KUHPerdata. 

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang 

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 

menggantikan kerugian tersebut”. Berdasarkan pasal tersebut bisa 

dijelaskan bahwa pengelola parkir wajib memberikan ganti rugi kepada 
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konsumen. Selama yang menyebabkan kerugian tersebut benar-benar 

murni kesalahan petugas parkir. 

 Pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Setiap orang 

bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan 

perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan 

kelalaian atau kesembronoannya”. Berdasarkan pasal tersebut bisa 

dijelaskan bahwa pengelola parkir wajib memberikan ganti rugi kepada 

konsumen. Selama kehilangan tersebut terjadi akibat kelalaian petugas 

parkir. 

Pasal 1367 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Seseorang tidak hanya 

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, 

melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan 

orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-

barang yang berada dibawah pengawasannya”. Berdasarkan pasal 

tersebut bisa dijelaskan bahwa pengelola parkir juga wajib  bertanggung 

jawab atas kerusakan barang atau kendaraan, karena barang atau 

kendaraan tersebut berada dalam area pengawasan pengelola parkir. 

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka pemilik kendaraan yang 

mengalami kerusakan atau kehilangan atas kendaraannya di area parkir 

memiliki dasar untuk menuntut ganti rugi kepada pihak pengelola parkir. 

Selain hal tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No 

3416/Pdt/1985, dijelaskan bahwa perbuatan perparkiran dapat 

dianalogikan sebagai perjanjian penitipan barang. Ini artinya, mereka yang 
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karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya barang milik orang lain, 

wajib untuk menganti kerugian yang diderita oleh orang tersebut. 

Begitupula dengan pengelola perparkiran, mereka harus bertanggung 

jawab atas kerusakan dan kehilangan yang terjadi. Sebagai dasar lainnya, 

sudah banyak putusan-putusan pengadilan untuk perkara antara konsumen 

yang kehilangan kendaraannya di area parkir melawan pengelola parkir itu 

sendiri, dan sebagai hasilnya, putusan pengadilan tersebut menyatakan 

bahwa pengelola parkir diwajibkan untuk menganti kerugian yang diderita 

oleh konsumen tersebut. Putusan-putusan pengadilan ini dapat digunakan 

sebagai yurisprudensi bagi hakim lain apabila menangani kasus yang 

sama.  

 

 

 

 




