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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum berdasarkan

pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga

masyarakatnya sesuai dengan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea

ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti

pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar

nilai keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan

sosial.1

Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah terpenuhinya rasa aman

terhadap diri sendiri secara pribadi maupun terhadap barang-barang miliknya.

Termasuk rasa aman terhadap barang yang dititipkan kepada jasa penitipan

barang. Dalam Hukum Perdata mengatur adanya ketentuan mengenai

penitipan yang diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal

1694-1793 Buku Ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji

untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang

sama (Pasal 1694 KUHPerdata), penitipan juga terbagi atas dua jenis yaitu

Penitipan Sekestrasi dan Penitipan Murni.

Penitipan Sekestrasi adalah penitipan barang yang berada dalam

persengketaan kepada orang lain yang mengikatkan diri untuk

1http://hukumonline.com, Perlindungan Hukum, diakses tanggal 05 Desember 2016, Jam 11.08 WIB
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mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya kepada yang berhak

atasnya setelah perselisihan diputus oleh Pengadilan. Penitipan demikian

terjadi karena perjanjian atau karena perintah hakim, seperti penyimpanan

barang sitaan atas adanya perikatang hutang piutang.

Sedangkan Penitipan Murni adalah penitipan barang terjadi secara

sukarela atau secara terpaksa, penitipan barang dengan sukarela terjadi karena

ada perjanjian timbal balik antar pemberi titipan dan penerima titipan.

Penitipan secara terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh karena

terjadinya suatu malapetaka. Penitipan murni dapat dijumpai dalam

keseharian kita seperti penitipan kendaraan. 2

Penitipan kendaraan adalah suatu tempat atau pelataran yang

diperuntukkan untuk penitipan kendaraan (spesial) dengan membayar

sejumlah uang kepada pengelola, dan tempat area penitipannya didisain lebih

khusus dan lebih terjamin dari aspek security dan dengan teknologi

pengamanannya, penitipan kendaraan lebih berorientasi bisnis karena dikelola

oleh suatu badan hukum. Sedangkan parkir adalah pelayanan dimana

kendaraan dalam keadan tidak bergerak atau diam di area parkir yang

memang diakui oleh pengelola perparkiran dan dikenakan tarif parkir sesuai

PERDA atau peraturan setempat, area parkir lebih terbuka ditempat umum

dan keamanan yang kurang terjamin, segala ketentuan peraturan perparkiran

diatur dan dikelola oleh Pemerintah Daerah “PERDA KOTA MEDAN

2http://hukumonline.com, Pengertian Penitipan Pasal 1694 KUHPerdata, diakses tanggal 05 Januari
2017, Jam 17.20 WIB
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NOMOR 7 TAHUN 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan

Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir”. Hal tersebut

di atas menandakan bahwa adanya perbedaan antara pengelola jasa penitipan

kendaraan dengan pengelola perparkiran.

Maka penitipan kendaraan termasuk kedalam kategori penitipan murni

karena terdapat adanya hubungan timbal balik atau adanya hak dan kewajiban

antara pengelola penitipan kendaraan dengan pengguna jasa penitipan yang

harus dipenuhi. Pengguna jasa penitipan kendaraan wajib membayar jasa yang

telah diberikan pengelola penitipan kendaraan dan berhak mempergunakan

area yang disediakaan pihak pengelola penitipan kendaraan untuk menitipkan

kendaraannya. Sedangkan kewajiban dari pihak pengelola penitipan

kendaraan adalah dengan menyediakan area atau tempat kendaraan tersebut

dititipkan, dan berhak menerima sejumlah uang dari pengguna jasa penitipan

atas jasa penitipan kendaraan yang dipakai.

Kendaraan yang dititipkan kepada pengelola jasa penitipan kendaraan

tentu memiliki resiko akan kehilangan kendaraan maupun barang-barang yang

ada didalamnya. Begitu juga pada penitipan kendaraan di Plaza Centre Point

Medan yang dilengkapi dengan sistem pengamanan security maupun

pengamanan secara teknologi dengan kamera CCTV rasanya kurang

memberikan rasa aman terhadap konsumen. Sementara itu konsumen telah

membayar sejumlah uang untuk pembayaran atas penggunaan jasa penitipan

kendaraan namun dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

yakni hak untuk mendapatkan keamanan namun tidak dapat dijamin oleh
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pengelola penitipan kendaraan karena dengan adanya perjanjian baku yang

mengandung klausul eksonerasi yang menyatakan bahwa “segala kerusakan

ataupun kehilangan dari kendaraan menjadi tanggungjawab pengendara”,

hal ini tentu memberatkan konsumen karena pengalihan tanggungjawab

pengelola penitipan kendaraan dan untuk penggantian kerugian tersebut

menimbulkan tidak adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen

pengguna jasa penitipan kendaraan.

Dari latar belakang pemikiran tersebut diatas maka demi mewujudkan

perlindungan konsumen dan terselenggaranya layanan jasa penitipan

kendaraan yang aman dan nyaman maka cukup relevan apabila mengenai

permasalahan yang berkaitan dengan layanan jasa penitipan kendaraan ini

dikaji lebih mendalam. Maka penulis mengangkat judul yang menarik untuk

dikaji adalah: “TANGGUNGJAWAB HUKUM PENGELOLA JASA

PENITIPAN KENDARAAN (PT. CENTRE PARK) ATAS

HILANGNYA KENDARAAN DI PLAZA CENTRE POINT MEDAN”.



5

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu : “TANGGUNGJAWAB

HUKUM PENGELOLA JASA PENITIPAN KENDARAAN (PT. CENTRE

PARK) ATAS HILANGNYA KENDARAAN DI PLAZA CENTRE POINT

MEDAN, maka akan dikemukakan beberapa permasalahan yang berkaitan

dengan judul skripsi tersebut, antara lain :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa penitipan

kendaraan terhadap pencantuman klausul eksonerasi dalam tiket parkir?

2. Bagaimana bentuk tanggungjawab hukum pengelola jasa penitipan

kendaraan atas hilangnya kendaraan di Plaza Centre Point Medan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diajukan didalam

penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa

penitipan kendaraan atas hilangnya kendaraan yang terjadi di area

penitipan kendaraan dengan adanya klausul eksonerasi dalam tiket

parkir.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggungjawab hukum pengelola

jasa penitipan kendaraan atas hilangnya kendaraan di Plaza Centre

Point Medan.
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D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan memberi sumbangan

pemikiran dalam memperbanyak referensi ilmu hukum, khususnya

bidang hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian baku yang

terdapat pada tiket parkir.

2. Secara Praktis

a. Sebagai kajian hukum dan pedoman bagi pemerintah, hakim,

perusahaan-perusahaan, kejaksaan dan pihak kepolisian dalam

menentukan kebijakan dan tindakan dalam menyelesaikan masalah

hukum yang terjadi dalam kaitannya dengan tanggungjawab pihak

pengelola penitipan kendaraan atas hilangnya kendaraan pengguna

jasa penitipan kendaraan.

b. Dapat memberikan suatu pemahaman yang mendalam serta bahan

pegangan bagi masyarakat khususnya masyarakat pengguna jasa

penitipan kendaraan dalam upaya mendapatkan perlindungan

hukum.


