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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Saat ini masyarakat Indonesia telah memasuki masa transisi dari  

masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Pada saat yang bersamaan 

telah terjadi pula pergeseran nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi 

landasan moral struktur dalam sistem sosial yang diakibatkan derasnya arus 

transformasi radikal berupa modernisasi dan globalisasi, terutama dalam 

komunikasi, transportasi dan informasi. 

Seiring berkembangnya waktu dan juga diiringi perkembangan zaman 

kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat merupakan hal yang 

hampir pasti dimiliki oleh setiap orang. Adanya kendaraan dapat membantu 

meringankan kegiatan sehari-hari, baik sebagai alat untuk mencari mata 

pencaharian maupun untuk sarana transportasi dari suatu tempat ke tempat 

lain. Setiap kendaraan yang digunakan selalu membutuhkan area parkir umum 

baik yang berada di kawasan ruang milik jalan maupun di luar milik jalan, di 

samping agar tidak mengganggu lalu lintas sekitar juga agar kendaraan juga 

tertata. 

Jika kita melihat perkembangan kendaraan bermotor di negara ini bisa 

dikatakan bahwa Indonesia merupakan lahan empuk bagi para produsen 

kendaraan bermotor dunia untuk mamasok barangnya, khususnya sepeda 

motor.  Hal ini terbukti dengan data penjualan sepeda motor nasional 

berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) di tahun 

2019 secara total tercatat mencapai 6.065.314 unit.1 

Peningkatan angka penjualan di atas mempunyai keuntungan yang 

besar bagi kelangsungan kegiatan rutininitas sehari-hari. Karena dengan 

kendaraan bermotor ini jarak yang jauh dapat ditempuh dalam waktu yang 

singkat. Banyak keuntungan yang didapat, baik dari segi praktis maupun 

ekonomis. Dengan kendaraan bermotor segala sesuatu dapat ditempuh dengan 

                                                             
1http://www.aisi.or.id/statistic/ diakses pada hari Rabu, 18 Desember 2019 pada pukul 

15.05. 

http://www.aisi.or.id/statistic/
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cepat dan mudah. Hampir bisa dikatakan bahwa semua kehidupan dan 

kebutuhan hidup kita menggunakan kendaraan bermotor.  

Hal ini tentu saja berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan 

bermotor yang makin meningkat, khususnya sepeda motor yang di setiap 

pemiliknya menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. 

Meningkatnya penggunaan sepeda motor serta aktifitas masyarakat dari satu 

tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan 

atau ruang parkir. Karena sepeda motor tidak selamanya bergerak, ada saatnya 

juga untuk berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam 

transportasi. 

Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan 

sarana parkir. Parkir telah menjadi suatu hal yang krusial dalam lalu lintas 

jalan, terutama di kota-kota besar. Keberadaan tempat parkir sangat 

membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. 

Akan tetapi dalam praktiknya penyelenggaraan jasa perparkiran selalu 

menggunkan klausula baku yang menempatkan salah satu pihak pada posisi 

yang lemah 

Kejadian hilangnya kendaraan bermotor sering kali terjadi di lokasi 

parkir manapun, khususnya sepeda motor. Hal ini dikarenakan para pengelola 

lokasi tempat parkir dengan sengaja telah mencantumkan tulisan di kertas atau 

karcis parkir bahwa “segala kehilangan dan atau kerusakan adalah tanggung 

jawab pemilik, dan bukan tanggung jawab pengelola parkir”. Dengan adanya 

tulisan tersebut seolah-olah pengelola parkir tidak bertanggung jawab jika ada 

kendaraan yang hilang ketika parkir, baik itu mobil ataupun sepeda motor. 

Pengelola parkir tidak sadar bahwa tugas utama pengelola parkir adalah untuk 

menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkirkan di lokasi 

tempat parkir yang dikelolanya. Mereka seolah tidak sadar bahwa apa yang 

dilakukan telah melanggar hukum yang telah diatur dan seharusnya menjadi 

pedoman pengelola parkir.  

Melihat makna tulisan yang biasanya tertulis di karcis parkir tersebut di 

atas, maka sudah jelas bahwa kalimat tersebut merupakan klausula yang 

menyimpang. Pengadilan tidak memperkenankan klausula-klausula 



3 

 

 

penyimpangan dengan mana pihak yang lebih kuat membebankan kewajiban 

kepada pihak yang lebih lemah.2 

Kasus hilangnya kendaraan bermotor ketika parkir jelas sudah 

melanggar hak-hak pengguna jasa parkir. Pelanggaran ini tidak hanya 

memberikan gambaran tentang permasalahan hukum saja, tetapi juga 

menggambarkan aspek spiritual, yakni keroposnya pondasi spiritual pelaku 

usaha,3 dalam hal ini yang dimaksud pelaku usaha adalah pengelola parkir. 

Pengelola parkir hanya mementingkan keuntungan ekonomi tetapi dengan 

merugikan hak-hak orang lain. 

Kewajiban hukum antara satu pihak terhadap pihak lain, dapat 

diturunkan dari adanya hubungan hukum dua belah pihak yang disebut 

perikatan. Perikatan, menurut KUHPerdata, lahir karena suatu perjanjian, atau 

karena Undang-Undang. Lahir karena perjanjian, apabila adanya perikatan itu 

akibat kehendak para pihak itu sendiri, serta lahir karena Undang-Undang, 

apabila adanya perikatan itu akibat berlakunya aturan tertentu, atau perbuatan 

seseorang (baik yang sah, maupun yang melawan hukum). 

Mengapa pada akhirnya seseorang dapat dianggap mempunyai suatu 

kewajiban tertentu, tentu harus ditelusuri dari keberadaan hubungan hukum 

semacam itu. Dengan demikian, apabila dalam kasus kehilangan kendaraan di 

tempat parkir hendak dikaji secara hukum, pertanyaan pertamanya tentu apa 

hubungan hukum para pihak tersebut. 

Apabila hubungan hukum di antara para pihak itu telah jelas diketahui 

sebagai suatu bentuk perjanjian, baru selanjutnya dapat ditinjau lebih jauh, 

apakah klausula-klausula yang dinyatakan dalam perjanjian terkait dapat 

dianggap berlaku. Jika klausula terkait ternyata menghilangkan esensi pokok 

dari perjanjian itu sendiri, seperti misalnya menutup kewajiban ganti rugi atas 

terjadinya kehilangan untuk perjanjian jasa penitipan, tentu klausula seperti 

itu sudah sepatutnya dibatalkan. Untuk menyeimbangkan posisi pemilik 

kendaraan (pengguna jasa) dengan pemberi jasa yang dianggap lebih tahu 

dalam hal perjanjian konsumen, dalam Putusan MA No 3416/Pdt/ 1985, 

majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan 

barang. 

                                                             
2Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, h. 147. 
3Abdul Halim Berkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen, Nusa Media, 

Banjarmasin, 2008, h. 2. 
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Mengenai keberadaan klausula baku sebagai pengalihan tanggung 

jawab oleh pemilik tempat parkir kepada pengguna jasa parkir membuktikan 

tidak adanya keseimbangan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir. 

Pengguna jasa parkir selalu dalam kondisi dilemahkan dan hanya bisa 

menerima keadaan yang dipaksakan oleh pemilik tempat parkir. Kondisi ini 

bertentangan dengan asas kesepakatan dalam satu syarat sahnya perjanjian 

seperti diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata. 

Dalam kasus semacam ini, pengelola parkir biasanya merujuk pada 

klausula baku dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggung 

jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir di 

tempatnya. Namun demikian, tentu jadi pertanyaan, apakah klausula baku 

seperti itu juga bisa dianggap sah? 

Di sisi lain, gugatan pemilik kendaraan yang juga mendapat dukungan 

pendapat umum mendalilkan bahwa dalam kasus-kasus semacam ini, 

pengelola parkir seharusnya bertanggung jawab memberikan ganti rugi. 

Pendapat umum ini, kemungkinan besar, memang hanya berdasarkan simpati. 

Simpati, tentu sangat subjektif. Artinya, dapatkah kita harapkan pengelola 

parkir yang jelas-jelas mempunyai pendapat berbeda, dengan sendirinya juga 

merasakan hal yang sama? Kemungkinan besar tidak. Atau, bisa juga digugat, 

mengapa simpati yang sama tidak diberikan kepada pengelola parkir? 

Hukum, dalam hal ini, seharusnya dapat berfungsi sebagai mekanisme 

untuk mengurai permasalahan secara objektif. Dalam hukum 

pertanggungjawaban, pertanyaan utamanya memang selalu siapa yang 

seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya suatu kerugian. Tapi bagaimana 

hukum mengurai masalah pertanggungjawaban tersebut? 

Seperti kita ketahui bersama, saat ini isu tersebut marak dibahas di 

berbagai media. Pertanyaan utamanya: apakah pengelola parkir harus 

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas hilangnya kendaraan yang 

diparkir di tempatnya? 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dapat ditarik rumusan permasalahan terkait judul: 
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1. Apakah pemilik tempat parkir tetap bertanggung jawab atas terjadinya 

kehilangan kendaraan pengguna jasa yang diparkirkan jika 

menggunakan klausula baku? 

2. Apa bentuk pertanggungjawaban pemilik tempat parkir jika terjadi 

kehilangan kendaraan pengguna jasa di dalam Peraturan Daerah 

Surabaya yang berlaku? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan 

tersebut di atas, maka tujuan penelitian, yaitu: 

1. Untuk mengetahui tetap bertanggung jawab tidaknya pemilik tempat 

parkir atas terjadinya kehilangan kendaraan pengguna jasa yang 

diparkirkan jika mempraktikan klausula baku. 

2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemilik tempat parkir 

jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor milik pengguna jasa parkir 

di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada 

khususnya tentang hukum atas hilangnya kendaraan bermotor di lokasi 

tempat parkir.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

dinamis, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam 

mengkritisi persoalan-persoalan hukum terutama tentang tanggung 

jawab pengelola parkir atas hilangnya kendaraan bermotor di lokasi 

tempat parkir. 

Diharapkan juga dapat membantu dan memberi pengetahuan 

bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 
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1.5. Metode Penelitian 

“Metode penelitian merupakan prosedur atau cara peneliti di dalam 

mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik 

dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang 

sudah diakui oleh ahli hukum.” Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

1.5.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (normative legal 

research) yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab 

isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk 

mencari pemecahan masalah atau isu hukum (legal issue) yang ada. 

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai 

rumusan masalah yang diajukan.4 

1.5.2. Metode Pendekatan 

a. Pendekatan Perundang-undangan 

Bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh 

mana Perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, 

yaitu mempunyai keserasian antara Perundang-undangan yang 

sederajat mengenai bidang yang sama. Didalam penelitian 

mengenai taraf sinkronisasi secara horizontal ini, mula-mula 

harus terlebih dahulu dipilih bidang yang akan diteliti. Setelah 

bidang tersebut ditentukan, misalnya bidang pemerintahan 

daerah, maka dicarilah peraturan Perundang-undangan yang 

sederajat yang mengatur segala aspek tentang pemerintahan 

daerah tersebut. Aspek-aspek tersebut merupakan suatu kerangka 

untuk menyusun klasifikasi peraturan Perundang-undangan yang 

telah diseleksi, untuk kemudian dianalisa. Dari hasil analisa akan 

dapat terungkap, sampai sejauh mana taraf sinkronisasi secara 

horizontal dari pelbagai macam peraturan perundang-undamgan 

yang mengatur bidang pemerintahan daerah ini. 

                                                             
4Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, h. 6. 
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Selain mendapatkan data tentang peraturan perundangan-

undangan untuk bidang-bidang tertentu secara menyeluruh dan 

lengkap, maka penelitian dengan pendekatan ini juga dapat 

menemukan kelemahan-kelemahan yang ada pada peraturan 

perundangan-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu. 

Dengan demikian peneliti dapat membuat rekomendasi untuk 

melengkapi kekurangan-kekurangan, menghapus kelebihan-

kelebihan yang saling tumpang tindih, memperbaiki 

penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan seterusnya. Hasil-

hasil penelitian ini tidak hanya berguna bagi penegak hukum, 

akan tetapi juga bagi ilmuwan dan pendidikan hukum. 

b. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Menjadi hal 

penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk 

membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu 

hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-

ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep 

hukum, maupun asas hukum yang relavan dengan permasalahan. 

c. Pendekatan Kasus 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. 

Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah 

memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.  

Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah 

pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan 

sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam 

memecahkan isu hukum yang dihadapi. 

1.5.3. Sumber Bahan Hukum 

a. Primer 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 
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2. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan; 

3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya. 

 

b. Sekunder 

Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan 

yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :  

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki 

kekuatan mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian. 

yakni:  

a) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 124/PK/PDT/2007.  

b) Dan Peraturan Daerah Surabaya lainnya yang 

berkaitan.  

2. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:  

a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan.  

b) Skripsi, makalah, ataupun artikel khususnya yang 

berkaitan dengan keperdataan. 

c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Tersier 

Yang dapat digunakan sebagai kosakata nonhukum sebagai 

bahan untuk mendukung penulisan penelitian in, diantaranya: 

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

2. Kamis ilmiah, dan 

3. Kamus lain. 

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum dikumpulkan melalui kasus dan identifikasi 

peraturan Perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistemasi bahan 

hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik 
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pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, 

menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan hukum yang ada 

kaitannya dengan usaha perparkiran. 

1.5.5. Teknik Analisis  

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan 

dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 

Sistematisasi berarati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan 

hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.5 

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, 

pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu 

untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan 

diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) 

gramatikal; dan (c) teleologis.6 

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan 

struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis 

(systematische interpretatie, dogmatische interpretatie) adalah 

menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika 

ditafsirkan adalah Pasal-Pasal suatu Undang-Undang, ketentuan yang 

sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan 

acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada 

didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut 

menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan 

hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada system dimungkinkan 

sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan).  

Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung 

tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut 

memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga 

diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.7  

                                                             
5Soerjono Soekanto, Op cit. h. 251-252. 
6 Jimly Asshiddiqie, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Ind. Hill.Co, 

Jakarta, 1997, h.17-18 
7Ph. Visser’t Hoft, Penemuan Hukum (judul asli Rechtsvinding), Laboratorium 

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, Bandung, 2001, h. 30. 
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Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian 

bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi 

kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan 

maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya 

memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu 

diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk 

Undang-Undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam 

bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan 

penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalah 

penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menunju 

yang hal bersifat khusus.8 

 

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika 

Skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam empat bab, yang masing-

masing bab menjelaskan bidang substansi yang signifikan dengan objek yang 

dibahas. 

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang mengenai permasalahan 

yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dipilih, yaitu Perlindungan 

Hukum terhadap konsumen dalam jual beli telepon seluler tanpa garansi di 

pasar bebas. 

Bab II Tinjauan Pustaka merupakan bab yang tersusun atas teori umum 

yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan penulis gunakan dalam 

menjawab permasalahan pada penulisan skripsi ini. 

Bab III Pembahasan merupakan bab yang berisi tentang hasil dan 

pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan 

kumpulan data-data yang penulis peroleh di lapangan dan pembahasan yang 

merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan 

dalam penelitian ini. 

Bab IV Penutup merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran-saran. 

                                                             
8B. Arief Sidharta (Penerjemah), Meuwisen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu 

Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Rafika Aditama, Bandung, 2009, h. 56-57. 


