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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

 Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali
kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka ”
(Surah Ar-Rad : 11)

 Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya
tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Bahawa sesungguhnya tiap-
tiap kesukaran disertai kemudahan” (Surah Al-Insyirah : 5 & 6)

 Jika kau memahami sang pencipta, maka kau akan mendapat
kedamaian abadi

Kedamaian abadi bukanlah tentang harta, tahta, atau jabatan. Tapi
kedamaian abadi adalah kedamaian hati, kedamaian pikiran, dan
kedamaian jiwa.

Jika kau cinta dengan tuhanmu, tapi tidak menjalankan perintah dan
ajarannya, maka cintamu itu adalah palsu ” (Dr Zakir naik)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Bapak & Ibu tercinta

Bapak Rasman yulinus dan Ibu Sonya rita,
Mereka adalah orang tua hebat yang penuh kesabaran

membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih
sayang

Istri & Anaku tercinta
Devita damyanti & Zalfa talina

Terima kasih atas cinta dan dukungan serta do’a kalian,

Semua sahabat dan teman-teman yang telah membantu dan
mendukung dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas

kebaikan kalian.
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ABSTRAK

THEA WILANTARA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA JASA PARKIR RESMI APABILA
TERJADI KEHILANGAN DAN KERUSAKAN

KENDARAAN PARKIR DI KOTA
PANGKALPINANG

Skripsi Fakultas Hukum 2016

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna jasa parkir, Perlindungan
Konsumen

Dalam beraktifitas sehari-hari, tentu butuh tempat memarkirkan
kendaraan, masalahnya seringkali setiap orang harus memarkir kendaraan
di tempat yang bukan miliknya, misalnya di kantor relasi atau di pusat
perbelanjaan. Tentu setiap orang tersebut berharap kendaraan akan aman,
tapi bagaimana kalau kendaraan hilang di tempat parkir. Apakah bisa
menuntut ganti rugi, sedangkan setiap yang memarkirkan kendaraannya
tersebut hanya membayar beberapa ribu rupiah saja ketika parkir. Tempat
parkir kendraaan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan,
karenanya parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama
mengenai pengaturannya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan
parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna
jasa parkir yang tentunya tidak menginginkan kendaraannya mengalami
kerusakan atau kehilangan. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari
kemungkinan tersebut bisa terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
timbulah pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab terhadap kehilangan
atau kerusakan kendraan bermotor yang diparkir di tempat parkir. Lalu
bagaimna implementasi perlindungan konsumen jasa parkir di Kota
Pangkalpinang, terkait dengan hak konsumen dan kewajiban pihak
pengelola parkir. Perlindungan Hukum terhadap konsumen pengguna jasa
parkir di kota pangkalpinang tidak sesuai dengan apa yang telah
diamanatkan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, kemudian dari pada itu perlunya  perlindungan hukum bagi
pengguna jasa parkir resmi yang ada di Kota Pangkalpinang seharusnya
diatur di dalam peraturan daerah untuk melindungi hak-hak pengguna jasa
parkir dan menjamin kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir serta
tidak merugikan hak-hak pengguna parkir sebagai konsumen jasa parkir
dan Bentuk pertanggung jawaban Pengelola parkir sebagai pelaku usaha
terhadap konsumen pengguna jasa parkir yang dirugikan belum terlaksana
secara efektif.
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ABSTRACT

THEA WILANTARA

CONSUMER PROTECTION LAW TO USER SERVICE PARKING HAPPENS IF
LOSS AND DAMAGE VEHICLE PARKING IN TOWN PANGKALPINANG

Thesis Faculty of Law 2016

Keywords: Legal Protection, User parking services, Consumer Protection

In everyday activities, would need a place to park the vehicle, the problem often
everyone has to park the vehicle in a place that was not hers, for example in
relation office or in shopping centers. Of course everyone is hoping the vehicle
would be safe, but what if the missing vehicle in the parking lot. Whether it can
claim damages, while each of the parked vehicle is only paying a few thousand
rupiah only when parking. Vechile parking space is needed for the motor vehicle
owner, so parking should receive serious attention, especially regarding settings.
One of the things that are important in the management of the parking is on the
issue of consumer protection for service users who would not want to park the
vehicle suffered damage or loss. However, in the daily life of those possibilities
could occur. In connection with this, the arise question, who is responsible for the
loss or damage to motor vechile parked in the parking lot. Then HOW
implementation of consumer protection in Pangkalpinang parking services,
related to consumer rights and obligations of the manager of the park. Legal
Protection of the consumer service users parking in Pangkalpinang not in
accordance with what has been mandated by Law No. 8 of 1999 on Consumer
Protection, then on the need for legal protection for the users of parking services
official in the city of Pangkalpinang supposed to be regulated by laws area to
protect the rights of users of parking services and ensure legal certainty for users
of parking services and does not harm the rights of users of parking as a
consumer of parking services and Shape liability business park as businesses
towards consumer users parking services are harmed not implemented
effectively..
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KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas berkat dan

rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan
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bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:
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juga selaku selaku pembimbing pendamping yang juga memberikan saran
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Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Januari  2016

Penulis
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