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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

1. Berdasarkan tanggung jawab petugas parkir apabila terjadi kelalaian padanya 

yang menyebabkan kehilangan kendaraan bermotor milik pengguna jasa parkir. 

Maka pihak pengelola akan bertanggung jawab dengan mengganti kendaraan 

yang hilang di area parkir. 

2. Upaya   yang   dapat   dilakukan   oleh   pihak   pengelola   parkir   RS. 

Bahteramas   untuk   melindungi   pengguna   jasa   parkir   yang   kehilangan 

kendaraan bermotor adalah dengan melakukan ganti rugi kepada pihak yang 

kehilangan  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  tertera  pada  Surat  Edaran 

parkir tersebut terpenuhi. 
3. Hukum Islam terhadap penanggung resiko kehilangan kendaraan di tempat 

parkir, Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan 

telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus 

disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut 

Hukum Islam 

 

B.   SARAN  
a. Bagi RS. Bahteramas terkait peraturan parkir, dikarenakan masih banyaknya 

pengguna jasa parkir yang tidak tahu mengenai peraturan parkir yang ada, 

diharapkan pihak RS. Bahteramas melakukan : 
1)  Memperjelas izin dan peraturan pengelolaan parkir yang ada di RS. Bahteramas 

dengan menyesuaikan Perda Kota Kendari  nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Tempat Parkir.



   
2)  Memperjelas bentuk perparkiran di RS. Bahteramas menjadi Penitipan 

Barang supaya lebih menjamin kepastian hukum. 
b.   Bagi pengguna jasa parkir di RS. Bahteramas Kendari terkait peraturan 

parkir, diharapkan pengguna jasa parkir supaya : 
1)  Mematuhi peraturan yang tertera pada Surat Edaran  tentang Parkir 
2)  Mintalah karcis tanda masuk ke petugas portar 
3)  Amankan  kendaraan  bermotor  masing-masing  dengan  memberikan  kunci 

ganda pada kendaraan bermotor 
c.  Bagi penegak hukum khususnya Kepolisian, terkait dengan adanya kasus 

kehilangan kendaraan bermotor khususnya di RS. Bahteramas Kendari, 

diharapkan pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan dengan 

meningkatkan pengawasan dan keamanan di area parkir RS. Bahteramas dan 

Sekitarnya.               
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