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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu sebagai negara hukum yang 

berdasarkan pada pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga 

masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. 

Perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti adanya pengakuan dan perlindungan 

terhadap harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 

permusyawaratan, serta keadilan sosial1. Perkembangan pembangunan perkotaan di 

Indonesia sekarang ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dalam kurang lebih 

selama 10 tahun terakhir ini dapat dilihat banyak pembangunan gedung - gedung 

perkantoran, area pendidikan, pusat-pusat perbelanjaan dan bangunan - bangunan umum 

lainnya baik dibangun oleh pemerintah maupun swasta. Penambahan jumlah kendaraan 

bermotor seperti mobil dan sepeda motorpun kini kian hari terus bertambah banyak.  

Diikuti dengan tingginya jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang sangat 

pesat kenaikannya, di Ibu Kota saja kenikan jumlah pengguna sepeda motor sudah 

dianggap tidak wajar lagi karena telah mencapai batas 75% dari total sebelumnya secara 

keseluruhan kendaraan bermesin, termasuk kendaraan pribadi beroda empat

                                                           
1 http://hukumonline.com, diakses tanggal 10 Maret 2020, Jam 14.13 WIB
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dan juga angkutan umum lainnya, sehingga jumlah kendaraan bermotor 

pada akhir tahun 2007 dan 2008  tercatat berjumlah 49 juta dengan  pertambahan  

10% per  tahunnya.2
 
Secara  tidak  langsung dengan bertambahnya kendaraan 

tersebut membuat kebutuhan keinginan masyarakat akan adanya lahan parkir 

ataupun tempat penitipan kendaraan sebagai area untuk menitipkan kendaraan 

pribadinya selama melakukan  aktifitasnya dida l am  gedung tersebut. Parkir 

Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan terbagi menjadi 5 yaitu Parkir Khusus, 

Parkir Darurat, Parkir Umum, Area Parkir, dan Gedung Parkir.3 

Untuk yang memiliki kendaraan pribadi pasti selalu menggunakan sarana 

parkir, baik di perkantoran, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Hal itulah yang 

membuat banyak pengusaha untuk berlomba - lomba mencari tempat yang strategis 

dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Ditempat strategis itu kemudian para 

pengusaha akan membangun gedung - gedung perkantoran, perbelanjaan ataupun 

pertokoan. Para pengusaha yang membangun pusat pertokoan itu juga akan 

memikirkan kondisi para pengunjung atau konsumen yang datang membawa 

kendaraan pribadinya baik yang beroda dua maupun beroda empat. Oleh karena itu 

untuk menarik minat para pengunjung, pemilik pertokoan harus juga menyediakan 

sarana prasarana layanan parkir atau pengelolaan parkir yang dapat memudahkan 

para pengunjung menyimpan kendaraannya saat berbelanja dengan fasilitas yang 

memadai.  

                                                           
2 www.wartakota.co.id, diakses terakhir pada tanggal 13 februari 2020 
3 Wahyudin. 2020. ANALISIS KEBUTUHAN LAHAN PARKIR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SUKABUMI. Vol. 1 No. 2 Januari 
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Salah satu bentuknya yaitu dengan berupa penitipan kendaraan yang 

termasuk kedalam bidang usaha informal yang biasa dikenal dengan Pengelola 

Parkir. Tingginya intensitas aktivitas di kawasan pusat kota memberikan pengaruh 

terhadap tarikan lalu lintas kendaraan bermotor yang besar dari wilayah-wilayah 

sekitarnya. Akibatnya, banyak pengunjung yang menggunakan kendaraan dengan 

berbagai kepentingan, berkonsentrasi dengan menggunakan tempat parkir di 

dalamnya.4 Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan 

disebut KUHPerdata) yang diatur dalam Buku III dan Bab XI tentang penitipan 

barang, Bagian kesatu yaitu menjelaskan tentang penitipan barang secara umum 

dan tentang berbagai hal macam penitipan. Penitipan barang dapat terjadi jika 

seseorang menerima suatu barang dari orang lain, tetapi dengan syarat seseorang 

yang telah menerima titipan barang itu akan menyimpannya dan akan 

mengembalikannya dalam wujud semula tanpa kerusakan.  

Pengelolaan parkir juga biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah 

setempat dan nanti hasilnya akan menjadi anggaran bagi pemerintah daerah itu. 

Akan tetapi dalam kenyataan ada beberapa tempat parkir pula yang dikelola oleh 

swasta, dan biasanya itu banyak terjadi pada pusat-pusat perbelanjaan tersebut. 

Contohnya yaitu seperti perusahaan 'Secure Parking', 'Sun Parking', dan 

sebagainya. Di salah satu pusat perbelanjaan kota Sukabumi juga terdapat 

perusahaan yang mengelola parkir yaitu East Parking yang terletak di pusat 

perbelanjaan Yogya. East parking sendiri berpusat di kota Jakarta Selatan. East 

                                                           
4 Syaffa Rahmah, EVALUASI TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI 

KAWASAN SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG, FISIP UNDIP, 2016, hlm 4 
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Parking memasuki wilayah sukabumi sejak tahun 2018 dan masih bertahan hingga 

sekarang.  

Pelayanan dalam keamanan perusahaan parkir yang ditawarkan oleh pihak 

perusahaan perparkiran berbanding terbalik dengan kasus yang menimpa oleh 

konsumen para pengguna jasa parkir. Terbukti dengan adanya banyak kasus 

kehilangan dan kerusakan aksesoris kendaraan bermotor maupun bermobil ketika 

berada di area lahan parkir. Pelanggaran dalam hak-hak yang dimiliki oleh 

konsumen dalam bidang jasa parkir sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam pellanggaran itu bisa berupa tidak adanya pertanggung jawaban dari pihak 

parker(orang yang bertugas menjaga parkir) jika terjadi kehilangan dan kerusakan 

kendaraan yang sudah dititipkan oleh konsumen diarea perparkiran itu. Hal itu 

menimpa teman penulis bernama Syifa yang pada saat itu berada dipusat 

perbelanjaan di daerah Tangerang. Syifa menggunakan jasa parkir yang telah 

disediakan oleh pihak mall untuk dititipkan kendaraan sepeda motornya di area 

tersebut. Selesai berbelanja dan area parkir untuk mengambil sepeda motor ternyata 

konsumen kehilangan aksesorisnya yaitu Helm yang telah tersimpan di bagasi 

sepeda motornya. Kejadian ini membuat korban memperoleh kerugian.  

Di sisi lain pengelola parkir juga tidak mau bertanggung jawab atas hal 

tersebut dengan alasan dikarenakan kaluusla baku yang terdapat dikarcis parkir 

tertulis bahwa perusahaan jasa parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan 

kerusakan jika terjadi  diarea perparkiran tersebut. Tidak adanya pertanggung 

jawaban dari pihak pelaku usaha parkir merupakan salah satu pelanggaran yang 
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berdasar pada Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Didalam Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen sudah mengatur menganai hak – hak yang dimiliki oleh konsumen dan 

kewajiban dari pelaku usaha, tetapi pada kenyataannya pelaku usaha tidak memiliki 

itikad baik untuk memberikan pelayanan yang sesuai dalam keamanan parkir dan 

tidak ada pertanggung jawaban atas kehilangan barang maupun kerusakan 

kendaraan di lokasi parkir itu sendiri. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen 

mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan 

kesejahteraan bersama. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan 

konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera adil dan makmur sesuai dengan 

Pancasila. Hal ini juga sesuai dengan Putusan MA Nomor 3416/Pdt/1985 yang 

menyebutkan bahwa : 

“Majelis hakim berpendapat perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, 

dengan begitu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab 

pengusaha parkir.”5 

 

Selain itu sesuai dengan Pasal 4 Undang–Undang No.8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang didalamnya disebutkan bahwa konsumen 

mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hukum, yaitu : 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Pertama  

Hak dan Kewajiban Konsumen 

                                                           
5 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/pdf 
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Pasal 4 

Hak konsumen adalah : 

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

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

jaminan yang dijanjikan; 

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Pasal 5 

Kewajiban konsumen adalah : 

1. membaca atau mengikuti petunjuk atas informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa. Demi keselamatan 

dan keamanan; 

2. mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa; 

3. membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati; 

4. mengikuti upaya penyelasaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada pasal 4 dan pasal 5 diatas 

memiliki arti bahwa konsumen mempunyai hak dan wajib memperoleh produk 

ataupun jasa yang aman dan diberi keselamatan. Dengan adanya permasalahan 

atas kehilangan pada kendaraan serta aksesoris disaat konsumen menitipkan 

kendaraannya yang berada di area parkir, itu merupakan bentuk dari pelanggaran 
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atas hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam 

mengkonsumsi dan menggunakan barang atau jasa yang telah dilanggar. Selain 

itu juga sesuai dengan adanya pasal 4 tersebut konsumen juga mempunyai hak 

untuk memperoleh kembali haknya apabila telah mengalami kerugian atau 

dilanggar oleh pelaku usaha. Seperti yang dialami saudara Rafi yang kehilangan 

sepeda motor Honda Beat di kawasan City Mall Kota Sukabumi. Rafi protes ke 

petugas parkir karna tidak ada penyelesaian dari petugas akhirnya melaporkan ke 

Polsek Cikole.6 

Kasus lain juga terjadi saudara Fauzan kejadian bermula saat Fauzan sedang 

makan bersama teman-temannya di Foodcourt Yogya Kota Sukabumi,setelah 

selesai fauzan kembali ke parkiran dan terkejut karna Helm miliknya hilang. Fauzan 

sempat melaporkan dan protes ke petugas tetapi lagi lagi pertugas tidak ada itikad 

baik untuk bertanggung jawab, bahkan malah mempersulit fauzan dengan dalih 

harus ke pihak Management dan segala macamnya.7 Konsumen memiliki hak untuk 

memperoleh hak lainnya sesuai dengan perannya selaku konsumen pengguna jasa 

parkir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan telah berlaku.  

NO 
JENIS 

KEJADIAN 

TAHUN 
JUMLAH 

2017 2018 2019 2020 

1 
CURANMOR  

R-2 
48 21 13 5 87 

2 
CURANMOR  

R-4 
1 0 1 0 2 

                                                           
6 Laporan Polisi No. Pol.  : LP/B/  17  / I /2020/JBR/ RES SMI TA/SEK CIKOLE 
7 Wawancara dengan saudara Fauzan selaku korban pada tanggal 10 maret 2020 
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  JUMLAH 49 221 14 5 89 

Table I Data Satuan Reserse Tahun 2017-2020 

Berdasarkan data satuan Reserse Polres Sukabumi Kota dari tahun 2017-2020 

mengalami penurunan angka curanmor baik roda 2 maupun roda 4. Tempat 

terjadinyapun masih di kawasan Kota Sukabumi.  

Mengenai adanya klausula baku pada karcis parkir sebagai pengalihan 

oleh pelaku usaha untuk bertanggung jawab kepada para konsumen jasa parkir 

membuktikan ketidak seimbangan perlindungan hukum untuk konsumen.  Pada 

seperti ini konsumen berada pada kondisi yang dilemahkan dan hanya menerima 

keadaan secara terpaksa oleh pengelola parkir. Ketidakberdayaan konsumen dalam 

menghadapi pelaku usaha ini menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara 

konsumen dengan pelaku usaha.  

Dalam hal pelaksanaan terjadi kerugian-kerugian, maka pelaku usaha 

berlindung di balik standard contract atau perjanjian baku yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dengan konsumen) tersebut untuk 

melepaskan tanggung jawabnya. Dengan demikian konsumen selalu berada pada 

posisi yang lemah karena menjadi objek dalam aktifitas bisnis pelaku usaha untuk 

mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.   

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

memberikan konsumen kepastian hukum untuk memperoleh perlindungan hukum 

untuk keperluannya. Selain itu, adanya antara keseimbangan perlindungan hukum 

terhadap kepentingan konsumen dengan pelaku usaha juga dibutuhkan sehingga 
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dapat terciptanya suatu perekonomian yang kuat. Dengan adanya Undang-Undang 

No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan akan dapat 

menjadi bentuk suatu peerlindungan hukum untuk konsumen dan dapat menjadi 

suatu keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha.  

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat 

melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi 

sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya UU 

Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki 

hak dan posisi yang berimbang, dan konsumen pun bisa menggugat atau menuntut 

jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Tidak 

adanya tanggung jawab dari pengelola parkir jelas melanggar ketentuan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya 

disebut UUPK). Maka berdasarkan hal tersebut diatas penulis merasa tertarik 

dengan kasus tersebut untuk penulis jadikan acuan dalam menyelesaikan tugas 

akhir penulis. Maka penulis mengajukan judul “Perlindungan  Hukum Terhadap 

Hak Konsumen  Atas Klausula Baku Pada Karcis Parkir Yang Di Hubungkan 

Dengan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pengelola parkir atas klausula baku pada 

karcis parkir berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen? 
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2. Apakah bentuk tanggung jawab pengelola parkir atas klausula baku pada karcis 

parkir sudah sesuai dengan penyelesaian didalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen?  

 C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan berdasarkan latar belakang 

dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian mempunyai tujuan, 

sebagai berikut 

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor kehilangan kendaraan dan 

aksesoris lainnya saat menitipkan di tempat parkir  

2. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pengelola parkir apakah sudah 

sesuai dengan penyelesaian didalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen atau tidak. 

 D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah kota Sukabumi untuk 

menggali potensi kapasitas parkir. 

2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis. 

3. Sebagai referensi bagi penulisan-penulisan berikutnya yang berkaitan 

langsung maupun tidak langsung dengan topik yang penulis buat. 

 E. Landasan Teori 

 1. Teori Negara Hukum 
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Negara Hukum dalam bahasa belanda rechsstaat merupakan sebuah teori 

hukum yang berasal dari budaya hukum Eropa yang telah dipengaruhi oleh bangsa 

Romawi. Teori ini telah menjadi dasar dari hukum yang berlaku di negara-negara 

seperti Indonesia.8 Konsep negara hukum yang berdasar pada pancasila dan Undang 

– Undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara yuridis formal ataupun 

materiil. Rumusan secara materiil negara hukum pancasila didasarkan dengan sudut 

pandang bangsa Indonesia dalam hal bernegara yang bersifat khas Indonesia, yaitu 

asas kekeluarga yang memiliki arti bahwa yang diumumkan adalah masyarakat 

banyak, namun harkat dan martabat manusia harus tetap dihargai, dan perubahan 

tentang hukum yang berfungsi untuk mengayomi dengan menegakkan demokrasi 

termaksud mendemokrasikan hukum yang berkeadilan sosial dan 

berkeprikemanusiaan9 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Fitzgerald, dia yang menjelaskan tentang teori perlindungan 

hukum Salmond, bahwa hukum bertujuan untuk mengkoordinasikan berbagai hal 

kepentingan dalam masyarakat karena didalam suatu kepentingan dan perlindungan 

terhadap kepentingan tertntu itu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi 

berbagai hal kepentingan di pihak lain.10 

 Kepentingan hukum ialah membahas tentang hak dan kepentingan manusia, 

sehingga hukum yang memiliki nilai otoritas tertinggi untuk menentukan 

                                                           
8 http:id.wikipedia,org/wiki/Negara_hukum 
9 Padmo Wahjono, 1989, Pembangunan Hukum di Indonesia, Jakarta: ind-hill.co. hal. 153-155 
10 Ibid, 156 
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bagaimana kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur. Perlindungan 

hukum harus melihat setiap tahapan yaitu perlindungan hukum yang lahir dari suatu 

ketentuan hukum yang dapat diberikan oleh masyarakat yang pada awalnya 

merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur bagaimana hubungan perilaku 

sekelompok masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah yang sudah dianggap 

dapat mewakili kepentingan rakyatnya.11  

 F. Metode Peneltian 

1. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan 

Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama 

dengan cara menelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini 

dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari bukubuku, 

peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penelitian. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan 

menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, 

doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian yang berkembang 

dalam masyarakat.12 

2. Sumber Data 

                                                           
11 Satijipto Raharjo,2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.54 
12 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 105 
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Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu data primer dan data 

sekunder. Dengan mencari beberapa sumber hukum lain dalam memperolehnya 

sehingga dapat tanpa terikat atau dibatasi oleh ruang dan waktu. Data primer, adalah 

data didapatkan secara langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, 

wawancara ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi, selanjutnya data 

diolah oleh peneliti. Sumber data primer berupa wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dengan beberapa pihak di Polres Sukabumi Kota, Polsek Cikole Sukabumi 

Kota, dan para korban yang sudah terpilih untuk diteliti lebih lanjut oleh peneliti. 

Data sekunder, adalah data yang didapat dari buku – buku, dan dokumen resmi 

terkait objek penelitian.13 Adapun  bahan - bahan hukum  dan  sumber  penelitian  

yang digunakan  dalam penelitian ini adalah :  

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari 

beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan objek 

penelitian yang bersumber dari Undang – Undang Dasar 1945, Kitab 

Undang – Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang hubungannya 

terikat dengan bahan hukum primer ataupun dapat membantu untuk 

memahami dan menganalisis bahan hukum primer.14 Bahan hukum 

sekunder bersumber pada tulisan – tulisan dan buku – buku ilmiah yan 

                                                           
13Ibid., 106 
14Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabet, 2014 hlm. 67 
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terkait dengan objek penelitian ini, mencangkup buku - buku  hukum, 

penelusuran di internet, jurnal, media online dan surat kabar.  

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan – bahan hukum yang memberikan 

informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, misalnya15 

seperti kamus, majalah, surat kabar dan sebagainya. 

 

3. Pengumpulan Data 

a. Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan-pertanyaan dengan para narasumber, yang 

berhubungan dengan masalah - masalah yang dibahas untuk memperoleh 

informasi yang tepat dan juga jelas. 

b. Studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai bahan hukum primer dan 

sekunder yang meliputi buku, jurnal, peraturan perundang – undangan, fakta 

– fakta hukum dan data dari instansi yang terkait.  

4. Analisis Data 

Semua data yang sudah dikumpulkan baik data primer dan data sekunder akan 

dianalisis secara kualitatif, yang berlaku pada kenyataan sebagai data primer yang 

dihubungkan dengan beberapa teori dalam data sekunder. Data yang disajikan 

secara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan beberapa data atau permasalahan-

permasalahan yang berbuhungan dengan penulisan skripsi ini. 

                                                           
15Ibid., 68 
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5. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian berlokasi di Polres Sukabumi Kota khususnya kepada 

bagian Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota. Sat Reskrim bertugas membina dan 

menyelengarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. 

Termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan 

operasional dan adminitrasi penyidikan sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan 

yang berlaku. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan / penyidikan tindak 

pidana umum dan tertentu dengan memberikan pelayanan / perlindungan khusus 

kepada korban maupun pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan 

hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Alasan penulis melakukan penelitian 

ini di Polres Sukabumi Kota karena hanya Instansi Polri yang mempunyai data, 

laporan dan pengaduan dari masyarakat. Sedangkan BPSK(Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen) daerah Kota Sukabumi belum pernah menangani atau 

mendapatkan laporan dari masyarakat atas masalah ini. Penulis juga sempat 

mewawancari Anggota Polisi di bagian UNIT II Polres Sukabumi Kota. 

G. Jadwal Penelitian 

NO KEGIATAN BULAN 

1. Persiapan Penelitian Februari - Maret 

2. Pengolahan Data Maret - April 

3. Analisa Data April 

4. Penulisan Skripsi April - Juli 

 


