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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perlindungan Hukum 

 

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan 

unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang 

melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata 

perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau 

tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu 

dengan menggunakan cara-cara tertentu.
15

 

 

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa 

perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama 

dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena 

berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi 

kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif . Di samping itu, hukum 

memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga 

dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui 

institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat 

temporer atau sementara.
16

 

 

                                                           
15

 Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas 

Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30 
16

 Ibid. 
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Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau 

perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam 

memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu 

dengan:
17

 

a. Membuat peraturan (by giving rugulation), bertujuan untuk: 

1) Memberikan hak dan kewajiban; 

2) Menjamin hak-hak para subyek hukum, 

b. Menegakkan peraturan (by law onfercement) melalui: 

1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventive) 

terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan 

pengawasan; 

2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) 

pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman; 

3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative; 

recovery; remedy), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. 

 

Sementara itu, kepastian hukum merupakan unsur yang utama. Ada korelasi 

positif antara kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Kepastian hukum 

merupakan variabel yang akan mempengaruhi pemberian perlindungan 

konsumen. Sebaliknya, perlindungan konsumen merupakan variabel yang 

terpengaruh dari adanya kepastian hukum. Jadi, inti dari perlindungan hukum 

adalah kepastian hukum. Jika kepastian hukum dapat tercapai, maka perlindungan 

hukum juga akan diberikan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan UUPK ada 

                                                           
17

 Ibid., hlm. 31 
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dua persyaratan utama dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya jaminan 

hukum (law guarantee) dan adanya kepastian hukum (law certainty).
18

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah 

cara atau perbuatan untuk melindungi para pihak. Pihak yang menjadi fokus 

perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah konsumen depot air minum isi 

ulang yang diberikan oleh hukum atau undang-undang untuk mencegah adanya 

pelanggaran yang dapat merugikan konsumen air minum isi ulang. 

B. Perlindungan Konsumen 

 

Kata “Perlindungan” memiliki arti tempat berlindung, hal (perbuatan) 

melinduungi.
19

 Perlindungan adalah perbuatan  yang melindungi sesuatu dari 

gangguan yang dapat merugikan, yang dilaksanakan oleh para pihak. Perbuatan 

untuk melindungi sesuatu tersebut diatur oleh hukum yang berlaku, artinya hukum 

mencegah dengan ancaman hukuman apabila ada pihak lain yang melanggar, 

maka pihak lain yang merasa dirugikan berhak menuntut sesuai hukum yang 

berlaku. 

 

Konsumen berasal dari kata serapan yaitu consumer (Inggris) atau 

consument/konsument (Belanda). Menurut kamus bahasa Inggris consumer 

diartikan sebagai pemakai atau pengguna barang/jasa atau disebut konsumen. 

Konsumen adalah setiap orang pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia 

                                                           
18

 Ibid., hlm. 33 
19

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, 

Jakarta, 2002, hlm.  674  
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dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 

maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
20

 

 

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam UUPK, yaitu segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam 

UUPK tersebut cukup memadai, kalimat yang menyatakan “segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk 

meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya 

demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.
21

  

 

Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku 

usaha perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Konsumen 

memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Sehingga, kedua 

belah pihak saling memperoleh manfaat dan keuntungan. Namun, dalam 

prakteknya sering kali konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang nakal. Karena 

ketidaktahuan dan kekurangsadaran konsumen akan hak-haknya, akibatnya 

konsumen menjadi korban pelaku usaha yang curang.  

 

Perlindungan hukum bagi konsumen menyaratkan adanya pemihakan kepada 

posisi tawar yang lemah (konsumen). Perlindungan hukum bagi konsumen adalah 

suatu masalah besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. 

perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk 

                                                           
20

 Lihat Pasal 1 Angka 2 UUPK 
21

 Lihat Pasal 1 Angka 1 UUPK 
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serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah dalam 

perlindungan hukum bagi konsumen yang diberikan oleh negara.
22

 

 

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, 

karena tanpa adanya perhatian dan perlindungan dari pemerintah kepada 

konsumen, maka pelaku usaha akan semena-mena dalam menawarkan suatu 

barang/atau jasa tanpa melihat akibat hukum yang ditimbulkan dalam penawaran 

barang/atau jasa, padahal UUPK telah mengatur hak-hak pelaku usaha dan hak-

hak konsumen, tetapi pada kenyataannya masih banyak diselewengkan oleh para 

pelaku usaha sehingga berakibat merugikan konsumen. 

 

Konsumen harus bersifat aktif mencari informasi atau menanyakan kepada pelaku 

usaha tentang segala hal tentang barang yang digunakan. Hal tersebut perlu 

dilakukan oleh konsumen untuk melindungi dirinya dari gencarnya pelaku usaha 

yang menawarkan barang dan/atau jasa yang belum diketahui kualitas produknya. 

Untuk itulah diperlukan sikap kritis dari konsumen agar tidak selalu berada pada 

posisi yang dirugikan. 

Menurut UUPK dalam pasal 4 dijelaskan hak-hak konsumen adalah : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

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

yang dijanjikan; 

                                                           
22

 Abdul Halim Barkatullah, Hak – Hak Konsumen, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm. 23 
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c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 

Menurut Wahyu Sasongko hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen 

dari sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
23

 

a.  Bersifat langsung dalam arti pelaku usaha dan konsumen saling berinteraksi. 

b. Bersifat tidak langsung dalam arti hubungan antara pelaku usaha dan 

konsumen melalui pihak-pihak lain sebagai agen, wakil atau perantara, 

penyalur, pedagang, grosir dan pengecer. Hubungan ini tergantung pada 

transaksi dalam praktik. 

 

                                                           
23

 Wahyu Sasongko, Op.Cit.,hlm. 59 
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Pada ilmu konsumen, semula dianut teori bahwa produsen dan konsumen berada 

dalam posisi seimbang. Teori tersebut memandang tidak perlu proteksi untuk 

konsumen. Karena keduanya dalam keadaan seimbang menentukan pilihan dalam 

transaksinya, konsumen harus bersikap hati-hati. Teori ini dikenal dengan prinsip 

lets the buyer beware.
24

 

 

Selanjutnya berkembang teori bahwa produsen yang memiliki kewajiban untuk 

sealu berhati hati dalam memproduksi barang atau jasa yang dihasilannya. 

Produsen lebih mengetahui sifat dan keadaan barangnya, mulai dari proses 

produksi hingga sampai pada pemasokannya ke pasar. Oleh karena itu produsen 

harus menanggung kesalahan jika terjadi sesuatu produk yang merugikan 

konsumen.
25

 

 

Secara hukum produsen dan konsumen memilki hubungan hukum, yaitu 

hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung itu terjadi saat 

Konsumen dan Produsen telibat langsung dalam sebuah perjanjian jual-beli. 

Sedangkan hubungan tidak langsung tersebut terjadi saat produsen dan konsumen 

telibat dalam satu perjanjian secara tidak langsung, hal itu terjadi karena antar 

konsumen dan produsen ada pihak lain.
26

 

 

Kepentingan orang sebagai manusia alami dalam penggunaan suatu produk 

barang dan/atau jasa adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam 

                                                           
24

 NHT Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggungjawab Produk, 

Pantai Rei, Jakarta, 2005,hlm. 14  
25

 Ibid., hlm. 15 
26

 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Rajawali 

Pers, Jakarta, 2011, hlm. 34 
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memenuhi kebutuhan itu, perlindungan yang diperlukan adalah bagaimana agar 

produk ini dapat memberikan manfaat bagi tubuh terutama keselamatan dan 

keamanan dalam mengkonsumsi. 

Berbeda dengan kelompok masyarakat pelaku usaha, kepentingan mereka dalam 

penggunaan suatu produk adalah untuk membuat produk lain atau 

memperdagangkannya, baik berupa barang maupun jasa  yang merupakan bidang 

usaha atau profesi mereka, perlindungan yang mereka perlukan adalah bagaimana 

menjalankan bisnis mereka masing-masing dengan baik dan lancar serta 

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 

 

Ada tiga unsur utama yang terdapat dalam konsep perlindungan konsumen, yaitu: 

a. Adanya jaminan; 

b. Kepastian hukum; 

c. Perlindungan konsumen. 

 

Adanya jaminan hukum dikaitkan dengan adanya peraturan perundang-undangan 

yang melindungi kepentingan konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang kurang 

baik. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut berarti hukum 

memberikan jaminan terhadap para subjek hukum atas kepentingan dan hak-

haknya. Jaminan akan kepastian hukum ukurannya secara kualitatif ditentukan 

dalam UUPK dan undang-undang lain yang masih berlaku untuk memberikan 
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kepada konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang 

hukum publik.
27

 

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat yang 

diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha 

tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. 

Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak 

dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika 

hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.
28

 

Asas Perlindungan Konsumen  

Berdasarkan UUPK Pasal 2, ada 5 (lima) asas yaitu :
29

 

  

(1)  Asas Manfaat  

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 

sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan.  

(2)  Asas Keadilan  

Asas ini dimaksudkan agar partisiasi seluruh rakyat bisa diwujudkan 

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelak 

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara 

adil.  

                                                           
27

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta,2004, hlm. 2 
28

 Happy Susanto, Hak Hak Konsumen Jika Dirugikan , Jakarta, Visimedia, 2008, hlm. 4 
29

 Abdul Halim Barkatullah, Hak – Hak Konsumen, Bandung, Nusa Media, 2010,hlm.17-18 



20 

 

(3)  Asas Keseimbangan  

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material 

atau spiritual.  

(4)  Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen  

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan 

keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan 

pemanfatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 

(5)  Asas Kepastian Hukum  

Asas ini dimaksudkan agar baik laku usaha maupun konsumen menaati 

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelegaraan perlindungan 

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.  

Dalam Pasal 3 UUPK perlindungan konsumen bertujuan :
30

 

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri;  

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen;  

                                                           
30

 Lihat Pasal 3 UUPK 
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4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi;  

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab 

dalam berusaha; 

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa perlindungan konsumen 

adalah suatu cara atau perbuatan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen 

dari suatu perbuatan yang merugikan, maka yang dimaksud perlindungan 

konsumen dalam penelitian ini adalah usaha atau perbuatan untuk melindungi 

konsumen, berupa perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis 

yang memuat hak-hak konsumen dan melalui lembaga-lembaga yang ditentukan 

oleh badan hukum untuk dapat menyelesaikan setiap kegiatan atau perbuatan 

pelaku usaha yang merugikan konsumen air minum isi ulang. 

 

C. Pihak-pihak Terkait dalam Perlindungan Konsumen 

1. Konsumen 

Konsumen berasal dari kata serapan yaitu consumer (Inggris) atau 

consument/konsument (Belanda). Secara harfiah arti kata consumer itu adalah 
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“setiap orang yang menggunakan barang/jasa”.
31

 Menurut kamus bahasa 

Inggris consumer diartikan sebagai pemakai atau pengguna barang/jasa atau 

disebut konsumen. 

 

Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen adalah setiap orang 

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan. 

 

Pasal 1 angka 4 UUPK Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun 

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan 

maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa adalah setiap layanan 

yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk 

dimanfaatkan oleh konsumen. 

 

Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yakni:
32

 

1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa 

yang digunakan untuk tujuan tertentu. 

2) Konsumen antara adalah setip orang yang mendapatkan barang dan/atau 

jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk 

diperdagangkan (tujuan komersial).  

                                                           
31

 Wahyu Sasongko, Op.Cit.,hlm. 53 
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hlm. 13   
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3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan 

menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan 

hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali (non-komersial).  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian 

konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang 

diperuntukan untuk diri sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali atau dapat 

disebut konsumen akhir air minum. 

 

2. Pelaku Usaha 

Istilah pelaku usaha umumnya lebih dikenal dengan sebutan pengusaha. 

Pengusaha adalah “setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha 

memproduksi, menawarkan, menyampaikan atau mendistribusikan suatu 

produk kepada masyarakat luas selaku konsumen”. Pengusaha memiliki arti 

yang luas, tidak semata-mata membicarakan pelaku usaha, tetapi juga 

pedagang perantara atau pengusaha. 

 

Istilah produsen atau pelaku usaha mungkin sangat jarang dipakai atau bahkan 

mungkin tidak pernah diketahui oleh beberapa masyarakat yang hidup dengan 

ekonomi menengah kebawah, karena pada umumnya istilah produsen/pelaku 

usaha mungkin lebih sering atau lebih tepat digunakan untuk masyarakat 

dengan kehidupan ekonomi elite/mewah. Pada dasarnya istilah 

produsen/pelaku usaha sering digambarkan atau digunakan pada pengusaha 

dalam jumlah yang sangat besar. Pelaku usaha adalah setiap orang 
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perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi.
33

 

 

Pengertian pelaku usaha dalam UUPK cukup luas karena meliputi grosir, 

pengercer dan lain-lain. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut tidaklah 

mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi 

orang perseorangan atau badan usaha hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik 

Indonesia. Akan tetapi dalam penulisan ini yang dimaksud pelaku usaha 

adalah pelaku usaha air minum isi ulang. 

 

3. Pemerintah 

Pemerintah seperti yang dijelaskan dalam UUPK bertanggungjawab atas 

pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin 

diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya 

kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
34

 

 

Pemerintah melakukan pembinaan dan perlindungan konsumen seperti yang 

disebutkan dalan Pasal 29 ayat (2) UUPK yang berbunyi “Pembinaan oleh 
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pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan oleh 

Menteri dan/atau menteri teknis terkait”. 

 

Tujuan Pembinaan dan perlindungan yaitu pembinaan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya 

untuk: 

1) Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara 

pelaku usaha dan konsumen; 

2) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 

3) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan 

penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. 

 

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) seperti yang disebut dalam 

pasal 31 UUPK. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi 

memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya 

mengembangkan perlindungan konsumen diIndonesia. Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional mempunyai tugas: 

1) Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam 

rangkapenyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. 

2) Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. 

3) Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut 

keselamatan konsumen. 
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4) Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat. 

5) Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan 

konsumen dan memasyarakatkan sikap keterpihakan kepada konsumen. 

6) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, 

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha. 

 

4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat  

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non 

pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai 

kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menurut UUPK antara lain 

meliputi kegiatan:
35

 

1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak 

dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa. 

2) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. 

3) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 

perlindungan konsumen. 

4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk 

menerima keluhan atau pengaduan konsumen. 

5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen. 

                                                           
35

 Lihat Pasal 4 Ayat 3 UUPK 
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Mengacu pada pasal di atas, adapun tugas LPKSM yang berkaitan dengan 

pertanyaan Anda adalah dalam hal membantu konsumen dalam 

memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan 

konsumen. Di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 

tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PP LPKSM) 

dikatakan bahwa dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, 

LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar 

mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan 

maupun kelompok. Salah satu yayasan LPKSM adalah Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat 

melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya. 

 

D. Air Minum Isi Ulang 

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses 

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
36

 

Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, 

mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif.
37

 Penggunaan kata “isi ulang” yang 

dimaksud yang dipakai oleh para pelaku usaha depot air minum adalah proses 

atau kegiatan pengisian kembali air minum yang wadahnya merupakan produk 

dari air minum dalam kemasan (AMDK) yang dijual dengan nama yang sama 

                                                           
36

 Lihat Pasal 1 angka 1 Permenkes No. 492 Tahun 2010   
37

 Lihat Pasal 3 Ayat (1) Permenkes No. 492 Tahun 2010 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/453/nprt/546/pp-no-59-tahun-2001-lembaga-perlindungan-konsumen-swadaya-masyarakat
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/453/nprt/546/pp-no-59-tahun-2001-lembaga-perlindungan-konsumen-swadaya-masyarakat
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tanpa mengubah nama kemasan AMDK yang sudah ada. Air yang diisikan 

adalah bukan air dari AMDK melainkan hasil produksinya sendiri. 

 

Air minum yang menjadi objek pada penelitian ini adalah air yang melalui 

proses pengelolahan, memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 

Air minum dapat langsung dikonsumsi setelah melalui proses penjernihan 

(filterisasi), disinfeksi (Sinar ultra violet dan ozon) guna sterilisasi. 

 

E. Depot Air Minum isi Ulang 

Istilah depot dalam bahasa indonesia berarti tempat atau gudang. Berdasarkan 

penjelasan pada air minum isi ulang maka depot air minum isi ulang adalah 

tempat pengisian kembali air minum yang melalui proses pengolahan, 

memenuhi syarat sebagai air minum. 

 

Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air 

baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Air baku 

yang digunakan Depot Air Minum harus memenuhi standar mutu dan 

persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan.
38

 

 

Adapun bahan baku air yang digunakan para pelaku usaha depot air minum isi 

ulang antara lain: 

a. Mata air pegunungan. 

b. Air PAM dengan kategori sebagai air bersih. 

                                                           
38

 Lihat Pasal 1 Angka 7 Permenkes No.492 tahun 2010 
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c. Air tanah. 

Menurut urutan proses produksiair minum di depot air minum seperti yang 

tercantum dalam Lampiran Keputusan Menperindag RI Nomor 

651/MPP/Kep/l0/2004 tentangPersyaratan Teknis Depot Air Minum dan 

Perdagangannya adalah sebagai berikut:
39

 

a. Penampungan air baku dan syarat bak penampung 

Air baku yang diambil dari sumbernya diangkut dengan menggunakan 

tangki dan selanjutnya ditampung dalam bak atau tangki penampung 

(reservoir). Bak penampung harus dibuat dari bahan tara pangan (food 

grade), harus bebas dari bahan-bahan yang dapat mencemari air. Tangki 

pengangkutan mempunyai persyaratan yang terdiri atas: 

1) Khusus digunakan untuk air minum; 

2) Mudah dibersihkan serta didesinfektan dan diberi pengaman; 

3) Harus mempunyai manhole; 

4) Pengisian dan pengeluaran air harus melalui kran; 

5) Selang dan pompa yang dipakai untuk bongkar muat air baku harus 

diberi penutup yang baik, disimpan dengan aman dan dilindungi dari 

kemungkinan kontaminasi; 

6) Tangki, galang, pompa dan sambungan harus terbuat dari bahan tara 

pangan (food grade), tahan korosi dan bahan kimia yang dapat 

mencemari air. Tangki pengangkutan harus dibersihkan, disanitasi dan 

desinfeksi bagian luar dan dalam minimal 3 (tiga) bulan sekali. 

                                                           
39

 Lampiran Keputusan Menperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/l0/2004 tentang Persyaratan 

Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya 
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b. Penyaringan bertahap terdiri dari: 

1) Saringan berasal dari pasir atau saringan lain yang efektif dengan fungsi 

yang sama. Fungsi saringan pasir adalah menyaring partikel-partikel yang 

kasar. Bahan yang dipakai adalah butir-butir silica (sio2) minimal 80%. 

2) Saringan karbon aktif yang berasal dari batu bara atau batok kelapa 

berfungsi sebagai penyerap bau, rasa, warna, sisa khlor dan bahan organik. 

Daya serap terhadap iodine (i2) minimal 75%. 

3) Saringan/filter lainnya yang berfungsi sebagai saringan halus berukuran 

maksimal 10 (sepuluh) micron. 

 

c. Desinfeksi 

Desinfeksi dilakukan untuk membunuh kuman patogen. Proses desinfeksi 

dengan menggunakan ozon (O3) berlangsung dalam tangki atau alat 

pencampur ozon lainnya dengan konsentrasi ozon minimal 0,1 ppm dan residu 

ozon sesaat setelah pengisian berkisar antara 0,06 -0,1 ppm. Tindakan 

desinfeksi selain menggunakan ozon, dapat dilakukan dengan cara penyinaran 

Ultra Violet (UV) dengan panjang gelombang 254 nm atau kekuatan 2537 

dengan intensitas minimum 10.000 mw detik per cm
2
. 

1) Pembilasan, pencucian dan sterilisasi wadah. Wadah yang dapat 

digunakan adalah wadah yang terbuat dari bahan tara pangan (food grade) 

dan bersih. Depot air minum wajib memeriksa wadah yang dibawa 

konsumen dan menolak wadah yang dianggap tidak layak untuk 

digunakan sebagai tempat air minum. Wadah yang akan diisi harus 

disanitasi dengan menggunakan ozon (O3) atau air ozon (air yang 
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mengandung ozon). Bilamana dilakukan pencucian maka harus dilakukan 

dengan menggunakan berbagai jenis deterjen tara pangan (food grade) dan 

air bersih dengan suhu berkisar 6
o
-85

o 
kemudian dibilas dengan air 

minum/air produk secukupnya untuk menghilangkan sisa-sisa deterjen 

yang dipergunakan untuk mencuci. 

 

2) Pengisian 

Pengisian wadah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin serta 

dilakukan dalam tempat pengisian yang hygienis 

 

3) Penutupan Penutupan wadah dapat dilakukan dengan tutup yang dibawa 

konsumen dan atau yang disediakan oleh Depot Air Minum  

 

F. Kerangka Pikir 
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Penjelasan: 

 

Pelaku usaha (produsen) dan konsumen air minum isi ulang terikat dalam suatu 

aturan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 

492/Menkes/Per/IV/2010 tantang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pelaku usaha 

dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku usaha perlu 

menjual barang dan jasanya kepada konsumen.  

 

Konsumen memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. 

Sehingga, kedua belah pihak saling memperoleh manfaat dan keuntungan, dimana 

masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Permenkes No. 

492/Menkes/Per/IV/2010. Dalam prakteknya seringkali konsumen dirugikan oleh 

pelaku usaha yang nakal, karena ketidaktahuan dan kekurang sadaran konsumen 

akan hak-haknya, akibatnya konsumen menjadi korban pelaku usaha air minum isi 

ulang yang curang. Hal ini sangat merugikan konsumen dan diperlukannya 

pengawasan karena air yang dihasilkan pelaku usaha tidak memenuhi syarat air 

minum dapat menyebabkan berbagai penyakit. Dengan demikian pelaku usaha 

dapat mempertanggungjawabkan kualitas air minum yang diproduksinya dan 

konsumen dapat melakukan upaya hukum apabila terjadi kerugian akibat 

pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, serta peningkatan  peranan Dinas 

Kesehatan dalam rangka pengawasan kualitas produksi depot air minum isi ulang. 


