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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1. Bertanggung Jawab Tidaknya Pemilik Tempat Parkir Atas Kehilangan 

Kendaraan Pengguna Jasa Jika Menggunakan Klausula Baku 

3.1.1. Hubungan Hukum Antara Pengelola Parkir dan Pengguna Jasa 

Menurut Prof. Mr. Dr. LJ. van Apeldoorn, hubungan hukum 

adalah hubungan-hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat 

manusia (hubungan yang timbul dari perkawinan, keturunan, kerabat 

darah, ketetanggaan, tempat kediaman, kebangsaan, dari perkara-

perkara lainnya), dan hal-hal tersebut dilakukannya dengan menentukan 

batas kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang 

terhadap mereka dengan siapa ia berhubungan.33 Tiap-tiap hubungan 

hukum, mempunyai dua segi yaitu pada satu pihak ia merupakan hak, 

dan pada pihak lain ia merupakan kewajiban.34 

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh 

hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat 

hukum tertentu. Di dalam hubungan hukum, hubungan hukum antara 

dua pihak yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan 

kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan hukum ini diatur dan 

memiliki akibat hukum tertentu. Hak dan kewajiban para pihak ini 

dapat dipertahankan di hadapan  pengadilan.35 

Area perparkiran dapat dikatakan suatu kebutuhan. Kebutuhan 

yang selalu diperlukan oleh sebuah kendaraan sebagai tempat untuk 

pemberhentian baik dalam jangka waktu yang singkat maupun lama. 

Disisi lain definisi dari area perparkiran adalah suatu lokasi tertentu 

yang terdiri dari beberapa tempat parkir yang letaknya diatur oleh 

                                                             
33Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 41. 
34Ibid. 
35Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan 

(Bagian Pertama), FH UII Pers, Yogyakarta, 2013, h. 6. 
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Pemerintah Derah baik yang terletak di tepi jalan maupun di luar ruang 

milik jalan seperti gedung, pelataran, bangunan umum, dan lain-lain.36 

Penyelenggaraan perparkiran merupakan bentuk kerja sama 

Pemerintah Daerah dengan beberapa pihak perseorangan maupun badan 

hukum untuk mengelola sejumlah perparkiran di sebagian tempat, 

dalam kegiatan perparkiran pastinya memiliki sejumlah petugas parkir 

yang tersebar di beberapa titik perparkiran. Keterlibatan petugas parkir 

tentunya telah timbul sebuah kesepakatan bersama antara pengelola dan 

petugas parkir untuk melakukan kegiatan usaha, dengan adanya 

kesepakatan tersebut timbul perjanjian kerja bersama yang berisi 

ketentuan-ketentuan selama petugas parkir melakukan kegiatan 

usahanya. 

Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tersebut 

berisi, setiap petugas parkir harus menjalankan pekerjaannya dengan 

itikad baik, menjaga keamanan kendaraan dan menunjang ketertiban 

lalu lintas. Adanya ketentuan tersebut maka petugas parkir memiliki 

kewajiban dan tuntutan secara pribadi untuk memberikan pelayanan 

semaksimal mungkin sebagai pemberi dan/atau penyedia jasa. 

Dalam mekanisme perparkiran terdapat hubungan hukum yang 

timbul antara kedua belah pihak yaitu orang yang menitipkan barang 

dengan orang yang dititipi barang dalam hal ini adalah pengguna jasa 

dengan petugas parkir. Hubungan hukum yang timbul adalah 

merupakan perjanjian. Seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan 

bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adanya perjanjian maka akan 

menimbulkan perikatan, yang mana maksud dari perikatan adalah 

hubungan hukum yang terletak dalam lapangan harta kekayaan antara 

satu orang dengan orang lain dimana kedua belah pihak saling 

menjanjikan suatu prestasi.37 Secara umum terdapat dua perjanjian yang 

                                                             
36Benita Safitri, Pengelolan Parkir On The Streat Oleh Unit Pengelola Perparkiran 

DKI Jakarta, Jakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 

2012. 
37Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan 

Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 6. 
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dipakai dalam mekanisme perparkiran, yaitu perjanjian penitipan 

barang dan perjanjian sewa menyewa. 

Terdapat dua macam jenis parkir, yaitu parkir Onstreet (di bahu 

jalan) dan Offstreet (di luar bahu jalan). Parkir Onstreet adalah parkir 

yang tempatnya berada di bahu pinggir-pinggir jalan umum yang 

diperbolehkan oleh pemerintah, dan yang mengelola adalah individu 

atau badan hukum yang telah mendapatkan izin oleh pemerintah daerah 

setempat. Sedangkan parkir offstreet (luar bahu jalan) adalah parkir 

yang tempatnya pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat 

perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas 

parkir untuk umum.38 

Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir, 

maka pemilik toko atau mall mempercayakan lahan parkirnya untuk 

dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini dikenal sebagai penyedia 

jasa parkir atau pengelola parkir. Pengelola parkir bisa individu, 

kelompok atau badan hukum. Pemilik atau pengelola gedung yang 

memiliki lahan parkir akan bekerja sama dengan pengelola parkir. 

Dalam perjanjian kerja sama biasanya pemilik atau pengelola gedung 

memberikan hak kepada pengelola parkir untuk mengelola perparkiran 

di gedung miliknya, sehingga baik sumber daya manusia maupun 

peralatan penunjang disiapkan oleh pengelola parkir. Dapat pula 

diperjanjikan pengelola parkir hanya dimintakan kerja sama di bidang 

manajemennya saja sehingga sumber daya manusia dan peralatan 

penunjang disiapkan oleh pemilik gedung.39 

Tugas pengelola parkir adalah menjaga keamanan kendaraan 

pengguna jasa yang diparkir di area parkir yang dikelolanya dan 

menyerahkan kembali kendaraan tersebut dalam keadaan semula. 

Selain itu, fungsi pengelola parkir adalah untuk menciptakan ketertiban 

dan keamanan di lahan parkir. Oleh karena itu, Pengguna jasa 

membayar retribusi parkir bukan untuk menyewa lahan parkir, 

melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya. Akan 

tetapi selama ini banyak pengelola parkir menolak bertanggung jawab 

apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang konsumen di area 

                                                             
38Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan 
39David M. L. Tobing, Op.Cit, h. 17. 
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parkir yang dikelolanya karena mereka berdalih bahwa parkir adalah 

perjanjian sewa lahan, dan mereka hanya menyewakan lahan untuk 

parkir. Selain itu pengelola parkir selalu berlindung pada klausula baku 

pengalihan tanggung jawab yang ada di karcis parkir.  

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam 

perparkiran adalah perjanjian penitipan barang.40 Perjanjian penitipan 

barang diatur di dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (selanjutnya KUHPerdata), yang berbunyi: “Penitipan adalah 

terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, 

dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya 

dalam wujud asalnya.” Menurut kata-kata Pasal itu, penitipan adalah 

suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan 

dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang 

yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada 

umumnya yang lazimnya adalah konsensuil, yaitu sudah dilahirkan 

pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari 

perjanjian itu.41 

Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan pemilik 

kendaraan adalah perjanjian penitipan barang, karena memenuhi unsur 

dalam ketentuan Pasal 1694 KUHPerdata. Pengelola parkir menerima 

barang yaitu kendaraan dari pengguna jasa, kemudian pengelola parkir 

akan menyimpan dan mengembalikan kendaraan tersebut dalam 

keadaan seperti semula. Karena perjanjian penitipan merupakan 

perjanjian riil maka perjanjian baru terjadi saat menerima karcis parkir 

dan menyerahkan (memarkir) kendaraannya kepada pengelola parkir di 

area parkir miliknya. 

3.1.2. Upaya Hukum Pihak Pengguna Jasa Parkir Saat Kehilangan 

Kendaraan 

a. Faktor-Faktor Terjadinya Kehilangan Saat Penitipan 

Adanya kesepakatan mulai terlaksannya perjanjian sewa dan 

perjanjian penitipan pada saat parkir terjadi sejak pemilik 

                                                             
40David M. L. Op.Cit, h. 18. 
41Subekti, Aneka Perjanjian, (Cetakan Keempat), Citra Adhitya Bakti, Bandung, 

1995, h. 122. 
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kendaraan masuk area penitipan kendaraan dengan membayar 

sejumlah uang yang disepakati dan setelah itu mendapatkan tanda 

bukti yang berupa karcis parkir yang terdapat nomor seri urutnya 

dan nomor yang ada pada plat nomor kendaraan tersebut pada 

karcis sebelum diserahkan kepada pemilik kendaraan. 

Penitipan kendaraan beserta aksesoris kendaraan tersebut 

adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa perjanjian ini 

baru terjadi apabila dilakukannya dengan suatu perbuatan yang 

nyata yaitu berupa penyerahan barang yang dititipkannya.42 

Perjanjian memuat di dalamnya hak dan kewajiban, hak dan 

kewajiban dari pemilik penitipan kendaraan beserta aksesoris ini 

mulai terjadi dengan hak dan kewajiban dari pemilik kendaraan 

dan aksesoris itu sejak ia menerima kembali. 

Apa yang dititipkan oleh pemilik kendaraan beserta 

aksesorisnya yang bersangkutan. Adapun hak dan kewajiban pihak 

pemilik usaha parkir yaitu: 

1. Hak untuk mendapatkan pembayaran dari pemilik 

kendaraan karena telah menggunakan jasa parkirnya. 

2. Kewajiban untuk menjaga kendaraan dan menahan 

kendaraan yang dititipkan, hal ini dapat terjadi apabila 

pemilik kendaraan tersebut pada waktu akan 

mengambil kendaraannya ia tidak dapat menunjukan 

tanda bukti yang berupa karcis. 

Faktor-faktor terjadinya kehilangan kendaraan dan/atau 

aksesoris kendaraan adalah: 

1. Adanya kelalaian dari pihak pengelola parkir. 

Pengelola parkir yang dijalankan oleh badan atau pihak 

swasta utamanya di Surabaya bertujuan untuk 

mendapakan hasil. Tetapi disaat terjadi kehilangan 

kendaraan dan/atau aksesoris dalam hal ini terjadi 

karena unsur ketidak sengajaan dari pihak pengelola 

                                                             
42Subur Wijono, Ganti Kerugian Sepeda Motor yang Dititipkan, Semarang, Tesis 

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007, h. 12. 
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parkir maka dalam pertanggungjawabannya perlu 

dibuktikan apakah ini benar kesalahan dari pengelola 

parkir atau pihak pengguna jasa parkir itu sendiri. 

Mengenai pembuktian kesalahan tersebut pihak pemilik 

tempat parkir menyerahkan masalah tersebut kepada 

kepolisian. Dengan adanya perjanjian parkir ini 

pengelola parkir telah memperoleh imbalan dari 

pemilik kendaraan berupa uang yang telah dibayar 

sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan 

kewajibannya maka pihak pengelola parkir harus 

menjaga barang titipan dari pengguna jasa parkir 

sampai adanya penyerahan kembali. 

Adapun kewajiban pengelola parkir yaitu: 

(a) Pengelola tempat parkir wajib memelihara barang 

yang dititipkan dan kewajiban ini harus 

dilaksanakan karena pengguna jasa parkir yang 

menitipkan kendaraan dan/atau aksesorisnya telah 

membayar uang kepada pengelola parkir sesuai 

dengan kesepakatan. 

(b) Pengelola parkir dilarang menggunakan kendaraan 

dan/atau aksesoris yang dititipkan oleh pengguna 

jasa parkir. 

(c) Pengelola parkir tidak bertanggung jawab 

musnahnya barang yang dititipkan, jika pengelola 

parkir dapat mebuktikan bahwa bukan karena 

kesalahannya. 

2. Adanya kelalaian pihak pengguna jasa parkir. 

Kelalaian dari pengguna jasa parkir merupakan faktor 

yang dapat menyebabkan hilangnya kendaraan saat 

berada di area parkir yaitu bisa berupa pengguna jasa 

sendiri yang tidak mengamankan kendaraan ataupun 

memancing niat jahat dari orang seperti halnya jika 

kendaraan sudah diparkir tetapi lupa akan kunci yang 

ditinggalkan di kendaraan, kemudian aksesoris 

kendaraan berupa helm masih dalam kondisi tidak 
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dikunci atau hanya berada di atas kendaraan serta kaca 

mobil yang tidak tertutup. 

Hal-hal di atas merupakan faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya kehilangan kendaraan saat diparkirkan di 

area parkir. Jadi dalam hal keamanan kendaraan saat menggunakan 

jasa parkir diperlukan adanya kerja sama antara pengelola dan 

pengguna jasa parkir untuk menjamin kendaraan saat berada di 

area parkir. 

b. Jenis-jenis Kehilangan Saat Penitipan Di Area Parkir 

Kehilangan benda disaat menitipkan benda tersebut kepada 

pihak kedua merupakan suatu hal yang sangat merugikan bagi 

pihak yang kehilangan. Seperti halnya pengguna jasa parkir akan 

sangat merasa dirugikan apabila kendaraan dan/atau aksesoris 

yang dititipkan tersebut tidak bisa kembali sesuai dengan keadaan 

semula. Sangat sering terdengar adanya kasus-kasus kehilangan 

kendaraan dan/atau aksesoris yang dikelola oleh pengelola parkir 

terutama di Surabaya. 

Terdapat beberapa macam jenis kehilangan sebagian 

maupun keseluruhan kendaraan dan/atau aksesoris, diantaranya 

pengguna jasa parkir dapat kehilangan aksesoris kendaraan 

contohnya helm yang berada di atas kendaraan sepeda motor 

maupun yang sudah disimpan dibagasi sepeda motor, 

perlengkapan kendaraan seperti halnya jaket maupun jas hujan, 

aksesoris maupun perangkat kendaraan sepeda motor yang 

dimodifikasi, radio (head unit) yang berada di dalam mobil 

maupun aksesoris lainnya di dalam mobil. Selain itu pengguna jasa 

parkir bisa mengalami kehilangan kendaraan itu secara 

keseluruhan yaitu kendaraan beroda dua dan/atau lebih pada saat 

diparkir. Saat menitipkan kendaraan di tempat parkir dan sudah 

membayar karcis parkir maka hubungan hukum antara pengguna 

jasa parkir dengan pengelola tempat jasa parkir itu telah terjadi, 

selama kendaraan dan aksesoris itu dititipkan dan berada di area 

parkir maka tanggung jawab berada pada pengelola parkir. 

3.1.3. Larangan Pemberlakuan Klausula Pengalihan Tanggung Jawab 

(Exoneration Clausule) Terhadap Perjanjian Perparkiran 
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Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa didalam hukum 

kontrak terdapat beberapa asas hukum kontrak yang berlaku, salah 

satunya adalah asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “semua 

persetujuan yang dibuat sesuai Undang-Undang berlaku sebagai 

Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya” 

Dalam asas kebebasan berkontrak ini memberi kebebasan kepada 

para pihak untuk:43 

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian; 

b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; 

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan syaratnya; dan 

d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam 

penyusunan sebuah kontrak ditentukan secara sepihak sehingga 

menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan asas kebebasan 

berkontrak dalam sebuah kontak baku. Untuk menjawab pertanyaan ini 

terdapat dua paham yang memberikan jawaban, antara lain:44 

a. Sluijter menyatakan, perjanjian baku ini bukan perjanjian, 

sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah 

seperti pembentuk Undang-Undang swasta (legio particular 

wetgwver). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di 

dalam perjanjian itu adalah Undang-Undang bukan 

perjanjian. 

b. Pitlo mengatakannya sebagai perjanjian paksa (dwang 

contract). Walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku 

ini tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan oleh 

beberapa ahli hukum ditolak. Namun kenyataannya berjalan 

dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum. 

Penulis dalam penelitian ini sependapat dengan pandangan 

bahwa pemberlakuan hukum kontrak tidaklah bertentangan dengan asas 

kebebasan berkontrak dengan dasar pemikiran bahwa pada dasarnya 

                                                             
43Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, h. 9. 
44Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2005, h. 52-53. 
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calon konsumen dapat memilih apakah ia bersedia mengikuti kontrak 

tersebut atau memilih mengadakan perjanjian dengan pihak lain dengan 

perjanjian yang dirasa lebih sesuai dengan keinginannya. 

Perjanjian parkir merupakan salah satu bentuk perjanjian “riil”, 

yaitu perjanjian yang telah terjadi setelah adanya suatu penyerahan 

barang dari satu pihak ke pihak lainnya. Untuk daerah Surabaya, 

umumnya perjanjian parkir yang terjadi merupakan suatu bentuk dari 

perjanjian penitipan barang, karena sistem sewa-menyewa lahan parkir 

seperti di kota-kota besar lainnya masih sangat jarang. Seiring dengan 

diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, 

maka hak-hak pengguna jasa lebih diperhatikan salah satunya adalah 

hak atas informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan atau jasa serta hak untuk mendapatkan advokasi, 

perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut. 

Apabila pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi dalam 

perjanjian dengan konsumen maka pelaku usaha tersebut dalam hal ini 

pengelola jasa parkir telah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian 

dicantumkannya klausula eksonerasi dengan tujuan mengalihkan 

tanggung jawab pelaku usaha dari penggantian kerugian yang diderita 

pengguna jasa parkir, maka pelaku usaha juga melanggar ketentuan 

dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya 

ketentuan dalam huruf:  

a: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

    mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

h: hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

    penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 

    tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

    mestinya. 

3.1.4. Tanggung Jawab Pemilik Tempat Parkir Atas Kehilangan 

Kendaraan Pengguna Jasa Jika Menggunakan Klausula Baku 

Perjanjian parkir ditafsirkan berbeda-beda oleh sebagian 

kalangan, ada yang menafsirkan bahwa perjanjian parkir ini merupakan 

perjanjian sewa lahan, dan ada pula yang menafsirkan sebagai 

perjanjian penitipan barang (kendaraan). Pengelola parkir menafsirkan 



39 

 

 

bahwa perjanjian parkir ini merupakan perjanjian untuk sewa lahan 

parkir. Sebenarnya perjanjian parkir ini tidak boleh dilihat seperti itu. 

Lahan parkir sebenarnya merupakan milik toko atau mall. Kalau tidak 

ada lahan parkir, maka toko atau mall tersebut pasti sepi. Sehingga 

dapat dipandang bahwa lahan parkir adalah sebuah kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan dari toko atau mall.45 

Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir, 

maka pemilik toko atau mall mempercayakan lahan parkirnya untuk 

dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini dikenal sebagai penyedia 

jasa parkir atau pengelola parkir. Pengelola parkir bisa individu, 

kelompok atau badan hukum.46 

Sekali lagi, tugas dan fungsi dari pengelola parkir adalah untuk 

menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir. Maka pengguna 

jasa membayar retribusi parkir bukan untuk menyewa lahan parkir, 

melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya. Tapi 

selama ini pihak pengelola parkir mengalihkan tanggung jawab 

mengenai kemanan kendaraan kepada pemilik kendaraan. Ini dapat 

dilihat dari klausula baku yang terdapat di karcis parkir.47 

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam 

perparkiran adalah perjanjian penitipan barang.48 Perjanjian penitipan 

barang diatur di dalam Pasal 1694 KUHPerdata, yang berbunyi: 

“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang 

dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan 

mengembalikannya dalam wujud asalnya.” 

Pasal 1706 KUHPerdata mewajibkan si penerima titipan, 

mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, 

memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang 

miliknya sendiri.49 Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa 

tanggung jawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si 

                                                             
45Wibowo Tunardy, Kemenangan Konsumen Melawan Klausula Baku Karcis Parkir, 

at http://www.hukumonline.com/ diakses pada hari Minggu, 17 November 2019 pukul 20.42 
46Ibid 
47Ibid 
48David M. L. Tobing, Op.Cit, h. 18. 
49Subekti, Aneka Perjanjian, (Cetakan Ketujuh), Penerbit Alumni, Bandung, 1985, h. 

107-108. 

http://www.hukumonline.com/


40 

 

 

penerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1714 ayat (1) 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan 

mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah 

diterimanya.50 

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang, karena 

dikonstruksikan sebagai perjanjian penitipan barang, hal ini terlihat di 

dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara parkir, yaitu 

putusan Mahkamah Agung No 1367 K/PDT/2002, yaitu “Bahwa 

hubungan penitipan kendaraan atau yang memarkir dengan yang 

menerima parkir berlaku hukum aqnon dalam kaidah hukum yaitu 

tanggung jawab sebagai penerima titipan parkir.” Sehingga benda atau 

barang yang dimaksud dalam perjanjian parkir ini adalah kendaraan 

yang diparkir, bukan lahan parkirnya. Benda itu dapat ditentukan 

dengan jenis kendaraannya, nomor polisinya, jumlah helm yang dibawa 

oleh pengguna jasa parkir, dan lain sebagainya. Pertimbangan hukum 

hakim agung dalam mengambil putusan No. 1367 K/Pdt/ 2002 

menyatakan “bahwa dalam implementasi objeknya, publik secara luas 

mengakui dan menyamakan pengertian “parkir” tersebut dengan 

penitipan”. 

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang yang 

sejati, dan terjadi dengan sukarela, karena sepakat bertimbal-balik 

antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan 

(lihat Pasal 1699 KUHPerdata). 

Dalam perjanjian parkir, objek (prestasi) dari perjanjian ini 

adalah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir prestasinya 

adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang 

dikelolanya dan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang 

diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan 

kembali kendaraan yang diparkir dengan keadaan semula kepada 

pemilik kendaraan. Sedangkan prestasi dari pengguna jasa adalah 

menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir yang 

dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya parkir sesuai 

tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir. 

                                                             
50David M. L. Tobing, Op.Cit, h. 19. 
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Di dalam prakteknya, perjanjian parkir banyak menuai masalah 

karena dicantumkannya klausula baku yang merupakan pengalihan 

tanggung jawab atau pembebasan tanggung jawab. Masalah yang 

timbul adalah pertangungjawaban pengelola parkir apabila kendaraan 

yang diparkir hilang, kebanyakan pengelola tidak mau bertanggung 

jawab terhadap kehilangan tersebut, mereka sering berkilah dengan 

alasan klausula baku tersebut. 

Hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa 

adalah penitipan barang, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan 

terhadap kendaraan dan/atau barang-barang yang ada di kendaraan 

milik pengguna jasa saat sedang di parkir diarea parkir yang dikelola 

pengelola parkir maka pengelola parkir bertanggung jawab atas hal 

tersebut. Karena tanggung jawab pengelola parkir terhadap pengguna 

jasa adalah untuk mengembalikan kendaraannya dalam keadaan 

semula, hal ini berdasarkan pada Pasal 1706 dan 1714 ayat (1) 

KUHPerdata, terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di area 

parkir menjadi tanggung jawab pengelola parkir. 

Untuk membuktikan apakah pengelola parkir harus bertanggung 

jawab atau tidak terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir tersebut 

adalah perlu untuk menganalisis dan mengkaji terlebih dahulu tentang 

wanprestasi, karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dan pengguna 

jasa parkir terikat perjanjian parkir yang merupakan perjanjian 

penitipan barang (kendaraan). 

Unsur-unsur wanprestasi adalah: 

1. Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam 

perjanjian; 

2. Ada kesalahan; 

3. Ada kerugian; 

4. Ada hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian.  

Oleh karena keempat unsur wanprestasi telah terpenuhi, maka 

pengelola parkir terbukti telah melakukan wanprestasi, sehingga harus 

bertanggung jawab terhadap kendaraan milik pengguna jasa parkir yang 

hilang. Pengelola parkir tidak dapat berkilah lagi dengan menggunakan 

klausula baku yang menyatakan bahwa segala bentuk kehilangan atau 
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kerusakan menjadi tanggung jawab pengguna jasa parkir. Pengelola 

parkir wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa 

Dalam berbagai perkara yang pernah terjadi mengenai 

kehilangan kendaraan milik pengguna jasa saat sedang diparkir di area 

parkir yang dikelola oleh pengelola parkir, hakim dalam memutuskan 

perkara tersebut menilai bahwa pengelola parkir telah melakukan 

perbuatan melawan hukum karena ketidak hati-hatiannya menyebabkan 

kendaraan milik pengguna jasa hilang. 

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Sumito Y. 

Viansyah melawan PT. Securindo Pactama Indonesia Nomor 

345/Pdt.G/2007/ PN.JKT.PST tanggal 07 Mei 2008 menyatakan 

tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum 

tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar 

Rp. 30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu 

rupiah).51 Dalam tingkat banding dengan Putusan No. 513/Pdt/2008/ 

PT.DKI.JKT pada tanggal 22 Desember 2008, hakim memutus perkara 

ini dengan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan 

hukum dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil 

kepada penggugat sebesar Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh 

ratus ribu rupiah).52 Selanjutnya kedua belah pihak, PT. Secure Parking 

maupun Sumito Y. Viansyah mengajukan upaya hukum kasasi, dan 

hakim agung dalam Putusan Kasasi No. 2078 K/Pdt/ 2009 tanggal 30 

November 2010 menolak permohonan kasasi ini sehingga putusan 

kasasi ini menguatkan putusan tingkat sebelumnya yaitu Putusan 

banding yang menghukum PT. Secure Parking (pengelola parkir) untuk 

membayar ganti rugi kepada Summito Y. Viansyah (pengguna jasa) 

Dalam beberapa putusan hakim yang telah menjadi 

yurisprudensi, hakim menyatakan bahwa perbuatan pengelola parkir 

yang menyebabkan kendaraan milik pengguna jasa parkir hilang adalah 

perbuatan melawan hukum. Putusan hakim tersebut tidak tepat karena 

menyatakan perbuatan pengelola parkir sebagai perbuatan melawan 

hukum, karena perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang 

(kendaraan) sehingga perbuatan pengelola parkir tersebut dikategorikan 

                                                             
51Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam PT. 

Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking), Nomor 2078 K/Pdt/2009, h. 20. 
52Ibid, h. 21. 
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sebagai wanprestasi. Pengelola parkir melakukan wanprestasi, karena 

tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu menjaga keamanaan 

kendaraan yang diparkir, dan tidak dapat menyerahkan kendaraan 

kembali kepada pemiliknya yaitu pengguna jasa parkir. 

Di dalam suatu perjanjian kerugian salah satu pihak dapat 

disebabkan oleh perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. 

Perbuatan melawan hukum merupakan genus (yang umum) sedangkan 

wanprestasi merupakan species (yang khusus). Dalam perjanjian parkir 

ini, perbuatan pengelola parkir yang menyebabkan motor pengguna jasa 

parkir hilang saat diparkir memenuhi unsur wanprestasi, pengelola 

parkir sebagai penerima titipan (perjanjian parkir dikonstruksikan 

sebagai perjanjian parkir) tidak dapat memenuhi prestasinya yaitu 

menjaga kendaraan itu dan tidak dapat menyerahkan kembali 

kendaraan itu yang merupakan barang titipan yang harus dikembalikan 

kepada pemberi titipan yaitu pengguna jasa parkir. 

Dari analisis di atas, disimpulkan bahwa bentuk 

pertanggungjawaban pegelola parkir terhadap kehilangan kendaraan 

pengguna jasa terkait adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab 

dalam karcis parkir adalah pengelola parkir wajib bertanggung jawab 

memberi ganti kerugian kepada pengguna jasa parkir yang 

kendaraannya hilang di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir 

karena pengelola parkir terbukti melakukan wanprestasi dalam 

perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang, yaitu 

karena dengan kurang kehati-hatiannya dan kelalaian telah 

menyebabkan kendaraan milik pengguna jasa hilang saat diparkir di 

area parkir yang dikelola pengelola parkir sehingga pengelola parkir 

tidak dapat memenuhi prestasinya untuk menyerahkan kembali 

kendaraan yang diparkir kepada pengguna jasa sebagai pemilik 

kendaraan tersebut. 

Ganti rugi yang wajib diberikan oleh pegelola parkir berupa 

biaya, rugi dan bunga. Biaya berupa penggantian biaya/ongkos yang 

dikeluarkannya untuk transportasi sehari-hari karena tidak 

menggunakan kendaraannya, karena kendaraannya hilang. Ganti rugi 

berupa rugi yaitu pengelola parkir memberikan ganti rugi sejumlah 

harga kendaraan milik pengguna jasa parkir yang hilang, dan ganti rugi 

bunga pengelola parkir memberikan ganti kerugian terhadap 
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keuntungan yang sudah diharapkan oleh pengguna jasa parkir apabila 

kendaraannya tidak hilang, pengguna jasa parkir dapat memperoleh 

keuntungan dari kendaraannya tersebut. 

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum, menurut 

Celina Tri Siwi Kristiyanti, secara umum, prinsip-prinsip tanggung 

jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :53  

a. Kesalahan (liability based on fault); 

b. Praduga selalu bertanggung jawab (presumtion of liability); 

c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumtion of 

nonliability); 

d. Tanggung jawab mutlak (strict liability); 

e. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability). 

Dari prinsip-prinsip tanggung jawab yang telah dikemukakan, 

terkait masalah pertanggungjawaban petugas parkir ketika terjadi 

kehilangan kendaraan bermotor yang sedang diparkir, peneliti 

sependapat dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan 

(liability based on fault). 

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 

dilakukannya.54 

Didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyebutkan bahwa, “tiap perbuatan melanggar hukum, yang 

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang 

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”, 

mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu : 

a. Adanya perbuatan melawan hukum; 

b. Adanya unsur kesalahan; 

c. Adanya kerugian yang diderita; 

                                                             
53Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 

2011. h. 92. 
54Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia 

Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, h. 73-79. 
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d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan 

kerugian. 

Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti 

ketentuan Pasal 163 Herziene Indonesische Reglement (HIR) atau Pasal 

283 Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) dan Pasal 1865 

KUHPerdata yang mengatakan bahwa barangsiapa yang mengakui 

mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa 

itu (actorie incumbit probatio).55 

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan liability based on fault, 

apabila kendaraan yang sedang diparkir milik pengguna jasa parkir 

tersebut hilang, dan memenuhi unsur-unsur kesalahan atau kelalaian 

dari petugas parkir dalam menjaga area parkir, sesuai dengan 

KUHPerdata maka petugas yang bersangkutan dapat dimintai 

pertanggungjawaban berupa ganti kerugian meskipun petugas parkir 

tersebut berdalih untuk tidak mau mengganti kerugian dengan alasan 

tidak ada karcis tanda masuk atau kelalaian jika terjadi kehilangan atau 

kerusakan kendaraan. 

Apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan yang mereka sebut 

“alangan” maka petugas parkir tidak bertanggungjawab dan mereka 

berdalih bahwa di dalam karcis sudah tertera bahwa “kehilangan, 

kerusakan bukan menjadi tanggung jawab pengelola.” Mereka juga 

beranggapan bahwa tarif yang dibayarkan untuk retribusi parkir hanya 

bernominal kecil tidak sebanding dengan kendaraan dan barang yang 

dititipkan. 

Secara normatif memang tidak ada aturan khusus yang 

menyatakan bahwa petugas parkir bertanggung jawab mengganti 

kerugian ketika terjadi kerugian yang dialami oleh pemilik kendaraan 

saat menggunakan jasa petugas parkir. Namun terdapat aturan yang 

tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama antara pengelola dengan 

petugas parkir yang mengatur setiap petugas parkir untuk 

menyelesaikan permasalahan baik dalam bentuk penyelesaian 

permasalahan secara kekeluargaan maupun adanya upaya penggantian 

sebagai wujud itikad baik yang diberikan. 

                                                             
55Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 

2011, h. 93. 
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Di samping tanggung jawab yang melekat sebagai penyedia jasa, 

selaras dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 

menyatakan bahwa perjanjian dalam perparkiran merupakan perjanjian 

penitipan barang. Penitipan terjadi adalah apabila seseorang menerima 

barang milik orang lain dan berjanji untuk menyimpan dan 

mengembalikannya dalam keadaan seperti awal mula ketika dititipkan. 

Maka dari itu selain untuk memudahkan pengemudi dalam 

memarkirkan kendaraanya petugas parkir wajib menjaga kendaraan dan 

mengembalikanya seperti semula. Dengan demikian, maka berlaku 

Putusan Mahkamah Agung No. 124 Tahun 2007 yang mengharuskan 

pengelola parkir mengganti kerusakan atau kehilangan kendaraan yang 

hilang di area parkir, selain itu pengelola parkir sebagai pelaku usaha 

bertanggung jawab atas perbuatan petugas parkir dalam menjalankan 

tugasnya. 

Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian dapat 

ditemukan dalam teori negligence. Teori ini dapat digunakan konsumen 

untuk mengajukan gugatan kepada petugas atau pengelola parkir yang 

perbuatanya menyebabkan kerugian bagi konsumen sepanjang 

memenuhi beberapa unsur yang menjadi syarat, yaitu: 

1. Suatu tingkah laku yang memberikan kerugian, tidak sesuia 

dengan sikap hati-hati yang normal; 

2. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban 

berhati-hati terhadap tergugat; 

3. Kelakuan tersebut merupakan bentuk nyata dari penyebab 

bentuknya kerugian. 

Bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan oleh pengelola atas 

perbuatan juru parkir yang terbukti lalai  adalah: 

1. Pengelola parkir mewajibkan setiap petugas parkir dalam 

menjalankan tugasnya untuk beritikad baik dan melayani 

konsumen sebaik dengan sopan, santun, dan tidak ada 

deskriminasi atau tindakan semena-mena, sebagai wujud 

itikad baik, jika terjadi sengketa atas kelalaian petugas 

parkir. Petugas parkir wajib melakukan langkah-langkah 

lain sebagai upaya penyelesaian sengketa. 
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2. Jika penyelesaian sengketa secara kekeluargaan tidak 

ditemukan kesepakatan maka langkah selanjutnya yang 

harus dilakukan adalah membebankan petugas parkir untuk 

menanggung dan mengganti kerugian yang diderita oleh 

pengguna jasa parkir sesuai dengan kemampuan keuangan 

yang dimilikinya hal tersebut dilakukan sebagai bentuk 

sanksi atas kelalaiannya ketika menjalankan tugas. 

3. Jika tetap tidak ditemukan kesepakatan pengelola parkir 

secara bersama-sama dengan petugas parkir untuk 

menyelesaikan sengketa yang terjadi. 

4. Apabila terjadi permasalahan yang secara nyata-nyata akibat 

kelalaian petugas parkir namun petugas parkir tetap 

melakukan tindakan semana-mena dan tidak ada itikad baik 

untuk menyelesaikan masalah maka konsumen dihimbau 

untuk melaporkan baik melalui website ataupun datang 

langsung ke Dinas Perhubungan dan akan dilakukan 

penjatuhan sanksi bagi petugas parkir yang bersangkutan 

hingga yang terberat adalah Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK).56 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang 

diberikan oleh pemilik parkir kepada pengguna jasa parkir, yaitu 

dibebankan kepada petugas parkir jika terjadi kelalaian petugas parkir. 

 

3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pemilik Tempat Parkir Atas Kehilangan 

Kendaraan Di Dalam Peraturan Daerah Surabaya 

3.2.1. Perparkiran menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota 

Surabaya 

Penyelenggaran parkir yang dikelola oleh badan atau pihak 

swasta di Surabaya harus berdasar kepada Peraturan Daerah Surabaya 

                                                             
56M. Akmal, Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kerusakan Kendaraan Pada 

Saat Di Parkir, Yogyakarta, Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019, h. 101-102. 
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No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota 

Surabaya, Pasal 4 menyebutkan bahwa: 

1. Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan tempat 

parkir di Daerah. 

2. Dalam menyelenggrakan tempat parkir, pemerintah dapat 

bekerja sama dengan orang atau badan. 

Pengertian badan dalam Peraturan Daerah Surabaya No. 3 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya adalah 

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, pesekutuan, 

persekumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 

atau organsasi sejenisnya lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk 

badan lainnya. 

Pemerintahan Kota Surabaya diwakili oleh Dinas Perparkiran 

menyelenggarakan perizinan pihak untuk pihak swasta yang 

menyediakan lahan parkir. Peraturan Daerah Surabaya No. 3 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya mengatur 

bahwa dalam perizinan suatu badan untuk menyelenggarakan tempat 

parkir ini harus sesuai dengan Pasal 11 yaitu: 

1. Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Orang atau Badan 

hanya dapat dilaksanakan di luar Ruang Milik Jalan yang 

berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. 

2. Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan 

oleh Orang atau Badan selain Pemerintah Daerah setelah 

memperoleh izin dari Walikota. 

3. Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah perseorangan Warga Negara Indoensia atau Badan 

Hukum Indonesia berupa: 

a. usaha khusus perparkiran; atau 

b. penunjang usaha pokok 
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4. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di 

luar Ruang Milik Jalan, Pemohon harus mengajukan 

permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas 

dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh 

Walikota. 

5. Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas. 

6. Izin penyelenggaran Tempat Parkir di luar Ruang Milik 

Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 

(tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila 

diajukan oleh pemegang izin yang sama. 

7. Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Tempat 

Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) diajukan kepada Walikota paling lambat 2 

(dua) minggu sebelum masa izin berakhir 

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 

memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar 

Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

diatur dalam peraturan Walikota. 

Dari ketentuan Pasal 11 tersebut dapat diketahui bahwa 

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perparkiran memberi kuasa kepada 

orang atau badan untuk menyelenggarakan parkir. Suatu badan harus 

harus terlebih dahulu mengurus surat izin untuk dapat 

menyelenggarakan tempat parkir serta harus mengajukan permohonan 

tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan 

melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Penyelenggaraan tempat parkir oleh badan tersebut berlaku 

selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperanjang. Syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh suatu badan untuk dapat memperoleh izin dalam 

menyelenggarakan parkir adalah: 

1. Mengisi surat permohonan/perpanjangan izin 

penyelenggaran tempat parkir; 

2. Melampirkan pas foto; 



50 

 

 

3. Fotokopi KTP pemohon; 

4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

5. Fotokopi surat Izin Usaha/HO, fotokopi izin lama jika 

perpanjangan; 

6. Fotokopi surat setoran pajak daerah (parkir); 

7. Fotokopi izin mendirikan bangunan; 

8. Fotokopi denah (lay out) area parkir; 

9. Daftar nama-nama petugas parkir, dan 

10. Surat kuasa asli bila dikusakan kepada orang lain 

(bermaterai cukup). 

Kemudian dalam usaha perparkiran sebagai suatu badan harus 

berdasarkan pada Peraturan Daerah Surabaya No. 3 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya yaitu 

penyelenggaraan perparkiran harus memenuhi kewajibannya seperti 

yang tertera pada Pasal 14 Peraturan Daerah Surabaya No. 3 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya, yaitu: 

1. Penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan  

oleh orang atau badan wajib: 

a. Menyediakan Tempat Parkir sesuai dengan standar 

teknis yang ditentukan; 

b. Melengkapi fasilitas Tempat Parkir paling sedikit 

berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, 

ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir 

khusus; 

c. Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang 

parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan 

kelancaran lalu lintas; 

d. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam 

dan sekitar kawasan parkir; 

e. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi 

parkir; 

f. Mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan 

kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan 

peraturan Perundang-undangan termasuk dalam hal 

asuransi kehilangan; 

g. Menyusun tata tertib parkir dan menetapkan standar 

operasional yang profesional, modern, prima serta 
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mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna 

jasa parkir; 

h. Menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang 

cacat, manusia lanjut usia dan ibu hamil yang diberi 

tanda petunjuk khusus; 

i. Mempekerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai, 

berseragam dan memakai tanda pengenal; 

j. Menarik sewa/biaya parkir sesuai dengan tarif yang 

tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar; 

k. Memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada 

pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir; 

l. Membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan pajak 

yang berlaku di Daerah; 

m. Menyediaka informasi kapasitas parkir dan ketersedian 

secara serta merta (real time) 

n. Menyediakan layanan informasi dan pengaduan; 

o. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk 

pelaksanaa sistem parkir yang saling terintegrasi dan 

serta merta (real time) termasuk secara bertahap 

menyiapkan sarana dan fasilitas penunjangnya; dan 

p. Secara bertahap terus meningkatkan kualitas pelayanan 

termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang 

menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna jasa 

parkir. 

2. Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir 

dan tidak mendapatkan tempat parkir maka dibebaskan dari 

biaya parkir. 

3. Dalam hal pengguna jasa parkir memasuki area parkir 

dengan tujuan menurunkan dan/atau menaikan orang/barang 

dan tidak untuk dimaksudkan untuk parkir maka dibebaskan 

dari biaya parkir. 

4. Pembebasan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan menetapkan batas 

minimal waktu yang menginformasinya wajib 

diinformasikan pada tempat masuk area parkir. 
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5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban bagi 

penyelenggara tempat parkir di luar Ruang Milik Jalan 

diatur dalam Peraturan Walikota. 

3.2.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pemilik Tempat parkir Di Dalam 

Peraturan Daerah Surabaya 

Mengenai tanggung jawab pengelola parkir terhadap 

kehilangannya kendaraan bermotor sangat berkaitan pada hubungan 

hukum yang terjadi antara pengelola parkir dengan pengguna jasa. Hal 

ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu:57 

1. Hubungan Penitipan Barang 

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam 

perparkiran adalah perjanjian penitian barang. Perjanjian 

penitipan barang sendiri diatur didalam Pasal 1694 KUHPerdata 

yang berbunyi: "Penitipan adalah terjadi, apabila seorang 

menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa 

ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud 

asalnya. Demikianlah definisi yang oleh Pasal diberikan tentang 

perjanjian penitipan itu"  

Menurut kata-kata Pasal itu, penitipan adalah suatu 

perjanjian "riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan 

dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya 

barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian 

lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu 

sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal 

yang pokok dari perjanjian itu.58 

Dalam Pasal 1706 KUHPerdata diwajibkan bagi si 

penerima titipan mengenai perawatan barang yang dipercayakan 

kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia 

memelihara barang miliknya sendiri dengan demikian tanggung 

jawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima 

titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1714 KUHPerdata 

                                                             
57David M. L. Tobing, Op.Cit, h. 18. 
58Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 107. 
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yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan 

mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah 

diterimanya.  

Berdasarkan uraian diatas tanggung jawab pengelola 

parkir terhadap pengguna jasa parkir wajib mengembalikan 

kendaraan miliknya dalam keadaan semula, atau dengan kata lain 

apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di 

area parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir. 

Hubungan penitipan barang inilah umumnya yang berlaku 

di dalam praktik perparkiran yang menggunakan tarif per jam 

atau bukan penyewaan tempat parkir yang biasanya yang 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu seperti perbulan atau 

beberapa bulanan. Karena hubungan hukum yang terjadi antara 

pemilik kendaraan sebagai pengguna jasa parkir dan pengelola 

parkir sebagai penyedia tempat parkir adalah hubungan penitipan 

barang, maka berdasarkan Pasal 1706 dan 1704 KUHPerdata 

tersebut pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan 

kendaraan di area parkir yang dikelolanya. 

2. Hubungan Sewa Menyewa  

Salah satu hubungan antara pengelola parkir dan pengguna 

jasa adalah hubungan sewa menyewa walaupun hubungan ini 

kurang lazim dipergunakan karena kurang efektif apabila 

dipergunakan untuk parkir pada umumnya. Sewa menyewa 

diatur di dalam Pasal 1548 KUHPerdata yang berbunyi: 

"Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana 

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

memberikan pihak yang laimya kenikmatan dari suatu 

barang selarna suatu waktu tertentu dan dengan 

pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut 

belakangan itu disanggupi pembayarannya" 

Hubungan hukum sewa menyewa dalam perparkiran 

biasanya baru timbul apabila ada perjanjian pokoknya yaitu 

perjanjian sewa menyewa ruangan gedung dan dalam perjanjian 

sewa menyewa parkir ini adalah perjanjian assesoir yang tunduk 

dan mengikuti perjanjian pokoknya. 
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Kewajiban-kewajiban penyewa dapat disimpulkan menjadi 

3 bagian penting yaitu:59 

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada 

penyewa; 

2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian 

hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang 

dimaksudkan; 

3. Memberikan kepada penyewa kenikmatan tenteram 

dari barang yang disewakan selama berlangsungnya 

penyewaan. 

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si 

penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang 

menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan-

tuntutan hukum dari pihak ketiga, yang misalnya membantah hak 

si penyewa untuk memakai barang yang disewakan. Kewajiban 

tersebut tidak meliputi pengamanan terhadap gangguan-

gangguan fisik, dalam masalah perparkiran sebagai contoh 

adalah kerusakan kendaraan di area parkir dan atau kehilangan 

barang dan kendaraan, maupu kehilangan kendaraan dan 

sebagainya. 

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1556 yang berbunyi: 

"Pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan 

menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan 

dalam kenikmatannya yang dilakukan oleh orang-orang 

pihak ketiga dengan peristiwa- peristiwa tanpa 

memajukan sesuatu hak atas barang yang disewa, 

dengan tidak mengurangi hak si penyewa untuk 

menuntut sendiri orang itu" 

Dari ketentuan di atas maka resiko kehilangan kendaraan 

ditanggung sendiri oleh pemilik kendaraan. Resiko adalah 

kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu 

peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang 

menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.60 Dalam hal 

                                                             
59Subekti, Op.cit, h. 42. 
60Ibid, h. 44. 
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sewa menyewa ketentuan mengenai resiko dapat dipedomani dari 

ketentuan Pasal 1553 KUHPerdata:  

“Jika barang yang disewakan musnah sama sekali 

dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak 

disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. 

Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, 

maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan 

meminta pengurangan harga atau akan meminta 

pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal 

itu ia tidak berhak atas ganti rugi.” 

Namun tidak terlalu jelas penjabarannya. 

Dari perkataan "gugur demi hukum" inilah kita simpulkan 

bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu 

apa dari pihak-lawannya, hal mana berarti bahwa kerugian akibat 

musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh 

pihak yang menyewakan. Dan ini memang suatu peraturan resiko 

yang sudah setepatnya, karena pada asasnya setiap pemilik 

barang wajib menanggung segala resiko atas barang miliknya. 

3. Hubungan Sewa Menyewa Tidak Murni 

Dalam hubungan hukum perparkiran unsur-unsur sewa 

menyewa yang terdapat dalam BAB ke Tujuh KUHPerdata, 

tentang sewa menyewa tidak semuanya terpenuhi. Salah satu 

unsur yang tidak terpenuhi adalah pemeliharaan oleh penyewa 

lahan parkir seperti yang terdapat dalam Pasal 1563 

KUHPerdata. Hal ini diakibatkan karena dalam hubungan sewa 

menyewa parkir si pemilik kendaraan yang menyewa lahan 

parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama 

jangka waktu sewa dalam arti setelah memarkirkan kendaraan si 

penyewa langsung meninggalkan lahan parkir sehingga tidak 

dapat menguasai atau memelihara lahan parkir sehingga tidak 

dapat menguasai atau memelihara lahan parkir dan kontruksi 

sewa menyewa ini adalah sewa penyewa tidak murni sehingga 

apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas kendaraan di lahan 

yang disewa, maka penyewa masih mempunyai hak untuk 

menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan 

karena walaupun lahan parkir telah disewakan kepada pengguna 
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jasa, namun penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang 

menyewakan (pengelola parkir). 

Hal lain yang menyebabkan terjadi sewa menyewa tidak 

murni dalam perparkiran adalah si penyewa (pemilik mobil) 

tidak bisa bebas mempergunakan lahan yang disewanya karena 

peraturan yang ketat dari yang menyewakan, misalnya harus 

masuk dan keluar dari pintu tertentu, harus parkir paralel, tidak 

boleh parkir serong, dan peraturan lain terhadap objek sewa. 

Hal ini sangat berbeda dengan sewa menyewa rumah dan 

tanah seperti yang terdapat dalam KUHPerdata di mana si 

penyewa rumah memiliki kekuasaan penuh terhadap rumah yang 

dikuasainya selama jangka waktu sewa. Dengan kata lain si 

pemilik rumah (yang menyewakan) tidak berhak menguasai atau 

menempati rumah tersebut selama masa sewa serta tidak berhak 

mangatur si penyewa dalam menggunakan lahan sewanya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila terjadi kehilangan atau 

kerusakan di dalam rumah selama jangka waktu sewa tidak dapat 

dimintai tanggung jawab kepada pemilik.  

Hendaknya pengelola parkir dalam melakukan pengelolaan 

parkirnya dilakukan secara profesional dan pengelola parkir 

berkewajiban untuk memberi jaminan keamanan yang memadai atas 

kendaraan para pemakai jasa perparkiran yang dikelolanya dan menjaga 

keamanan atas kendaraan yang masuk dan diparkir dalam area 

perparkiran tersebut. Selain itu hilangnya motor tersebut tidak terlepas 

dari adanya unsur kelalaian dan kekurang hati-hatian dari pengelola 

sebagaimana terungkap dalam fakta sebagai berikut: 

1. Tidak mewajibkan penjaga parkir untuk mengawasi setiap 

saat area parkir tersebut; 

2. Tidak adanya pentutup permanen yang dapat motor 

memungkinkan melewatinya; 

3. Pada saat kejadian pencurian kendaraan bermotor tidak ada 

petugas secara tuntas mengejar pencuri; 

4. Setelah kejadian, dari pihak pengelola parkir tidak ada yang 

melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. 
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Dalam kasus ini mengenai klausula baku yang tertera di dalam 

karcis parkir, merupakan perjanjiannya yang kesepakatannya bercatat 

hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima 

klausul, sebab manakala pengendara motor memasuki area parkir, ia 

tidak punya pilihan lain, selain memilih parkir disitu sehingga dapat 

dikatakan kesepakatan itu berat sebelah, artinya kesepakatan itu 

diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara. 

Berdasarkan kasus-kasus perjanjian baku yang terdapat dalam 

persoalan perparkiran, maka dapat dikategorikan beberapa pandangan 

Majelis Hakim dalam memutus keabsahan dan konsekuensi dari suatu 

klausula baku pengalihan tanggung jawab dalam kasus parkir yang 

dapat disimpulkan menjadi 5 pemandangan, yaitu:61 

1. Apabila suatu perjanjian baku dibuat dengan 

menandatangani dokumen tertulis. Menurut ketentuan 

umum, penandatanganan itu terkait dengan segala sesuatu 

yang tertera dalam dokumen itu, baik ia membacanya atau 

tidak. Jika dokumen itu berisi suatu klausula 

penyampingan, pihak lainnya telah menyetujui klausula 

tersebut ketika ia menaruhkan tanda tanganya.62 Penyewa 

berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan 

kepada penyewa, memelihara barang yang disewakan 

sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang 

dimasudkan serta memberikan kepada penyewa 

kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama 

berlangsungnya penyewaan. Kewajiban memberikan 

kenikmatan tenteram kepada si penyewa tersebut tidak 

meliputi pengamanan terhadap gangguan-gangguan fisik 

sebagai contohnya kerusakan kendaraan di areal parkir dan 

atau kehilangan barang dalam kendaraan maupun 

kehilangan kendaraan dan lain sebagainya. Berdasarkan 

Pasal 1556 KUHPerdata, maka resiko kehilangan 

kendaraan ditanggung sendiri oleh pemilik kendaraan. 

                                                             
61David M. L. Tobing, Op.Cit, h. 55. 
62Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung, 1986, h. 147. 
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2. Apabila suatu perjanjian baku dibuat dengan tidak 

menandatangani dokumen tertulis. Pihak yang mencoba 

menyandarkan diri pada syarat-syarat itu harus 

membuktikan bahwa pihak lain mengetahui, atau 

seharusnya sudah mengetahui bahwa dokumen itu adalah 

dokumen yang bersifat perjanjian yang dapat diharapkan 

berisi syarat-syarat. la juga harus menunjukkan bahwa 

segala sesuatu telah dilakukan dengan layak supaya syarat-

syarat itu diketahui oleh pihak lainnya. Kebanyakan dari 

hal-hal itu menyangkut klausula penyampingan dalam 

dokumen-dokumennya seperti tiket, nota pengiriman 

formulir pesanan, dan penerimaan yang tidak 

ditandatangani. Bahwa perjanjian baku pengalihan 

tanggung jawab dalam perkara ini merupakan perjanjian 

baku yang tertulis namun tidak ditandatangani baik si 

pembuatnya maupun pihak yang disodorkan perjanjian 

baku. Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa terdapat 

jenis perjanjian penitipan barang sangat tepat mengingat 

dalam kasus ini tidak terdapat ciri-ciri dari sewa menyewa 

tempat parkir motor terutama mengenai uang sewa yang 

disepakati sebelumnya lahan parkir motor yang telah 

ditentukan khusus. 

3. Apabila penilaian terhadap perjanjian baku ditinjau dari ada 

tidaknya perbuatan melawan hukum. Pihak pengelola 

parkir yang telah menyiapkan terlebih dahulu perjanjian 

baku pengalihan tanggung jawab tidak dapat berlindung 

dengan perjanjian baku tersebut karena terdapat hal yang 

lebih esensial yaitu bahwa pengelola parkir telah terbukti 

melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar 

prinsip ketidak hati-hatian sehingga tidak dapat 

menjadikan perjanjian baku yang telah diletakkan dalam 

karcis parkir sebagai hal pembenar atau pengecualian.   

4. Apabila penilaian terhadap perjanjian baku ditinjau dari 

keseimbangan kedudukan para pihak dan itikad baik dalam 

pembuatan perjanjian baku Majelis hakim dapat 

melakukan penilaian terhadap perjanjian baku apakah 

isinya telah mengandung prinsip itikad baik dalam 
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pembuatan perjanjian dan dengan demikian terdapat 

keseimbangan dalam suatu pelaksanaan perjanjian dan 

apabila sudah terdapat itikad tidak baik dalam pembuatan 

perjanjian baku maka hakim dapat melakukan koreksi dan 

pembatalan atas perjanjian baku tersebut. Hakim menilai 

perjanjian baku yang terdapat dalarn perjanjian penitipan 

telah dibuat dengan itikad tidak baik yaitu tidak menjamin 

keseimbangan bagi pihak-pihak melainkan hanya 

mengamankan pihak yang membuat perjanjian yaitu 

pengelola perparkiran dan perjanjian baku pengalihan 

tanggung jawab. 

5. Apabila penilaian terhadap perjanjian baku ditinjau dari ada 

tidaknya pembatasan tanggung jawab pengelola parkir 

apabila perjanjian baku telah dinyatakan batal demi 

hukum. Walaupun ada pernyataan pembatalan perjanjian 

baku dalam putusan Hakim namun tidak otomatis seluruh 

tanggung jawab dibebankan kepada pengelola parkir 

melainkan harus dilihat apakah ada perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh pengelola parkir dan 

kewajiban hukum pemakai tempat parkir. Majelis Hakim 

secara eksplisit menilai ada perjanjian penitipan barang 

karena dalam pertimbangannya untuk gugatan ganti rugi 

barang-barang yang hilang dalam kendaraan, Majelis 

Hakim menyatakan bahwa barang-barang itu tidak pernah 

dititipkan kepada pengelola parkir sehingga tidak ada 

kewajiban bagi pengelola parkir untuk menggantinya. 

Adapun penggantian atas rusaknya kendaraan didasarkan 

pertimbangan bahwa pengelola parkir harus bertanggung 

jawab atas kerusakan yang dialami oleh pengguna jasa 

parkir walaupun terdapat klausula baku.63 

Seperti sebelumnya pada Pasal 1694 KUHPerdata menyatakan 

bahwa perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan barang, maka 

penitipan akan terjadi jika seseorang lain menerima suatu barang dan 

mengembalikan dalam wujud asalnya. Pada Pasal 1706 KUHPerdata 

mewajibkan bahwa seorang yang telah menerima suatu barang titipan 

                                                             
63David M. L. Tobing, Op.Cit, h. 78. 
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yang dipercayakan olehnya maka barang tersebut harus dirawat dan 

dipeliharanya dengan minat yang sama seperti barang kepemilikannya 

sendiri. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanggung 

jawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan, 

hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1714 ayat (1) KUHPerdata yang 

memyatakan bahwa si penerima titipan barang tersebut diwajibkan 

mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah 

diterimanya. 

Maka apabila terjadi suatu kehilangan terhadap kendaraan atau 

kerusakan yang ada di kendaraan milik pengguna jasa parkir saat 

sedang parkir di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir 

(pemilik tempat parkir) maka wajib bertanggung jawab atas hal 

tersebut. kerena tanggung jawab pengelola parkir terhadap pengguna 

jasa adalah untuk mengembalikan kendaraannya dalam keadaan 

semula, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1706 dan 1714 ayat (1) 

KUHPerdata, terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di area 

parkir menjadi tanggung jawab pengelola parkir. 

Di dalam suatu kerugian dari perjanjian salah satu pihak dapat 

disebabkan oleh perbuatan hukum maupun wanprestasi. Dalam 

perjanjian parkir ini pengelola parkir yang menyebabkan kendaraan 

pengguna jasa parkir hilang saat diparkir memenuhi unsur wanprestasi, 

maka pengelola parkir sebagai penerima titipan atau perjanjian parkir 

dikontruksikan sebagai penitipan barang (kendaraan) tidak dapat 

melakukan dan memenuhi prestasinya yaitu menjaga kendaraan 

tersebut dan tidak dapat menyerahkan kembali kendaraan itu yang 

merupakan barang titipan yang harus dikembalikan kepada pemberi 

titipan yaitu pengguna jasa parkir. 

Dari hal tersebut bahwa bentuk pertanggungjawaban pengelola 

parkir terhadap kehilangan kendaraan pengguna jasa, pengelola parkir 

wajib bertanggung jawab memberi ganti kerugian kepada pengguna 

jasa parkir yang kendaraannya hilang di area parkir yang dikelolanya 

karena terbukti melakukan wanprestasi dalam perjanjian parkir yang 

merupakan perjanjian penitipan barang yaitu karena kurangnya kehati-

hatian dan kelalaian yang telah menyebabkan kendaraan pemilik 

pengguna jasa parkir hilang. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata 
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Bentuk tanggung jawab pengelola parkir adalah wajib mengganti rugi 

berupa biaya, rugi, dan bunga. 

Jika bila dilihat dari ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah 

Surabaya No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di 

Kota Surabaya bahwa penyelenggara parkir oleh orang atau badan 

wajib untuk mematuhi Pasal 14 tersebut, yaitu menjaga keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir, melaporkan 

kepada pemberi izin apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat 

parkir kepada pihak lain, mengasuransikan terhadap kehilangan 

kendaraan serta membayar pajak parkir. Jika penyelenggara tempat 

parkir tidak mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan maka 

penyelenggara bertanggung jawab penuh dan wajib mengganti 

kehilangan kendaraan tersebut.  

Adanya Pasal 14 Peraturan Daerah Surabaya No. 3 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya membuktikan 

adanya perlindungan terhadap pengguna jasa parkir apabila terjadi 

kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris, hal ini dibuktikan dengan 

adanya kewajiban penyelenggara parkir untuk menjaga keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran pada lokasi parkir serta adanya aturan dalam 

hal asuransi kehilangan kendaraan. Pasal 14 tersebut digunakan sebagai 

cover perlindungan terhadap pengguna jasa parkir. Berdasarkan 

Peraturan Daerah Surabaya No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Perparkiran Di Kota Surabaya dikaitkan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf 

j Peraturan Daerah Surabaya No. 3 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya membuktikan bahwa 

parkir tersebut merupakan perjanjian sewa menyewa. 

Kemudian mengenai karcis parkir ditentukan dalam Peraturan 

Daerah Surabaya No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Perparkiran Di Kota Surabaya Pasal 16 bahwa: 

1. Pada karcis parkir sekurang-kurangnya harus memuat data 

sebagai berikut: 

a. Nomor seri; 

b. Nama jenis pungutan; 

c. Dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir; 

d. Nomor urut karcis parkir; 
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e. Besarnya retribusi/sewa; 

f. Waktu masuk dan keluarnya kendaraan; 

g. Nomor polisi kendaraan; 

h. Asuransi  

i. Hari, tanggal, dan bulan; 

j. Kontak layanan dan pengaduan. 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan warna 

karcis serta ketentuan lainnya diatur dalam Peraturan 

Walikota. 

Menurut ketentuan di atas maka karcis parkir yang dikeluarkan 

oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perparkiran dan oleh orang 

maupun badan harus memenuhi data tersebut. Pengelola parkir yang 

menerbitkan karcis yang tidak memenuhi data di atas diwajibkan untuk 

membuat surat pernyataan, seperti dalam hal asuransi parkir, jika tidak 

memiliki asuransi parkir maka harus membuat surat pernyataan dan 

mengikuti aturan asuransi yang ada pada Peraturan Daerah Surabaya 

No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota 

Surabaya. 

 

 

 


