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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERKENAAN 

DENGAN KEHILANGAN SEPEDA MOTOR DI AREA PARKIR 

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009) 

Oleh: 

VANIA MARETHA 

 

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan 

bisnis yang sehat. Kegiatan bisnis yang sehat harus terdapat keseimbangan 

pelindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha sehingga tidak timbul 

permasalahan hukum. Permasalahan hukum dalam bidang perlindungan 

konsumen yang sering ditemui dikehidupan sehari-hari yaitu kehilangaan 

kendaraan dan/atau aksesoris kendaraan di area parkir. Penelitian ini berdasarkan 

pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009 yang bertujuan untuk 

menganalisis ketentuan mengenai perlindungan hukum yang dimiliki konsumen 

berkenaan dengan hilangnya sepeda motor di area parkir. Putusan Mahkamah 

Agung tersebut merupakan putusan akhir atas gugatan yang diajukan oleh Sumito 

Y. Viansyah untuk mendapatkan penggantian kerugian atas hilangnya sepeda 

motor di area parkir yang dikelola oleh PT Securindo Packtama (secure Parking). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana hak 

konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha serta pertimbangan hakim 

dalam menyelesaikan kasus tersebut.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif 

dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini 

adalah tipe Case Approach. Data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini 

terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjamin 

kewenangan konsumen untuk melakukan gugatan apabila terdapat pelanggaran 

yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan KUH Perdata, pelanggaran yang 

dilakukan oleh PT Securindo Packtama Indonesia adalah kelalaian yang 

mengakibatkan kerugian sehingga harus di pertanggungjawabkan. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Secure Parking 
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“Educating the mind without educating the heart is no education at all” 

(Aristoteles) 

 

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat 

dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki.” 

(Dr. H. Mohammad Hatta) 

 

“Don’t study to earn, study to learn. What you learn today is what you will 

become tomorrow” 

(Bill Gates) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat telah menghasilkan berbagai jenis 

barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Konsumen adalah setiap orang pemakai 

barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.1 Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari 

kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat 

keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. 

Tidak adanya perlindungan yang seimbang tentunya menyebabkan konsumen 

berada pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen 

tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian 

antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar 

hukum yang dilakukan oleh produsen. 2  Perjanjian-perjanjian yang dilakukan 

antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing 

pihak puas, karena kadang-kadang konsumen tidak menerima barang atau jasa 

                                                           
1
 Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821. 
2
 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 1. 
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sesuai harapannya atau karena produsen telah melakukan wanprestasi3, sehingga 

konsumen mengalami kerugian.4 

Salah satu tugas dari sebuah negara yaitu melindungi masyarakatnya, karena 

sebagian besar dari masyarakat tidak lain adalah konsumen sehingga para 

konsumen sangat perlu mendapat perlindungan negara. Keberpihakan kepada 

konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. 5  Dalam 

praktek perdagangan yang merugikan konsumen, diantaranya penentuan harga 

barang dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus 

secara konsisten berpihak kepada masyarakat yang pada umumnya merupakan 

konsumen. Upaya Negara dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen dengan membentuk sebuah lembaga 

swadaya masyarakat di bidang perlindungan konsumen dan peraturan tentang 

perlindungan konsumen. 

Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia ditandai dengan lahirnya sebuah 

lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang perlindungan kosnumen yang 

                                                           
3

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, 

sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam 

perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa. Dikutip dari Nindyo Pramono, Hukum 

Komersil, Jakarta, Pusat Penerbitan UT, 2003, hlm. 21. 
4
 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Op. 

Cit., hlm.2. 
5

 Istilah “ekonomi kerakyatan” makin marak pada sebelum dan sesudah turunnya 

Soeharto dari kursi kepresidenan akibat desakan arus reformasi yang dipelopori hampir seluruh 

mahasiswa Indonesia. Menurut Dj. A. Simarmata, orang berdebat tentang perbedaan “ekonomi 

koperasi” dengan “ekonomi kerakyatan”. Menurutnya Orde baru telah memunculkan sosok 

ekonomi penuh dengan kesenjangan penghasilan dan kepemlikan, antarkelompok masyaakat dan 

antarprofesi, antardaerah dan antarpulau. Istilah “demokrasi ekonomi” yang terdapat pada 

penjelasan pasal 33 UUD 1945, ditafsirkan setara dengan “ekonomi kerakyatan”. Penjelasan pasal 

33 UUD 1945 menyatakan demokrasi ekonomi yakni satu system ekonomi dimana produksi 

dikerjakan oleh semua, untuk semua serta dibawah penilikan anggota-anggota masyarakat. Jadi, 

salah satu pilar dari demokrasi ekonomi adalah keikutsertaan semua orang dalam kegiatan 

produksi. Dikutip dari Dj. A. Simarmata, Reformasi Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar 

1945:Kajian Ringkas dan Intrepretasi Teoritis, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas 

Ekonomi,1998, hlm. 117-118.    
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telah terkenal sejak orde baru hingga saat ini. Kedudukan LSM dalam 

perlindungan konsumen bertindak sebagai pendamping dan wakil dari konsumen 

untuk membela dan memperjuangkan atau mengadvokasi kepentingan dan hak-

hak konsumen di pengadilan atau LSM bertindak sebagai subyek hukum yang 

secara langsung mengajuka tuntutan hukum. 6  LSM di bidang perlindungan 

konsumen ini adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang 

dibentuk pada Tahun 1973 dengan tujuan agar konsumen tidak dirugikan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. YLKI hingga saat ini masih tetap proaktif 

membela dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan konsumen. YLKI ikut 

sebagai pengagas dalam penyusunan rancangan Undang Undang perlindungan 

konsumen (UUPK). 

Undang-Undang perlindungan konsumen di Indonesia lahir pada tanggal 20 April 

1999 dan baru berlaku pada tanggal 20 April 2000. Sebelum lahirnya UUPK 

memang sudah banyak peraturan yang mengatur tentang hak-hak konsumen 

seperti perjanjian jual beli yang diatur dalam KUHPerdata, UU Perindustrian dan 

lainnya, namun belum ada peraturan yang mengatur dan  melindungi kepentingan-

kepentingan konsumen secara khusus sehingga kedudukan konsumen terhadap 

pelaku usaha masih lemah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) 

merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan 

pelaku usaha secara seimbang. Keberadaan UUPK menjadi landasan hukum yang 

kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 

untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan 

pendidikan konsumen. 

                                                           
6

 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 

Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016,  hlm.136. 
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Sejak berlaku efektif pada 20 April 2000 hingga dikeluarkannya sejumlah 

peraturan perundang-undangan pelaksanaan UUPK, belum banyak perubahan 

sikap perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen. Hampir pada semua komoditas, 

terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen.7 Tidak berlebihan apabila 

dikatakan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen memerlukan pembinaan 

sikap, baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Pembinaan sikap dilakukan 

melalui pendidikan sebagai salah satu media sosialisasi. Itulah sebabnya 

pendidikan konsumen diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. 8 

Berbagai ketentuan yang ada dalam UUPK masih menjadi aturan yang sangat 

mudah diabaikan oleh pelaku usaha salah satu pelanggaran yang masih banyak 

terjadi adalah adanya pembuatan perjanjian baku (standart contract) dalam 

kegiatan usaha. Perjanjian atau klausula baku merupakan perjanjian yang 

formatnya dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dan pihak lain tinggal 

menyetujui saja. Perjanjian ini dikatakan bersifat “baku” karena perjanjian ini 

tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar oleh pihak lainnya.9 

Mengingat keberadaan perjanjian baku dalam praktek perdagangan sering 

menempatkan konsumen sebagai korban ketidakadilan, karena isinya berat 

sebelah. Sampai saat ini masih banyak pencantuman klausula baku oleh pelaku 

usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK. Pengaturan 

mengenai pencantuman klausula baku tentang perlindungan konsumen berbunyi : 

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk 

                                                           
7
 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Intrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 5 
8
ibid., hlm.7 

9
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003,  hlm. 53 
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diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap 

dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab 

pelaku usaha, penolakan pengembalian barang yang telah dibeli konsumen, 

penolakan pengembalian uang, merubah peraturan secara sepihak, dan berbagai 

aturan yang memberatkan konsumen.”10 

Pada praktiknya, klausula baku dapat ditemukan pada lembar penitipan kendaraan 

(karcis parkir) di pusat perbelanjaan, pasar, toko-toko besar dan tempat usaha 

lainnya. Lembar pada karcis parkir itu berisikan tentang pengalihan 

tanggungjawab jika terjadi kerusakan, kehilangnya kendaraan atau barang barang 

didalam kendaraan yang dititipkan. Terkait dengan hal ini konsumen sebagai 

pihak lain mau tidak mau harus menyetujui perjanjian tersebut. Padahal sangat 

mungkin bila terjadi kerusakan atau kehilangan pada kendaraan yang dititipkan 

sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. 

Dalam hal ini UUPK berpihak pada konsumen karena jelas tercantum pada pasal 

18 UUPK bahwa jenis klausula baku yang digunakan pelaku usaha tersebut 

dilarang. Konsumen dapat menuntut ganti kerugian jika terjadi kerusakan atau 

kehilangan kendaraan kepada pelaku usaha. 

Seperti kasus yang telah terjadi di kompleks Fatmawati Mas Jakarta selatan, 

sebuah motor Honda Tiger milik Sumito Y. Viansyah hilang ketika diparkirkan di 

area tersebut yang juga dikelola oleh PT Securindo Packatama Indonesia (Secure 

Parking). Padahal karcis parkir, kunci sepeda motor, serta STNK masih dipegang 

oleh Sumito. Setelah melaporkan kejadian tersebut kepada Perusahaan Secure 

                                                           
10

 Lihat pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen LN 

No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821 
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parking tersebut Sumito hanya dibuatkan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL). 

Merasa tidak puas akhirnya Sumito melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) namun perusahaan Secure Parking tersebut hanya bersedia 

mengganti kerugian sebesar Rp. 7 juta. Hal ini tentu ditolak oleh Sumito karena 

penawaran yang diajukan nilainya jauh di bawah kerugian yang dialami oleh 

sumito. Sehingga setelah gagalnya mediasi di BPSK, Sumito mengajukan gugatan 

kepada PT Securindo Packatama Indonesia (Secure parking) di Pengadilan Negri 

Jakarta Pusat dengan nomor perkara 345/Pdt.G/2007/PN.JKT.Pst. Gugatan 

diajukan atas dasar bahwa PT Securindo Packatama Indonesia (Secure parking) 

telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain, dan juga 

perbuatan melawan hukum dengan masih mencantumkan klausula baku 

pengalihan tanggung jawab pada karcis parkir.  Namun perusahaan Secure 

parking ini berlindung pada Perda No.5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Dalam 

Pasal 36 ayat (2) Perda DKI Jakarta ini melegalkan klausula baku pada karcis 

parkir yang membuat lemahnya kedudukan konsumen untuk mendapat 

perlindungan dan haknya. 

Dalam kasus tersebut, pada awalnya Secure Parking tidak mau bertanggung jawab 

sepenuhnya untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh 

Sumito, dengan alasan bahwa perjanjian yang terjadi antara Secure Parking 

dengan konsumen pengguna jasa parkir adalah perjanjian sewa lahan sehingga 

konsekuensi yang harus ditanggung atas perjanjian sewa lahan, pihak penyedia 

tempat parkir tidak menanggung segala kerusakan maupun kehilangan kendaraan 

bermotor yang diparkirkan dan barang-barang yang berada di dalamnya. Akan 

tetapi, setelah pustuan Mahkamah Agung RI No. 2078 K/Pdt / 2009 muncul, 
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Secure Parking bersedia mengganti kerugian yang dialami Sumito karena hakim 

dalam putusannya tersebut mengakui bahwa perjanjian penitipan merupakan 

perjanjian parkir yang sah sehingga resiko kerugian yang dialami oleh Sumito, 

wajib dig anti oleh Secure Parking. 

Dalam kasus ini dapat dilihat kelalaian dan ketidaktelitian yang dilakukan oleh PT 

Securindo Packatama Indonesia tersebut, bahwa perusahaan parkir ini 

membiarkan sepeda motor milik orang lain dibawa keluar area parkir tanpa 

pemeriksaan karcis parkir. Masih adanya pencantuman klausula baku pada karcis 

parkir pun membuktikan masih rendahnya kesadaran para pihak pelaku usaha 

dalam menegakkan peraturan tentang larangan pencantuman klausula baku 

tersebut dalam UUPK. 

Menyinggung kasus Sumito selaku konsumen yang dirugikan oleh Perusahaan 

Secure Parking muncul ide-ide untuk menganalisis terkait bagaimana 

perlindungan konsumen berkenaan dengan kasus tersebut. Sehingga berdasarkan 

latar belakang permasalah yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk 

melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: 

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan Dengan Kehilangan 

Sepeda Motor di Area Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 

K/Pdt/2009)”. 
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B. Rumusan Masalah 
 

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi 

permasalahan adalah: 

1. Apakah konsumen memiliki hak untuk menggugat atas hilangnya sepeda 

motor di area parkir? 

2. Apakah perusahaan jasa parkir dapat dimintai pertanggung jawaban atas 

hilangnya sepeda motor di area parkir? 

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung 

No.2078/K/Pdt/2009 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah konsumen memiliki hak untuk menggugat sepeda 

motor yang hilang di area parkir. 

2. Untuk mengetahui apakah perusahaan jasa parkir dapat dimintai 

pertanggung jawaban atas hilangnya sepeda motor konsumen di area parkir. 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan 

Mahkamah Agung No.2078/K/Pdt/2009 

 

D. Kegunaan Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun 

secara praktis, yaitu sebagai berikut: 
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1. Kegunaan Teoritis 

 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen, 

dan sebagai acuan pembelajaran para pelaku usaha untuk memperhatikan 

pencantuman klausula baku yang sesuai dengan Undang-Undang. 

 

2. Kegunaan Praktis 

 

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi 

Penulis khususnya mengenai perlindungan konsumen terhadap klausula 

baku pada karcis parkir. 

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

masukan dan bahan informasi atau bacaan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 
 

 

1. Pengertian dan Konsep Hukum Perlindungan Konsumen 

 

 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian 

perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut cukup 

memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan 

sewenang-wenang yang merugikan konsumen hanya untuk kepentingan pelaku 

usaha. Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak 

ikut menjadi perhatian karena keberadaan perekonomian nasional banyak di 

tentukan oleh pelaku usaha.11 

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena 

itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya 

secara kualitatif ditentukan dalam UUPK dan Undang-Undang lainnya yang juga 

dimaksudkan masih berlaku untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, 

                                                           
11

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Kosumen, Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada,  2011. hlm. 1  
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baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun hukum publik (Hukum Pidana 

dan Hukum Adminisrasi Negara)12 

Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan diatas, 

memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian 

Hukum Ekonomi.13 

Ada korelasi yang bersifat timbal-balik antara kepastian hukum dan perlindungan 

konsumen yang menjadikan inti dari perlindungan hukum adalah kepastian 

hukum. Jika kepastian hukum dapat tercapai maka perlindungan hukum juga 

terpenuhi, dengan demikian berdasarkan ketentuan UUPK ada dua persyaratan 

utama dalam perlindungan konsumen yaitu: 

a) Adanya jaminan hukum (law guarantee), peraturan yang melindungi hak 

konsumen terhadap perilaku dari pelaku usaha, peraturan tersebut menjamin 

para subyek hukum.  

b) Adanya kepastian hukum (law Certainly), perlindungan hukum pada tingkat 

normatif dan empiris.14 

 
 

2. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen 

 

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada 

umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Kata 

                                                           
12

Ibid., hlm. 2 
13

 Hukum ekonomi adalah seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara 

peningkatan dan pengembangan kehidpan ekonomi dan cara-cara pembagian hasil pembangunan 

ekonomi secara adil dan merata, seusai dengan hak asasi manusia, dalam Sunaryati Hartono, 

dikutip dari Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, 

Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 3 
14

 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 

Op.cit.,hlm. 33 
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“asas” dalam bahasa Inggris diformatkan sebagai principle sedangkan dalam 

kamus besar bahasa Indonesia, asas berarti hukum dasar, dasar, dan dasar cita-

cita. Satjipto Rahardjo menyatakan asas hukum, bukan peraturan hukum. Namun, 

tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada 

di dalamnya. Karena asas hukum ini memberi makna etis kepada peraturan-

peraturan hukum dan tata hukum. 

Asas-asas dalam hukum dibedakan menjadi dua tingkatan yaitu asas-asas atau 

prinsip-prinsip hukum umum (the general principles of law) dan asas-asas hukum 

khusus. Prinsip-prinsip hukum umum ini berlaku umum pada seluruh bidang 

hukum dan biasanya merupakan asas tentang perundang-undangan sebagaimana 

diatur dalam Algemene bepalingen van wetgeving voor indonesie (Peraturan 

umum tentang perundang-undangan Indonesia), Staatsblaad 1847, No. 23.15 

Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum (the general principles of law) yang 

berkenaan dengan perundang-undangan, antara lain yaitu: 

a) Asas lex superior derogat lege inferiori yaitu Undang-Undang yang lebih 

tinggi tingkatan atau hierarkinya akan didahulukan berlakunya daripada 

Undang-Undang yang lebih rendah dan sebaliknya Undang-Undang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi 

tingkatannya. 

b) Asas lex specialis derogat lege generali, yaitu Undang-Undang yang berifat 

khusus didahulukan berlakunya daripada Undang-Undang yang bersifat 

umum. 

                                                           
15

Wahyu Sasongko, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 

2013, hlm. 28  
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c) Asas lex posterior derogat lege priori, yaitu Undang-Undang yang lebih baru 

didahulukan berlakunya daripada Undang-Undang yang terdahulu. 

d) Asas lex neminem cogit ad impossobilia, yaitu Undang-Undang tidak 

memaksa sseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan 

atau sering disebut sebagai asas kepatutan. 

e) Asas lex perfecta, yaitu Undang-Undang tidak saja melarang suatu tindakan 

tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal. 

f) Asas non retroactive, yaituUndang-Undang tidak dimaksudkan untuk berlaku 

surut karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 

g) Asas keseimbangan kepentingan (the balancing of interests), yaitu 

keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. 

h) Asas kesamaan (equality before the law), yaitu kesamaan di depan hukum, 

artinya setiap orang harus diperlakukan dan diberi kedudukan yang sama dan 

tidak boleh dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. 

i) Undang-Undang sebagai sarana yang maksimal untuk mencapai ksejahteraan 

untuk itu perlu dipenuhi syarat-syarat seperti keterbukaan dan hak kepada 

warga masyarakat untuk partisipasi publik.16 

Asas keseimbangan menjadi salah satu asas dalam UUPK ditetapkan dalam Pasal 

2 yang dalam penjelasan dinyatakan, asas keseimbanan dimaksudkan untuk 

memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam 

arti materiil maupun spiritual.
17

 

                                                           
16

Ibid, hlm. 29-30 
17

 Kingkin wahyuningdyah, Perlindungan Hukum Terhadap Knsumen Melalui Larangan 

Pencantuman Klausula Baku, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No.2, 2007, Hlm. 215-216 
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Asas-asas dalam UUPK dapat dikualifikasikan sebagai asas umum karena memuat 

rumusan bersifat umum yang juga dapat diterapkan dalam peraturan perundang-

undangan lain. Berikut lima asas perlindungan konsumen menurut UUPK, yaitu: 

a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan. 

b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara 

adil. 

c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan 

spiritual. 

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi 

dan digunakan.  

e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen 

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan 

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.18 

                                                           
18

  Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821 
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Memperhatikan substansi Pasal 2 UUPK Radbruch menyebutkan keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum”, yang berarti 

dapat dipersamakan dengan asas hukum. Di antara ketiga asas tersebut yang 

menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan dimana Friedman menyebutkan 

bahwa: In terms of law, justice will be judged as how law treats people and now it 

distributes it’s benefits and cost, dan dalam hubungan ini Friedman juga 

menyatakan bahwa every function of law, general or specific, is allocative.19 

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi 

rujukan pertama baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam 

berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen 

oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum juga oleh banyak jurist (ahli hukum) disebutkan sebagai tujuan 

hukum. Tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 

hukum semuanya tergantung dari kondisi yang ada atau dihadapi di dalam setiap 

kasus. 

 

3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen 

 

Achmad Ali mengatakan masing-masing Undang-Undang memiliki tujuan 

khusus. Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 UUPK, yang mengatur tujuan 

khusus perlindungan konsumen, sekaligus membedakan dengan tujuan 

sebagaimana dikemukakan berkenaan dengan Pasal 2 di atas.20 

 

                                                           
19

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Kosumen , Op.Cit., Hlm. 26 
20

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Kosumen, Op.Cit.,hlm. 34 
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Tujuan Perlindungan Konsumen menurut UUPK, yaitu: 

a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri. 

b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa. 

c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.  

d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 

f) Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen.21 

 

Pasal 3 UUPK ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu 

merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di 

bidang hukum perlindungan konsumen.22 

 

B. Konsumen 

 

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

consument/konsument (Belanda). 23  Pengertian tersebut secara harfiah diartikan 

sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan 

jasa tertentu”.  

 

 

                                                           
21

 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821 
22

 Ahmadi Miru dan Sutarma Yodo,  Loc.Cit. 
23

 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Kosumen, Jakarta: PT Sinar Grafika, 

hlm. 22 
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Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni: 

a) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang 

digunakan untuk tujuan tertentu;  

b) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa 

untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk 

diperdagangkan (tujuan komersial), bagi konsumen antara barang dan/atau 

jasa itu adalah barang atau jasa kapitan yang berupa bahan baku, bahan 

penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya 

(produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang dan/atau jasa di pasar 

industri atau pasar produsen.  

c) Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan 

barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, 

keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali 

(non komersial).24 

Sementara itu pengertian konsumen menurut Pasal 1 Ayat 2 UUPK, yaitu: 

Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

 

Berdasarkan pengertian di atas subjek yang disebutkan sebagai konsumen berarti 

setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Akan tetapi 

yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas 

                                                           
24

 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit 

Media,  2011, hlm. 13  
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pada subjek hukum yang disebut “orang” melainkan masih ada subjek lain yang 

juga dapat disebut sebagai konsumen yaitu “badan hukum”.25 

 

1. Hak Konsumen 

 

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen didasarkan pada 

pemikiran bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus 

dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan 

beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan 

kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa 

mengakibatkan kerugian konsumen. 

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi 

harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas 

mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar, 

sehingga untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan 

kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang 

bertanggungjawab. Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki 

sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat 

penting agar konsumen dapat mengetahui secara kritis dan mandiri apabila 

mendapat tindakan yang tidak adil terhadap dirinya. Konsumen kemudian bisa 

bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia 
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tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar 

oleh pelaku usaha. 

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa: 

Hak konsumen adalah: 

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

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; 

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 

pada dasarnya terdapat tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, 

yakni: 

a) Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita 

lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh 

diganggu gugat oleh negara, bahkan negara wajib untuk menjamim 

pemenuhan hak tersebut. 

b) Hak yang lahir dari hukum, yakni hak yang diberikan oleh negara kepada 

warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya hak 

untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. 
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c) Hak yang lahir dari hubunngan kontraktual. Hak ini didasarkan pada 

perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain. 

Contohnya pada peristiwa jual beli, hak pembeli adalah untuk menerima 

barang, dan hak penjual adalah untuk menerima pembayaran.26 

 

2. Kewajiban Konsumen 

 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban yang harus 

dijalankan oleh konsumen. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

mengatur bahwa: 

Kewajiban Konsumen adalah: 

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa; 

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

 
 

Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada konsumen diharapkan dapat 

menjadi pengendali hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, sehingga dalam 

menggunakan haknya, konsumen tidak bertindak dengan sewenang-wenang. Hak 

yang dimiliki oleh konsumen baru dapat dipenuhi apabila kewajibannya telah 

dikerjakan terlebih dahulu. 

 

 

A 
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 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2010, hlm. 35. 
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C. Pelaku Usaha 

 

Pelaku usaha merupakan istilah yuridis dari produsen. Istilah produsen berasal 

dari bahasa Belanda yakni producent dan dari bahasa Inggris producer yang 

artinya adalah penghasil. Pengertian pelaku usaha telah diatur menurut pasal 1 

angka 3 UUPK, yaitu menyebutkan bahwa: 

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi. 27
 

 

Pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan juga memberikan pengertian pelaku usaha, yaitu pengusaha 

adalah: 

a) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 

perusahaan milik sendiri;  

b) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 

perusahaan yang bukan miliknya;  

c) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia 

mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) yang 

berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 28 

 

 

 
                                                           

27
 Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821 
28

 Lihat Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821 
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1.     Hak Pelaku Usaha 

 

Pelaku usaha melakukan usahanya dengan tujuan memperoleh keuntungan dari 

produk yang ia tawarkan kepada konsumen, baik itu berupa barang dan/atau jasa. 

Kemudian dalam melakukan hubungan dengan konsumen, pelaku usaha 

mempunyai hak-hak dan kewajiban yang juga telah diatur didalam UUPK. 

Mengenai hak-hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 UUPK, yang menyebutkan 

bahwa hak pelaku usaha adalah: 

a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  

b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan; 

e) Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan 

lainnya.29 

 

 

2. Kewajiban Pelaku Usaha 

 

Mengenai kewajiban pelaku usaha terdapat dalam pasal 7 UUPK, yang 

menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah: 

a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya; 

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

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 
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 Lihat Pasal 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821 
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d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku; 

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; 

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

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan; 

g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian.30 

 

 

D. Tangung Jawab Hukum 

 

1. Prinsip dan Teori Tanggung Jawab 

  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah 

kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah 

suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan 

kepadanya. 
31

 Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus 

mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi 

seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan 

kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. 

Secara umum, tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan 

konsumen mempunyai beberapa prinsip-prinsip hukum yang dibedakan sebagai 

berikut: 
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a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (Liability Based on 

Fault) 

 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) ini 

adalah prinsip yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip 

ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat 

dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 

dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang 

perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhi empat unsur pokok, yaitu 

adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan 

adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.32 

Mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 Herzien 

Inlandsch Reglement (HIR) atau Pasal 283 Rechtsreglement voor de 

Buitengewesten (RBG) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

dalam ketiga pasal tersebut diatur bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai 

suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (actorie incumbit 

probatio).
33

 Ketentuan di atas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum 

acara, yakni asas audi et alterm partem atau asas kedudukan sama antara semua 

pihak yang berperkara. Pada hal ini hakim harus memberi para pihak beban yang 

seimbang dan patut, sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama 

untuk memenangkan perkara tersebut. 
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 Shidarta, Hukum Perlindungan Kosumen, Jakarta: Grasindo, hlm. 59. 
33

 https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051198-3-Bab%202.pdf 
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b) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (Presumption of Liability 

Principle) 

 

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability 

principle) menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab, sampai 

pelaku usaha dapat membuktikan ada pada si tergugat. Saat ini, beban pembuktian 

terbalik (omkering van bewijslast) masih dapat diterima dengan prinsip praduga 

untuk selalu bertanggung jawab. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban 

pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan 

dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum 

praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang lazim dikenal dalam 

hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas 

demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk 

membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini 

yang harus menghadirkan bukti-bukti, dirinya tidak bersalah. Tentu saja 

konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi 

konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku 

usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.34 

c) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab 

Prinsip parduga untuk tidak selalu bertanggung jawab adalah kebalikan dari 

prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak 

selalu bertanggung jawab (presumption of non-liability principle) hanya dikenal 

dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan 

demikian biasanya secara dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip ini 
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adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi 

kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang 

(konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut 

(pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. 

d) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip 

tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada pula para ahli 

yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan, 

strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak 

sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang 

memungkinkan dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan force 

majeure. Sebaliknya absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa 

kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.35 

e) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle) 

sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula 

eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak 

film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak 

(termasuk kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti 

kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.36 

Secara umum, prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila 

ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan 
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Konsumen mengatur bahwa tidak dibolehkan secara sepihak menentukan klausula 

yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. 

Jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang jelas. 

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan 

melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu : 

a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan 

sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan 

sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa 

yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. 

b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena 

kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan 

(concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah 

bercampur baur (interminglend). 

c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan 

kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat 

perbuatannya.
37
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2. Perbuatan Melawan Hukum 

 

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan 

istilah (onrechmatige daad) atau dalam bahasa inggris disebut tort. Kata (tort) 

berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari 

wanprestasi kontrak. Kata (tort) berasal dari bahasa latin (orquer) atau (tortus) 

dalam bahasa Prancis, seperti kata (wrong) berasal dari bahasa Prancis (wrung) 

yang berarti kesalahan atau kerugian (injury). 

Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal 

dengan perbutan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai sperti apa 

yang disebut oleh pribahasa latin, yaitu (juris praecepta sunt haec honeste vivere, 

alterum non leadere, suum cuque tribune) artinya semboyan hukum adalah hidup 

secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. 

Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan 

yang melanggar peraturan tertulis. Namun sejak tahun 1919 berdasar Arrest HR 

31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum, maka yang 

dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang 

lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan 

dan kesusilaan yang diterima di masyarakat.
38

 

Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diatur dalam Buku III 

KUHPerdata. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 

KUHPerdata yaitu : 
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Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365 maka dalam 

melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut : 

a) Adanya suatu perbuatan,yaitu Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh 

perbuatan si pelakunya. 

b) Perbuatan yang melanggar Hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar 

hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum 

dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. 

c) Ada kesalahan, bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan 

maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi 

dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Kealpaan berarti ada 

perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-

hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain
39

 Namun 

demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur 

kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (overmacht) atau si pelaku 

tidak sehat pikirannya (gila). 

d) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, maksudnya, ada 

hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang 

muncul. 

e) Ada kerugian, kerugian berupa materil/imateril. 
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Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan 

dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur 

perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang 

terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban 

dengan suatu gugatan yang tepat.
40

 

 

C. Tinjauan Tentang Klausula Baku 

 

1. Klausula Baku 

 

Pengertian klausula Baku atau standard contract menurut UUPK yaitu:41 

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. 

 

Pengertian klausula baku menurut E. H. Hondius yaitu konsep janji-janji yang 

tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya, serta pada umumnya dituangkan 

dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, namun sifatnya 

tertentu.42 
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Menurut Drion, setidaknya ada tiga aspek negatif dari klausula baku yang terjadi 

dalam praktik bisnis dan keuangan. Tiga aspek itu yaitu:43 

a) Penyusunan sepihak: pihak-pihak yang menyusun kontrak kurang 

memperhatikan kepentingan pihak lainnya. 

b) Tidak diketahuinya isi syarat: pihak-pihak yang ikut serta umumnya tidak 

maklum terhadap isi kontrak dan tidak mengetahui huruf-huruf kecil di 

sebelah belakang yang sering terdapat. 

c) Kedudukan terjepit: pihak-pihak yang ikut serta berada dalam posisi terjepit. 

Adanya aspek-aspek negatif dari klausula baku yang tentunya juga membuktikan 

bahwa ada ketidakadilan yang dilakukan para pelaku usaha terhadap konsumen, 

jadi sudah sewajarnya bagi UUPK membuat larangan mengenai klausula baku ini. 

Pembahasan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku terdapat dalam 

Pasal 18 UUPK :44 

a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali 

barang yang dibeli konsumen;  

c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang 

yang dibeli konsumen; 

d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan 
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Op.Cit., hlm 90 
44

 Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821 
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sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara 

angsuran;  

e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;  

g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 

tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh 

pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;  

h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 

membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang 

yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

 

2. Ciri Klausula Baku 

 

Secara sederhana, perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:45 

a) Perjanjian dimuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relatif lebih 

kuat dari konsumen 

b) Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian 

c) Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal 

d) Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian didorong oleh kebutuhan. 

Namun Hondius juga mengatakan pendapat penulis-penulis Belgia dan Perancis 

tentang ciri-ciri Standaard voorwarrden atau adhesie contract yaitu:46 

                                                           
45

 Sudaryatmo, Hukum & Advokasi Konsumen, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, 

hlm. 93 
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a) Mengenal suatu tawaran umum, kadang-kadang ditambahkan syarat waktu 

tertentu;  

b) Syarat-syarat disusun oleh salah satu pihak;  

c) Syarat-syarat itu disusun terlebih dahulu;  

d) Dengan cara abstrak dan bersifat umum (tentang suatu hubungan hukum yang 

konkret yang diabstrakkan);  

e) Suatu rangkuman janji-janji beberapa pengarang, malah mengatakan semua 

hal yang sekecil-kecilnya pun telah diatur;  

f) Pihak yang menawarkan berada dalam posisi monopoli setidak-tidaknya ia 

berada dalam situasi ekonomi yang lebih unggul;  

g) Tentang penawaran tidak dapat dibantahkan. 

 

3. Bentuk Klausula baku dan Jenis Perjanjian dengan Klausula baku 

 

Jika dicermati berdasarkan pengertian UUPK dapat disimpulkan bahwa klausula 

baku terdiri atas dua bentuk, yaitu: 

a) Dalam Bentuk Perjanjian 

Konsep dalam suatu perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku 

usaha. Perjanjian ini biasanya memuat aturan-aturan umum dalam suatu 

perjanjian, persyaratan-persyaratan khusus mengenai pelaksanaan perjanjian, 

serta hal-hal mengenai berakhirnya perjanjian. Contohnya: kontrak baku, 

syarat-syarat tentang resiko tertentu, dan lainnya. 

 

                                                                                                                                                               
46

 Mariam Darus Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahnnya, 
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b) Dalam Bentuk Persyaratan 

Perjanjian dalam bentuk ini dapat pula dalam bentuk bentuk lain, yaitu syarat-

syarat khusus yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau 

tanda penjualan,atau dalam secarik kertas tertentu yang termuat di dalam 

kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan. 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, kontrak baku dapat digolongkan dalam 

jenis yaitu: 

a) Kontrak baku sepihak adalah kontrak yang ditentukan oleh pihak yang kuat 

kedudukannya di dalam kontrak itu. Pihak yang kuat di sini ialah pihak 

kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak 

debitur. 

b) Kontrak baku timbal balik adalah kontrak baku yang isinya ditentukan oleh 

kedua pihak misalnya kontrak baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak 

kreditur dan pihak lainnya yaitu debitur.kedua pihak lazimnya terikat dalam 

organisasi 

c) kontrak baku yang ditetapkan pemerintah ialah kontrak baku yang isinya 

ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu 

misalnya kontrak-kontrak yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. 

d) kontrak baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah 

kontrak-kontrak yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk 

memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantun notaris 

atau advokat yang bersangkutan. Di dalam perpustakaan Belanda, jenis 

keempat ini disebut contract model. 
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4. Perjanjian Baku dan Asas Kebebasan Berkontrak 

 

Kebebasan berkontrak berlatar belakang pada paham individualime yang secara 

embrional lahir dalam zaman Yunani, dteruskan oleh Epicuristen dan berkembang 

pesat dalam zaman Renaissance melalui ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas 

Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Puncak perkembangannya tercapai dalam 

periode setelah Revolusi Prancis.47 

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu “perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih mengikakan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 48 Di 

Indonesia hukum perjanjian menganut beberapa asas hukum salah satunya yaitu 

asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang di atur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. Dengan adanya asas ini para pihak yang membuat dan mengadakan 

perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau 

perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi 

yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.49 

Menurut Abdulkadir, isi perjanjian terdiri dari; syarat-syarat yang tegas (expers 

term), syarat yang diam-diam (implied term) dan klausula penyampingan. Syarat-

syarat yang tegas adalah syarat-syarat yang secara khusus disebutkan dan disetujui 

oleh pihak-pihak pada waktu membuat perjanjian. Syarat-syarat yang diam-diam 

adalah syarat yang tidak ditentukan secara tegas mengenai suatu hal dalam 

                                                           
47

 Anhar C. Sihombing, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Tertanggung dalam 

Perjanjian Asuransi di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 29 No. 2, 2010, hlm. 73. 
48

Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, 

Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2003,  hlm. 46   
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perjanjian. Klausula penyanmpingan adalah untuk membatasi tenggung jawab 

salah satu pihak.
50

  

Namun, harus dipahami bahwa maksud dari Pasal 1320 KUHPerdata yang 

merupakan hukum peninggalan kolonial Belanda adalah asas kebebasan 

berkontrak dapat diterapkan apabila kedudukan para pihak seimbang. Apabila 

kedudukan para pihak tidak seimbang, penerapan asas kebebasan berkontrak akan 

membawa kecenderungan terjadinya eksploitasi dari pihak yang kuat 

(produsen/pelaku usaha) kepada pihak yang lemah (konsumen).51 

Di Belanda, tempat KUHPerdata dibuat, untuk mencegah terjadinya eksploitasi 

pihak yang kuat kepada pihak yang lemah dalam perjanjian baku, telah dilakukan 

re-interpretasi dari asas kebebasan berkontrak yaitu:52 

a) Asas kebebasan berkontrak bukan lagi dipahami dalam pengertian mutlak 

seperti yang terjadi di Indonesia tetapi dalam arti relative. Artinya asas 

kebebasan berkontreak dapat diterapkan apabila kedudukan para pihak 

seimbang. Apabila tidak seimbang, asas  kebebasan berkontrak dapat 

diterapkan dengan catatan ada pengawasan dari Departemen Kehakiman. 

b) Kedudukan hukum perjanjian tidak lagi selamanya 100% masuk dalam 

lapangan hukum privat. Hukum perjanjian selain berdimensi privat, dalam hal 

isinya menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, juga berdimensi 

publik. Untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen dalam 

perjanjian baku, harus ada campur tangan Negara. 

                                                           
50
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5. Klausula Eksonerasi 

 

Kehadiran klausula baku sudah banyak dapat kita temui dalam praktek 

perekonomian, namun yang perlu dikhawatrikan adalah dicantumkannya klausula 

eksonerasi pada perjanjian tersebut. Klausula Eksonerasi adalah klausul yang 

mengandung membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab 

yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).53 

Tidak semua kontrak baku adalah klausula eksonerasi. Jika melihat pada Pasal 18 

ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

klausula baku dan klausula eksonerasi berbeda. Artinya klausula baku adalah 

klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh 

mengarah kepada klausula eksonerasi. 54 Klausula eksonerasi hanya dapat 

digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.  

Eksonerasi yang timbul karena kesengajaan pengusaha/penyedia jasa dan 

meyebabkan kerugian bagi konsumen bertentangan dengan kesusilaan. Karena itu 

pengadilan dapat mengesampingkan klausula eksonorasi tersebut.55 

Penulis Engels memaparkan bahwa pada umumnya syarat-syarat eksonerasi itu 

dituangkan dalam 3 (tiga) macam bentuk yuridis, yaitu:
56
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a. Bentuk bahwa tanggung jawab untuk akibat hukum karena tidak atau kurang 

baik memenuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau dihapuskan (misalnya 

ganti kerugian dalam hal ingkar janji);  

b. Bentuk bahwa kewajiban-kewajiban sendiri, yang biasanya dibebankan pada 

pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya perluasan 

pengertian keadaan darurat);  

c. Bentuk bahwa kewajiban-kewajiban dicipta syarat-syarat pembebasan 

(vrijwarings bedingen); salah satu pihak dibebankan dengan kewajiban untuk 

memikul tanggung jawab pihak lain yang mungkin ada untuk kerugian yang 

diderita oleh pihak ketiga.  

syarat-syarat eksonerasi ini merupakan suatu ketentuan yang dibuat untuk 

menghindari adanya ketidakadilan yang menyebabkan kerugian bagi salah satu 

pihak dalam pelaksanaan perjanjian. 
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D. Kerangka Pikir 

 

 

 

E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Terjadinya hubungan timbal balik antara konsumen dengan pelaku usaha 

(penyedia jasa parkir) pada tanggal 9 Oktober 2006 yang merupakan perjanjian 

penitipan antara Sumito Y. Viansyah selaku konsumen dengan PT. Securindo 

Packatama Indonesia selaku pelaku usaha. Dari hubungan hukum tersebut timbul 

hak dan kewajiban yang harus didapat dan dipenuhi oleh keduanya. Pada tanggal 

9 Oktober 2006 Sumito Y. Viansyah menggunakan area parkir yang dikelola oleh 

PT Securindo Packatama Indonesia dengan memarkirkan sepeda motor miliknya. 

Namun terjadi kelalaian yang dilakukan oleh PT Securindo Packatama yang 

menyebabkan kerugian bagi konsumen. Ketika konsumen hendak menggunakan 

Konsumen 

Sengketa 

Pelaku Usaha 

(Perusahaan Jasa 

Parkir) 

 

Hak 

BPSK 

Kewajiban 

PN 

PMH 

Kasasi 
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kembali sepeda motornya ia tidak mendapati sepeda motornya ada di area parkir 

tersebut padahal karcis parkir, kunci motor dan STNK atas nama Sumito Y. 

Viansyah masih dipegang olehnya.  

Karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh PT Securindo Packatama yang 

menyebabkan kerugian bagi konsumen, Sumito Y. Viansyah menggunakan 

haknya sebagai konsumen yang telah dirugikan dengan meminta tanggung jawab 

dari PT Securindo Packatama. Dengan beberapa alasan yaitu tidak puas dengan 

hasil mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dan tidak adanya itikad 

baik dalam penyelesaian masalah oleh PT Securindo Packatama, Sumito Y. 

Viansyah dalam mempetahankan haknya sebagai konsumen memutuskan 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  

Putusan PN menyatakan bahwa PT Securindo Packatama telah melakukan 

Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain 

sehingga perusahaan jasa parkir tesebut harus membayar denda kerugian dan 

menghapus pencantuman klausula baku. Pada isi putusan Pengadilan Tinggi PT 

Securindo Packatama berhasil mengurangi besaran denda yang harus ditanggung 

dan putusan PN sebelumnya mengenai penghapusan pencantuman klausula baku 

dihapus karena adanya perda DKI No.5 Tahun 1999. Tetap tidak puas dengan isi 

putusan PT perusahaan jasa parkir tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah 

Agung namun tidak ada hasil. Isi dari putusan MA menguatkan isi putusan 

sebelumnya. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Dalam suatu penelitian tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode 

penelitian, berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa metode penelitian 

merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Penelitian hukum menurut Soerjono soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, 

yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 

untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 

atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan.57 Oleh 

karena itu, penelitian bertujuan untuk menggunakan kebrnaran secara sistematis, 

metodologis, dan konsisten. 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum 

yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. 

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah 

yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap 
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orang. 58 Penelitian ini mengkaji isi  putusan Mahkamah Agung No.2078 

K/Pdt/2009 dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku 

yang berkaitan  dengan  perlindungan terhadap konsumen. 

 

B. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif 

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) 

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat 

tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu 

yang terjadi dalam masyarakat. 59  Penelitian ini diharapkan mampu untuk 

memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai perlindungan terhadap 

para konsumen yang kehilangan kendaraan khususnya sepeda motor di area 

perparkiran dan juga mengenai mencantuman klausula baku yang dilarang oleh 

Undang-Undang. 

 

C. Pendekatan Masalah 

 

Dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini penulis 

menggunakan jenis metode pendekatan kasus (case approach) dengan tipe studi 

normatif yudisial 60  yang mengkaji isi putusan Mahkamah Agung No.2078 

K/Pdt/2009.  
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Metode pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang tetap.61 Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan 

untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum dalam praktek hukum. 

Dalam menggunakan prendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah 

ratio decidendi, yaitu alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada 

putusannya.62 

 

D. Sumber Data dan Jenis Data 

 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber 

penelitian yang berupa bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder. 63 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

 

1. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.64 Bahan hukum primer yang dipakai oleh 

penulis antara lain sebagai berikut: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
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c) Putusan Mahkamah Agung No.2078 K/Pdt/2009 

d) Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1999 tentang perparkiran. 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum  yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami 

bahan  hukum  primer. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi 

tentang hukum meliputi buku-buku teks meliputi skripsi, tesis, kamus-kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.65 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa buku dan jurnal-jurnal 

hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. 

 

3. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan Hukum Tersier yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  informasi, petunjuk  

maupun  penjelasan  tentang  bahan  primer  dan  bahan  hukum sekunder. antara 

lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, media massa serta 

pencarian melalui website. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

langkah sebagai berikut: 
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1. Studi Pustaka 

 

Studi pustaka yaitu berupa pengkajian informasi tertulis  mengenai  hukum  yang  

berasal  dari berbagai  sumber  dan  dipublikasikan  secara  luas  serta  di  

butuhkan  dalam penelitian hukum normatif dengan cara membaca, menelaah dan 

mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan 

dengan penelitian. 

 

2. Studi Dokumen 

 

Studi dokumen yaitu berupa pengkajian  informasi  tertulis  mengenai  hukum  

yang tidak  dipublikasikan  secara  umum,  tetapi  boleh  diketahui  oleh  pihak 

tertentu. Studi  dokumen  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  mengkaji putusan 

Mahkamah Agung No.2078 K/Pdt/2009. 

 

F. Metode Pengolahan Data 

 

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul adalah :66 

1. Pemeriksaan data (editing) 

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan 

dokumen sudah dianggap sesuai atau relevan, jelas, dan tanpa kesalahan. 

Sehingga data yang digunakan dapat bermanfaat dalam penyelesaian penelitian 

ini. 
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2. Rekonstruksi data (coding) 

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun 

penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan 

golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan 

untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis 

data. 

3. Sistematis data (constructing/ systematizing) 

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis yang penulis lakukan atas data yang 

sudah diedit dan diberi tanda dalam pengelompokan secara sistematis data yang 

sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah karena data 

tersebutbmerupakan data kualitatif. 

 

G. Analisis Data 

 

Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah secara kualitatif. Metode analisis 

data secara kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk 

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. 67  Penelitian 

secara kualitatif ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat.68 

 

                                                           
67

  Zainuddin., Metode Penelitian Hukum, Op.Cit., Hlm 107 
68

Ibid., Hlm 105  
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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Konsumen berhak untuk menggugat sepeda motor yang hilang di area 

parkir, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen menjamin hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang 

telah melakukan pelanggaran melalui lembaga yang bertugas 

menyekesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (dalam hal ini 

Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen) ataupun melalui peradilan yang 

berada di lingkungan peradilan umum. Hak konsumen untuk menggugat 

kerugian yang terjadi  ini diatur dalam BAB III Pasal 4 (e) tentang Hak 

Konsumen dan Pasal 45 ayat (1), Pasal 47, Pasal 48 UUPK tentang 

Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tidak hanya dapat 

diselesaikan melalui kedua lembaga tersebut, penyelesaian sengketa juga 

dapat dilakukan melalui penyelesaian damai oleh para pihak yang 

bersengketa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. 

2. Perusahaan jasa parkir (PT Securindo Packtama Indonesia) harus 

bertanggung jawab atas kelalaian dan pelanggaran dalam pencantuman 

klausula baku di karcis parkir sehingga menyebabkan hilangnya sepeda 
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motor konsumen di area parkir dan menyebabkan kerugian terhadap 

konsumen. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pencantuman klausula baku oleh 

pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha 

adalah dilarang. Kemudian berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. 

Akibat adanya wanprestasi dari pihak pengelola parkir, berdasarkan BAB II 

Pasal 7 (f) UUPK tentang Kewajiban Pelaku usaha, BAB VI Pasal 19 ayat 

(1)  UUPK tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, dan Pasal 1243 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa pengelola parkir wajib 

mengganti biaya, rugi, dan hal-hal yang diharapkan untuk didapatkan oleh 

pemilik motor apabila tidak terjadi wanprestasi. 

3. Dasar pertimbangan hakim yang memutuskan bahwa hubungan antara 

pengguna jasa parkir dengan penyedia jasa parkir adalah merupakan 

perjanjian penitipan barang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1694 

sampai dengan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

mempertimbangkan adanya Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 

1999 telah tepat. Sehingga, terdapat 4 (empat) alasan mengapa pengelola 

parkir harus bertanggung jawab, yakni karena pengelola parkir telah 

melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 huruf a Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, pengelola parkir telah melanggar ketentuan dalam 

KUHPerdata Pasal 1365, 1366 dan 1367 hilangnya kendaraan terjadi akibat 

kelalaian pengelola parkir, dan pengelolaan parkir dilakukan oleh 
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perusahaan profesional yang merupakan badan hukum sehingga harus 

bertanggung jawab secara hukum.  

 

B. Saran 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah teliti oleh penulis dalam penelitian ini, 

maka penulis mencoba memberikan saran agar tercipta bisnis perparkiran yang 

sesuai dengan kepentingan konsumen dan pihak penyelenggara parkir. Adapun 

saran dari penulis yaitu: 

1. Perusahaan Jasa Parkir 

Sebagai pelaku usaha dalam membuat perjanjian pada dokumen parkir harus 

memperhatikan hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada, dan jika terjadi kelalaian maka pengelola 

parkir harus mampu bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas hilangnya 

kendaraan yang diparkir di tempatnya, pengelola parkir tidak dapat merujuk 

pada klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya tidak 

bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang 

di parkir ditempatnya. Pengelola tempat parkir tidak boleh melepaskan 

tanggung jawab begitu saja.  

2. Konsumen 

Konsumen harus teliti akan hak dan kewajibannya dalam memahami suatu 

perjanjian dengan pelaku usaha sebelum menyepakati perjanjian tersebut. 
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