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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah  

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat 

dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan 

batin secara adil dan merata. Apabila berbicara mengenai pembangunan, maka 

harus dimengerti pola dasar pembangunan nasional yang telah tertuang dalam 

TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang 

menegaskan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual.  

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah 

melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik, yang semuanya itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “ Bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1 

Air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, maka 

sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sumber alam 

yang berupa air harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik -baiknya, 

                                                 
1 Undang-Undang dasar 1945, BP-7, 1990 



sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan 

kesejahteraan rakyat. 

Untuk memenuhi kebutuhan air terutama air bersih bagi masyarakat, 

pemerintah Indonesia dengan melalui pemerintah daerah setempat telah 

mendirikan perusahaan daerah air minum, sedangkan mengenai pengelolaan 

diserahkan kepada perusahaan daerah yang bersangkutan. Untuk memperoleh 

air bersih tersebut masyarakat banyak yang cenderung untuk berlangganan air 

minum. Sedangkan syarat dan prosedur untuk berlangganan air minum berarti 

telah terjadi perjanjian antara masyarakat sebagai pelanggan dengan 

perusahaan. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbul adanya hak dan 

kewajiban secara timbal balik antara pelanggan air minum dengan perusahaan 

air minum, maka kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan 

suatu prestasi yang diperjanjikan tersebut. 

Mengenai perjanjian itu sendiri tentunya mempunyai syarat-syarat 

tertentu, baik syarat menurut undang-undang yang berlaku maupun syarat 

yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam KUH Perdata syarat ini diatur 

dalam pasal 1320 yaitu : 

1.  Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

2.  Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian  

3.  Suatu hal tertentu 

4.  Suatu sebab yang halal 

Sehubungan dengan perjanjian yang diadakan oleh pihak pelanggan 

dengan perusahaan air minum adalah merupakan jenis perjanjian baku yaitu : 



perjanjian yang menjadi tolak ukur yang disepakati sebagai patokan atau 

pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan 

pengusaha. 2 Dimana dalam perjanjian tersebut telah ditentukan oleh salah satu 

pihak, sedangkan pihak yang lain harus menyetujui perjanjian tersebut. 

Perjanjian yang diadakan antara pelanggan air minum dengan 

perusahaan daerah air minum Sragen ini didalam formulirnya disebut dengan 

surat pernyataan permohonan. Apabila pihak pelanggan air minum melanggar 

ketentuan-ketentuan yang disetujui atau disepakati bersama dalam surat 

perjanjian, maka perusahaan daerah air minum akan memberikan sanksi 

kepada pelanggan yang telah melanggar ketentuan perjanjian tersebut. Hal ini 

dimaksudkan supaya kepastian hukum terjamin. 

Mengenai perjanjian antara perusahaan air minum denga pelanggan air 

minum, maka perjanjian tersebut telah ditentukan oleh pihak perusahaan, baik 

mengenai prosedur, persyaratan, larangan maupun sanksi untuk berlangganan 

air minum, sehingga pihak pelanggan memenuhi dan mentaati adanya 

ketentuan dalam perjanjian tersebut dan sebaliknya pihak pelanggan harus 

dapat menikmati hak-haknya dengan wajar. Kewajiban pelanggan air minum 

dalam berlangganan air minum adalah membayar rekening air minum secara 

teratur sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan, 

sedangkan hak pelanggan adalah hak untuk mendapatkan dan menikmati air 

minum dengan baik dan lancar. Sebaliknya kewajiban perusahaan adalah 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap para pelanggan, dan hak 

                                                 
2 Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian Dalam Praktek Perusahaan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 

1992. 



perusahaan adalah hak untuk mendapatkan pembayaran rekening air minum 

secara teratur sesuai ketentuan perusahaan. 

Dalam berlangganan air minum perlu diperhatikan mengenai 

permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi yang ditimbulkan oleh para 

pihak dalam perjanjian, baik pihak pelanggan maupun perusahaan. Misalkan 

saja adanya kebocoran pipa air minum yang mengakibatkan air kurang lancar 

kepada konsumen, angka meteran yang tidak sesuai dengan banyaknya air 

yang digunakan oleh pelanggan, maka pihak pelanggan harus mendapatkan 

pelayanan dan servis yang sebaik-baiknya. Sedangkan permasalahan yang 

mungkin terjadi dari perusahaan, misalkan pengambilan air secara liar tanpa 

seijin perusahaan, keterlambatan membayar rekening air, maka pihak 

pelanggan harus mentaati ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam 

perjanjian. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dimuka maka penulis tertarik 

untuk memfokuskan penelitian lebih lanjut dengan judul “TINJAUAN 

YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN DAERAH 

AIR MINUM DENGAN PELANGGAN AIR MINUM DI KABUPATEN 

SRAGEN”. 

 

B.  Perumusan Masalah  

Sehubungan dengan judul di atas, maka penulis akan mengemukakan 

pembatasan masalah yang akan disusun dalam bentuk skripsi dengan 

memfokuskan pada pokok permasalahan tentang perjanjian pelanggan air 



minum pada perusahaan air minum pada perusahaan daerah air minum di 

Kabupaten Sragen.  

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini 

sebagai berikut : 

1.  Bagaimana pelaksanaan perjanjian pelanggan air minum pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Sragen? 

2.  Bagaimana hak dan kewajiban para pihak ? 

3.  Permasalahan apa saja yang terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya 

ketika terjadi perselisihan antara perusahaan daerah air minum dengan 

pelanggan ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan kegiatan yang dilakukan  tentunya mempunyai tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah : 

1.  Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pelanggan air minum dengan 

perusahaan air minum. 

2.  Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak. 

3.  Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi dan bagaimana cara 

penyelesaiannya ketika terjadi perselisihan antara perusahaan daerah air 

minum dengan pelanggan. 

 

 

 



D.  Manfaat Penelitian 

1.  Dapat memberikan sumbangan penafsiran bagi ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu hukum dalam bidang hukum perdata. 

2.  Dengan adanya penafsiran skripsi ini penulis dapat membantu 

memecahkan masalah yang mungkin akan dihadapi. 

3.  Untuk mengetahui perjanjian yang terjadi antara pelanggan air minum 

dengan perusahaan daerah air minum di Kabupaten Sragen. 

 

E. Metode Penelitian  

Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu faktor suatu 

permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara 

utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang 

akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten 

dalam penelitian hukum. Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. 3 Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Jenis Penelit ian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang 

bersifat deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek ataupun subjek 

                                                 
3 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiyono, Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum UMS, 

2004, hal 3. 



yang diteliti pada seorang berdasarkan fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya.4 

2.  Metode Pendekatan 

Dalam pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis, yaitu hubungan yang dipandang sebagai 

norma yang dibentuk oleh perilaku atau proses sosial. 

3.  Lokasi Penelitian 

Penulis memilih lokasi penelitian di Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Sragen.  

4.  Sumber Data  

Adapun sumber data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini 

adalah :  

a. Data Sekunder 

Adapun data-data sekunder yang dibutuhkan berupa dokumen-

dokumen, laporan-laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

b. Data Primer  

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa 

informasi dan keterangan guna memperjelas data sekunder.  

5.  Metode Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

                                                 
4 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984,  

hal 40.  



a. Studi lapangan  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang 

dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna 

memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya 

adalah melalui dua tahap, yaitu :  

1)  Wawancara 

Dilakukan dengan tanya jawab secara langsung untuk 

memperoleh gambaran dan keterangan yang berhubungan dengan 

tujuan penelitian.  

2)  Observasi  

Dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap hal-hal yang diteliti yaitu aktivitas kegiatan 

perusahaan sehubungan dengan adanya wajib daftar perusahaan.  

b. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh 

dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai data 

sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.  

6.  Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara deskriptif  

kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian 

disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas, dan 

dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian.  

 



F. Sistematika Skripsi 

Adapun sistematika skripsi yang digunakan penulis adalah sebagai     

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1.  Pengertian Perjanjian Pada Umumnya  

2.  Unsur-unsur Perjanjian  

3.  Asas-asas dalam Perjanjian  

4.  Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 

5.  Subyek dan Obyek Perjanjian 

6.  Akibat Hukum Perjanjian 

7.  Jenis-jenis Perjanjian 

8.  Overmacth 

9.  Wanprestasi 

10.  Berakhirnya Perjanjian 

 



B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku 

1.  Pengertian Perjanjian Baku 

2.  Bentuk-bentuk Perjanjian Baku 

3.  Keabsahan Perjanjian Baku 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Sragen 

1.  Sejarah dan Perkembangan PDAM Sragen 

2.  Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum dan 

Pelanggan Air Minum Kabupaten Sragen 

3.  Kemajuan dan permasalahan yang dihadapi PDAM Sragen  

B. Pelaksanaan Perjanjian Pelanggan Air Minum dengan 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen.  

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Antara 

Pelanggan Air dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Sragen. 

D. Permasalahan yang terjadi dan cara penyelesaiannya dalam 

Perjanjian Antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan 

Pelanggan Air Minum. 

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


