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Abstrak 
 

Setiap manusia memerlukan air bersih sebagai kebutuhan yang penting 

dalam kehidupan sehari-hari. Setiap konsumen PT. Air Manado diberikan 

jaminan oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk 

mendapatkan hak atas kenyamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa serta mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas 

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 

19 UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk 

memberikan ganti rugi kepada konsumen tidak hanya sebatas uang atau 

barang bahkan perawatan  kesehatan dan/atau pemberian santunan akibat 

mengkonsumsi air yang kotor. Dalam UUPK diatur Penyelesaian sengketa 

yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, yang dapat diselesaikan 

melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur nonlitigasi (tidak melalui 

pengadilan). Penyelesaian sengketa akibat air yang kotor dilakukan dengan 

cara pengaduan langsung ke PT. Air Manado dan dapat diselesaikan di Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang adalah badan untuk 

penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan juga gugatan melalui 

lembaga swadaya masyarakat serta gugatan class action atau gugatan 

kelompok.  

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen Air Bersih 
 

A. PENDAHULUAN 
Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

berbunyi :
2
 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat.  Amandemen ke 4 terhadap UUD 1945, ditambahkan pada ayat ke (5) 

bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam 

Undang-Undang. Dari ketentuan di atas sudah jelas bahwa negara adalah 

penguasa. Arti hak menguasai negara atas air ini dirinci lebih lanjut dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yaitu 

meliputi :  

                                                           
1
 Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi 

Manado Tahun 2013 
2
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33. 
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1. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-

sumber air. 

2. Menyusun, mengesahkan dan atau memberikan izin berdasarkan 

perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata 

pengairan. 

3. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan air dan 

atau sumber-sumber air. 

4. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, 

penggunaan penyediaan air dan atau sumber air. 

5. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan 

hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum yang 

terkait dengan air dan sumber-sumber air. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, 

disebutkan bahwa
3
 : air minum adalah air yang melalui proses pengolahan 

atau tanpa melaui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan 

dapat dipergunakan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan 

dan dapat langsung diminum.  Kenyataannya masih banyak pelanggan yang 

mengeluhkan pelayanan PT. Air Manado yang mengecewakan karena 

kualitas air yang buruk sehingga berdampak pada kesehatan pengguna.  

Yang menjadi permasalahan lemahnya hukum dan perlindungan 

terhadap konsumen. Selain itu juga adanya pihak konsumen yang dirugikan 

dengan tidak berjalannya air bersih setiap hari dan kualitas air yang buruk, 

yang tidak pernah melapor kepada pihak yang terkait atau pihak yang 

berwenang terhadap kerugian yang telah di deritanya. Hal-hal tersebut 

membuat lambannya penanganan dalam menyelesaikan masalah yang ada. 

Dengan berlakunya UUPK, penegakan aturan hukum dan upaya perlindungan 

konsumen dapat diberlakukan sama bagi setiap konsumen maupun pelaku 

usaha. Hal ini dimaksudkan karena Undang-Undang ini merupakan payung 

hukum masyarakat untuk melindungi haknya atau setidak-tidaknya konsumen 

telah memiliki senjata dalam mempertahankan haknya. Dengan demikian 

diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan citranya dalam meningkatkan 

kualitas produk jasanya, demikian juga halnya dengan pelaku usaha 

pengadaan air bersih. 

Salah satu pelayanan umum yang bersifat profit adalah Perusahaan Air 

Minum (PDAM/PT. Air). Kedudukan masyarakat sebagai pelanggan PT. Air 

yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak penyelenggara jasa air 

minum dalam hal ini pihak PT. Air Manado, memiliki hak konsumen yaitu 

hak atas kemanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi air bersih yang 

diterima. Perjanjian antara konsumen dan pihak PT Air Manado memakai 

bentuk perjanjian baku atau standar. Bersifat baku karena isi perjanjian 

                                                           
3
 Peraturan Mneteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum. 
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tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Dalam 

perjanjian antara konsumen dengan pihak PT. Air Manado, juga terlihat sifat 

perjanjian yang konfeksi dan massal yaitu bentuk perjanjian untuk semua 

konsumen sama tanpa ada perbedaan antara konsumen yang satu dengan 

lainnya. 

Seseorang konsumen mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian 

dengan pihak lain itu melanggar perjanjian yang disepakati bersama, maka 

konsumen berhak menggugat lawannya berdasarkan dalih melakukan 

wanprestasi atau cidera janji. Jika sebelumnya tidak ada perjanjian, 

konsumen tetap saja memiliki hak untuk menuntut secara perdata, yakni 

melalui ketentuan perbuatan melawan hukum. Dalam konsepsi perbuatan 

melawan hukum (onrechtmatigedaad), seseorang diberi kesempatan untuk 

menggugat sepanjang terpenuhi empat unsur, yaitu ada perbuatan,  kesalahan 

(yang dilakukan pihak lain atau tergugat), melanggar dan adanya kerugian 

(yang di derita penggugat).
4
  Keadaan inilah yang menarik perhatian dan 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan 
Hukum Bagi Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih PT. Air Manado dtinjau 

dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 

B. PERMASALAHAN 
 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 

pelayanan penyediaan air bersih oleh PT Air Manado telah sesuai 

dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 

2. Bagaimana penyelesaian masalah atau sengketa bagi masyarakat 

sebagai konsumen terhadap kelalaian yang dilakukan oleh PT Air 

Manado sebagai penyedia jasa air di kota Manado? 

 

C. METODE PENULISAN 
Suatu penelitian membutuhkan suatu metode yang dapat menuntun 

peneliti untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang terjadi dalam 

masyarakat. Metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan 

dicapai oleh seorang peneliti. Metode menurut Soerjono Soekanto, berarti 

“jalan ke”, namun demikian menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan 
kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

5
 

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan 

penilaian 

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan 

                                                           

 
4
 Prof. CST Kansil, SH., Christine Kansil, SH., MH, Modul Hukum Perdata, 

Termasuk asas-asas Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal 213. 
5
 Soerjono Soekanto, Pengntar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 

Jakarta, 2010 h 5 



Vol.XXI/No.4/April-Juni /2013 Edisi Khusus  Worotitjan C.Y : Perlindungan Hukum …. 

 89 

3. Cara tretentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 

Menurut Amiruddin dan H Zainal Azikin, penelitian merupakan upaya 

pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar 

bahwa di dunia ini banyak yang kita ketahui dan apa yang harus kita coba 

cari, temukan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran nutlak. Oleh karena 

itu, masih perlu diuji kembali.
6
 Sedangkan menurut Sugiyono, metode 

penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
7
 

Pendekatan Yuridis yaitu penelitian hukum normatif/doktrinal yang 

bersifat preskriptif.
8
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan 

bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan 

adalah:
9
 “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder belaka.  Penelitian hukum normatif mencakup 

penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, 

penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan 

hukum dan sejarah hukum.”   
Pengumpulan bahan dilakukan dengan berbagai teknik dan cara seperti 

mengumpulkan data sekunder  yang terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dan  Undang Undang Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 Tahun 1995   yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini.   

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, seperti kepustakaan hukum, jurnal 

hukum serta karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini.   

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan lainnya yang bersifat untuk 

lebih menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus 

hukum, kamus ekonomi, dan ensiklopedi.  

4. Bahan hukum dikumpulkan dari berbagai pustaka, baik berasal dari  

dalam  maupun  luar negeri. Tahap selanjutnya bahan hukum  

disusun  secara sistematis komprehensif berdasarkan urutan dari 

bahan hukum.    

                                                           
6
 Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h 19 
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung, 

Alfabeta, 2006, h 2. 
8
 Ilmu hukum bersifat preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, 

validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. (Peter 

Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Preneda Media, Jakarta, hlm.22. 
9
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta, 1990, hlm. 15. 
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Dalam memperoleh hasil yang akurat dan signifikan, data yang 

dikumpulkan melalui studi pustaka yang dihimpun dan diolah dengan 

melakukan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dimaksudkan 

untuk mendapatkan konsepsi, teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran 

konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan 

penelitian ini, beserta dengan data lapangan. Adapun teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini dengan cara sebagai berikut: 

1. Menginventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

masalah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di 

Indonesia . 

2. Menginventarisir bahan-bahan sekunder yang relavan dengan 

perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini; 

3. Mengumpulkan bahan sesuai dengan rumusan permasalahan dan 

tujuan dari penelitian ini. 

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.  Data 

yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya 

dianalisis dengan mempergunakan metode analisis kualitatif yang didukung 

oleh logika berpikir secara deduktif, kemudian dilakukan pemeriksaan 

terhadap data yang terkumpul melalui wawancara secara langsung dan 

terarah. 

 

D. PEMBAHASAN 

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan air bersih 

oleh PT. Air Manado sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang perlindungan konsumen 
Adapun yang menjadi Visi dan Misi dari PT Air Manado adalah :

10
 

Visi : 

Menjadikan Air Kota Manado yang langsung diminum. 

Misi : 

a. Mewujudkan manajemen PT. Air Manado yang Good Coorporate 

Governance. 

b. Menyediakan Air Minum yang berkualitas, kuantitas dan  kontinuitas 

dengan harga terjangkau kepada masyarakat Kota Manado. 

c. Meningkatkan pelayanan prima dan full cost recovery. 

Sebagaimana telah diuraikan dalam visi dan misi  PT. Air Manado 

yaitu Menjadikan Air Kota Manado yang langsung diminum, sangatlah 

menarik perhatian dari masyarakat untuk kemudian mengadakan hubungan 

hukum dengan PT. Air Manado guna untuk mendapatkan pelayanan kualitas 

air yang bersih dan langsung diminum dalam memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Namun masyarakat sebagai konsumen air bersih, dalam 

                                                           
10

 Company Profile PT. Air Manado. 
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prakteknya sering menemui air bersih dari PT. Air Manado yang tidak 

memenuhi standar air minum/air bersih yaitu air yang kotor dalam 

penyaluran kepada masyarakat, sehingga hak konsumen tidak terlindungi. 

Dalam standar kualitas air minum/bersih diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :
11

  

a. Persyaratan Bakteriologi,  

b. Persyaratan Kimia 

c. Persyaratan Fisik,  

d. Persyaratan Radioaktifitas. 

Keempat syarat diatas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh PT. Air Manado sebagai penyedia jasa air minum di Kota Manado 

dikarenakan empat syarat itu adalah standar resmi untuk menghasilkan air 

bersih yang dapat langsung diminum atau dikonsumsi.  Dalam Pasal 4 UUPK 

dinyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan yang merupakan hal paling pokok dan utama dalam 

perlindungan konsumen. Oleh karena itu setiap konsumen berhak untuk 

mendapatkan jaminan dari PT. Air Manado akan pelayanan air bersih. Dalam 

rangka melindungi kepentingan konsumen, maka dalam Pasal 8 UUPK, 

memberikan larangan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan 

produksi dan perdagangan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar 

yang dipersyaratkan.  Masalah utama yang cukup dominan dalam 

melaksanakan hak-hak konsumen air bersih ialah pelayanan dan kinerja 

Perusahaan Daerah Air Minum, diantaranya adalah masih banyaknya idle 

capacity, kebocoran, kapasitas, kualitas kontinuitas pelayanan dan otorisasi 

pengelolaan yang belum diserahkan sepenuhnya.  Secara umum persoalan 

besar dalam pengelolaan air di Indonesia, diantaranya : 

a. Distribusi pelayanan air tidak merata. Distribusi lebih banyak 

difokuskan untuk melayani kegiatan komersial yang mendukung 

pembangunan ekonomi. Hanya konsumen yang mampu membayar 

yang dapat memiliki akses terhadap air bersih. 

b. Polusi air. Menteri Kesehatan mengatakan bahwa kualitas air di 

Jakarta dan Kota besar lainnya tidak layak dijadikan sebagai air 

minum karena sumber airnya sudah tercemar. 

c. Ketidakmampuan Pemerintah Indonesia untuk memperluas jaringan 

irigasi bagi keperluan pertanian, sehingga salah satunya terjadi 

penurunan produksi padi. 

d. Berkurangnya sediaan (supply) air bersih maupun air minum yang 

disebabkan berkurangnya daerah tangkapan air akibat alih fungsi 

lahan. 

Keadaan tersebut menggambarkan persoalan air minum/bersih di 

Indonesia masih sangat memprihatinkan untuk mencapai standar air bersih 

yang layak untuk langsung dikonsumsi. Dalam pelaksanaannya hak 

                                                           
11

 Peraturan Menteri Kesehatan  R.I. Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum. Lampiran I. 
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konsumen untuk memperoleh air minum sesuai syarat yang ditentukan itu 

ternyata belum dapat dipenuhi sehingga menyebabkan timbulnya pengaduan 

masyarakat langsung ke PT. Air Manado. Pada dasarnya ada 2 (dua) hal yang 

menyebabkan air PT. Air Manado itu sering kotor, yaitu mengenai sumber air 

bahan baku untuk pengolahan air bersih itu ataupun disebabkan gangguan 

pada saat pendistribusian air minum itu yang telah diolah tersebut kepada 

konsumen.  

Air baku untuk air minum adalah prasarana untuk penyediaan air untuk 

diolah menjadi air minum. Air baku ini dapat berasal dari air permukaan, air 

bawah tanah, sumber air dan air laut. Kini air baku menyusut di sebagian 

wilayah Indonesia karena belum mendapatkan hujan yang cukup. Hutan yang 

menyurut drastis di daerah-daerah itu mengakibatkan datangnya banjir di 

musim hujan dan datangnya kekeringan di musim kemarau. Wilayah yang 

disebutkan tersebut, sesekali turun juga hujan dalam waktu yang tidak lama. 

Minimnya curah hujan itu menyebabkan air hujan cepat menguap dan tidak 

terserap ke dalam tanah. Tanah permukaan kering dan kandungan air resapan 

dalam tanah (base flow/debit) sangat kecil dan dengan demikian tidak mampu 

memasok air baku. PT. Air Manado mengalami kendala/hambatan pada 

saat turunnya hujan akan membuat sumber-sumber air akan tercemar, ini 

disebabkan karena curah hujan yang tinggi membuat Danau Tondano 

menjadi penuh sehingga melewati batas penampungan dan akhirnya aliran 

airnya akan turun ke Kota Manado dan akan mencemarkan sumber-sumber 

air yang ada.
12

  

Kebocoran pipa pendistribusian air minum juga menjadi penyebab 

jeleknya kualitas air Perusahaan Air Minum Daerah/PT. Air, sebagus apapun 

pengolahannya. Kebocoran tersebut bisa disebabkan oleh umur pipa yang 

sudah tua karena memang sudah ada sejak jaman Belanda, pemasangan pipa-

pipa yang menyalahi prosedur, penggunaan pompa hisap secara langsung dari 

pipa, kurangnya tekanan air, dan bahkan sengaja dibocorkan oleh masyarakat 

sekitar karena kebutuhan. Kalau saja masyarakat dari awal mengetahui 

kebocoran dampaknya seperti sekarang ini, tentunya partisipasi dapat 

digalang, karena menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri. Seperti 

kebocoran akibat ulah beberapa orang yang sengaja merusak pipa untuk 

mendapatkan air gratis. Masyarakat di sekitar lokasi tersebutlah yang paling 

bisa mengorganisir diri mereka, untuk ikut bertanggung jawab terhadap pipa 

distribusi yang ada di lokasi mereka.  

Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Kelalaian Yang Dilakukan Oleh 

PT. Air Manado  

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, 

dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur 

nonlitigasi (tidak melalui pengadilan). Penyelesaian, melalui lembaga litigasi 

dianggap kurang efisien baik waktu, biaya, maupun tenaga, sehingga 

                                                           
12

 Wawancara dengan Manager General Affair PT. Air Manado, Januari 2013. 
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penyelesaian melalui lembaga non litigasi banyak dipilih oleh masyarakat 

dalam menyelesaikan sengketa dimaksud. Meskipun demikian apabila di 

tingkat non litigasi suatu sengketa tidak menemui kesepakatan maka jalur 

pengadilan menjadi langkah selanjutnya untuk menyelesaikannya.  

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 

ayat (2) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian 

secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan 

konsumen, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa 

konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Bahkan dalam penjelasan pasal tersebut 

dikemukakan bahwa pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan 

penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dari 

penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK dapat diketahui bahwa UUPK 

menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru 

harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum 

para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau badan peradilan.  

Pemerintah membentuk suatu badan baru, yaitu Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK), untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang 

bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan 

konsumen.
13

  Jika pelaku usaha hadir, maka konsumen memilih cara 

penyelesaian sengketanya yang harus disetujui oleh pelaku usaha. Cara yang 

bisa dipilih dan disepakati para pihak adalah: konsiliasi, mediasi atau 

arbitrase.  Persidangan dengan cara konsiliasi, Konsiliasi adalah adalah 

proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan 

perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan 

penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.
14

 Persidangan dengan cara 

mediasi,  Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 

mediator.
15

 Persidangan dengan cara arbitrase, Arbitrase adalah cara 

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada 

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 

bersengketa.
16

 Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan 

cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan 

atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Istilah „prosedur 

                                                           
13

Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
14

 Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam 

Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Op.Cit, hal 4. 
15

 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008. 
16

 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999  tentang  Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
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beperkara” didahului dengan pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan 
perkara perdata di pengadilan negeri. Sebelumnya, itu berarti surat gugatan 

harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara teliti dan cermat. Pasal 54 

ayat (1) UUPK menyatakan : 

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha 

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di 

lingkungan peradilan umum. 

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan 

atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 

bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang. 

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar 

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 

tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang 

bersengketa. Dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatan 

Perwakilan Kelompok disebutkan bahwa : “gugatan Perwakilan Kelompok 
adalah suatu Tata Cara Pengajuan Gugatan, dalam mana satu orang atau lebih 

yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri 

mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya 

banyak, yang mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil 

kelompok dan anggota kelompok dimaksud”.17
 Dalam Pasal 2 PERMA 

Nomor 1 Tahun 2002 bahwa gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan 

tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila : 

a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah 

efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri 

atau secara bersama-sama dalam satu gugatan. 

b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum 

yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan 

jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota 

kelompoknya. 

c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhannya untuk 

melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. 

d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk 

melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan 

tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan 

melindungi kepentingan anggota kelompoknya. 

 Sahnya gugatan Perwakilan Kelompok dinyatakan melalui penetapan 

pengadilan sedangkan apabila dinyatakan tidak sah maka pemeriksaan 

                                                           
17

 Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1  Tahun 

2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok 
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gugatan ditentukan melalui suatu putusan Hakim.
18

 Buruknya pelayanan dari 

PT Air Manado sering dikeluhkan para pelanggan dan masalah yang paling 

sering dikeluhkan adalah air yang sering tidak mengalir/macet dan juga 

airnya keruh atau kotor. Proses dan prosedur dalam penyelesaian pengaduan 

pada PT Air Manado dilakukan dengan cara: 

a. Konsumen/pelanggan datang ke kantor/via telepon melaporkan 

kerusakan atau kesalahan rekening. 

b. Bagian pelayanan langganan menerima laporan dan mencatat  dalam  

buku pengaduan sekaligus memberikan nomor, memeriksa jenis 

pengaduan untuk diteruskan ke bagian yang berkaitan. 

Dari langkah penyelesaian pengaduan yang diambil oleh pihak PT Air 

Manado ini terlihat bahwa proses yang diambil adalah jalur non litigasi 

berupa negosiasi yaitu merupakan penyelesaian sengketa yang paling 

sederhana dan termurah tanpa keterlibatan pihak ketiga. Walaupun demikian 

sering juga pihak-pihak yang bersengketa mengalami kegagalan dalam 

bernegosiasi karena kurang menguasai teknik bernegosiasi yang kompetitif 

dan kooperatif. Usaha lain yang ditempuh oleh pelanggan untuk memperoleh 

hak-hak yang seharusnya didapat adalah dengan jalan mengadukan 

masalahnya tersebut ke lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat. 

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ini 

keberadaannya diatur dalam Pasal 44 UUPK, dalam ketentuan umum 

dinyatakan yang dimaksud dengan lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh 

pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. 

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi 

syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK, yaitu: 

berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya 

menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut 

adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Kemudian, dalam Pasal 46 ayat 

(2) UUPK ditegaskan gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, 

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan 

kepada peradilan umum.
19

 Kehadiran Lembaga Konsumen, terutama YLKI, 

merupakan langjah maju dalam perlindungan konsumen, karena dalam 

mencapai tujuannya YLKI melaksanakan berbagai kegiatan, yang dilakukan 

melalui beberapa bidang, yaitu :
20

 Bidang Peneltian, bidang pendidikan, 

                                                           
18

 Ibid, Pasal 5. 
19

 Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 

tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. 
20

 C. Tantri dan Sulastri, Gerakan Organisasi Konsumen, seri panduan,Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundatio, Jakarta, 1995 di dalam Prof. 
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bidang penerbitan, warta konsumen dan perpustakaan, bidang pengaduan, 

bidang umum dan keuangan. 

 

E. PENUTUP 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen menjamin konsumen untuk mendapatkan hak atas kenyamanan 

dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa. Pelaku usaha 

dalam hal ini PT. Air Manado harus bertanggung jawab kepada konsumen 

yang dirugikan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan memberikan ganti 

rugi. sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara langsung oleh 

konsumen yang dirugikan kepada PT. Air Manado atau dapat dilakukan 

dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui proses pengadilan (litigasi). 

Dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK juga menyatakan gugatan atas pelanggaran 

pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau 

ahli waris yang bersangkutan, kelompok konsumen ataupun lembaga 

perlindungan konsumen. 
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