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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, namun 

demikian sejalan dengan meningkatnya taraf hidup manusia, maka 

kebutuhan air pun meningkat pula, sehingga akhir-akhir ini air menjadi 

barang yang "mahal". Di kota-kota besar, tidak mudah mendapatkan sumber 

air bersih yang dipakai sebagai bahan baku air bersih yang bebas dari 

pencemaran, karena air banyak tersedot oleh kegiatan industri yang 

memerlukan sejumlah air dalam menunjang produksinya. Di sisi lain, tanah 

yang merupakan celengan air sudah banyak ditutup untuk berbagai 

keperluan seperti perumahan, dan industri tanpa mempedulikan fungsi  

dari tanah tersebut sebagai wahana simpanan air untuk masa dating 

(Suasana, 2003). Terlepas dari 2/3 bumi yang terdiri dari air tidak berarti 

bahwa semua air yang ada dapat digunakan oleh manusia dalam kehidupan 

sehari-hari, air yang digunakan harus memenuhi standar tertentu. Dalam 

istilah sehari-hari kebanyakan menyebutkan bahwa air yang digunakan 

haruslah air bersih. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 

1990 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Pasal 1 huruf c 

disebutkan bahwa, “air bersih adalah yang digunakan untuk keperluan 

sehari-hari yang kualitasnya memnuhi syarat kesehatan dan dapat diminum 

apabila telah dimasak”. Air yang dapat diminum juga memiliki standar 

tertentu agar dapat dikatakan sebagai air layak konsumsi. Air minum  



2 
 

merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Seperti diketahui, kadar 

air tubuh manusia mencapai 68 persen, dan untuk tetap hidup air dalam 

tubuh tersebut harus dipertahankan. Kebutuhan air minum setiap orang 

bervariasi dari 2,1 liter hingga 2,8 liter per hari, tergantung pada berat badan 

dan aktivitasnya. Namun agar tetap sehat air minum harus memnuhi 

persyaratan fisik, kimia, maupun bakteriologis. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa tidak semua air yang ada di bumi dapat dimanfaatkan oleh manusia 

untuk kebutuhan hidupnya. Melihat pentingnya air bagi kehidupan manusia 

dan terbatasnya ketersediaan air bersih maka pemerintah mengambil alih 

penguasaan atas air demi menjaga ketersediaan air bersih maka pemerintah 

mengambil alih penguasaan atas air demi menjaga ketersediaan air bersih 

dan melestarikanya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan 

bahwa, “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. Penguasaan atas air sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut 

di atas tidak berarti bahwa Negara yang berkuasa penuh, akan tetapi Negara 

berkuasa untuk mengatur, mengelola, menyusun dan menjaga, mengingat 

air merupakan salah satu pokok kebutuhan dan kemakmuran rakyat dan 

menguasai hajat hidup orang banyak. Penguasaan Negara atas air lebis jelas 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2004 

Tentang Sumber Daya Air. Dalam Undang-Undang Sumber Daya Air pada 

Pasal 6 dijelaskan bahwa:  
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(1) Sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. 

(2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan oleh pemerintah darah dengan tetap mengakui hak 

ulayat masyarakat hokum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, 

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Hak ulayat masyarakat hokum adat atas sumber daya air sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataanya masih ada 

telah dikukuhkan dengan peratura daerah setempat. 

(4) Atas dasar penguasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan hak guna air. 

 

Dari uraian tersebut jelas bahwa untuk melakukan usaha dibidang 

sumber daya air harus memiliki izin dari pemerintah atau pemerintah daerah 

yang bersangkutan tidak terkecuali untuk usaha air minum yang belakangan 

ini berkembang pesat. Seperti halnya usaha depot air minum. Untuk depot 

air minum sendiri, izin yang harus dimiliki seperti surat izin usaha (SIUP), 

surat izin tempat usaha (SITU), dan tanda daftar perusahaan (TDP). Untuk 

mendirikan usaha depot air minum, para pengusaha diwajibkan mengikuti 

syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah.  

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot 
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Air Minum Serta Perdaganganya, dimana sangat jelas disebutkan bahwa 

depot air minum harus memnuhi syarat-syarat yang berlaku, seperti syarat 

usaha, syarat air baku, proses pengelolaan, mesin/peralatan dan mutu air 

minum. Hal ini untuk mencegah adanya praktek-praktek curang dari para 

pengusaha yang dapat merugikan konsumen. Dengan demikian kualitas air 

di depot air minum masih perlu diuji untuk pengamanan kualitas airnya. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 36 

Tahun 2014 tentang Kesehatan yaitu; Pemerintah dengan kewenangannya 

dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada 

Tenaga Kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing Tenaga 

Kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai. Selanjutnya dalam Pasal 81 ayat 

(1) juga dinyatakan: (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 80 diarahkan untuk:  

a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga 

Kesehatan; 

b. melindungi Penerima Pelayanan Kesehatan dan masyarakat atas 

tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan; dan 

c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tenaga Kesehatan 

Khusus mengenai pengawasan depot air minum di atas dalam Pasal 8 

ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan, bahwa : 

(1) Pengawasan terhadap Depot Air Minum meliputi penggunaan 

air baku, proses produksi, mesin dan peralatan, serta 
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perdagannya dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu 

diperlukan. 

(2) Pengawasan terhadap mutu produk Depot Air Minum 

dilaksanakan oleh Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang 

ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.  

Untuk menerbitkan izin usaha depot air minum, pemerintah daerah 

kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Hygiene 

Sanitasi. Adapun persyaratan untuk membuka izin usaha depot air minum 

yang kepengurusannya dilakukan di Badan Pelayanan Terpadu dan 

Penanaman Modal (BPTPM) yaitu: 

1. Hasil test laboratorium dari Dinas Kesehatan; 

2. Izin operasional dari Dinas Kesehatan; 

3. Tanda Daftar Industri; 

4. Izin Gangguan (Izin dari BPTPM).  

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Kesehatan Kab/Kota setelah usaha depot air minum memenuhi persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif tersebut 

terdiri atas: 

1. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku; 

2. Pas foto terbaru; 

3. Surat keterangan domisili usaha; 

4. Denah lokasi dan bangunan tempat usaha; dan 
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5. Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Hygiene sanitasi depot air minum 

bagi pemilik depot air minum dan penjamah. (Pelatihan/kursus 

hygiene sanitasi ini diselenggarakan oleh Kementrian Kesehatan, 

Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, KKP atau 

Lembaga Institusi lain).  

Sedangkan persyaratan teknis berupa standar baku mutu atau 

persyaratan kualitas air minum dan persyaratan hygiene sanitasi. Dalam 

melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis, Kepala Dinas 

Kesehatan Kab/Kota menugaskan Tim Pemeriksa. (Sumber: Permenkes RI 

No. 43 Tahun 2014) 

Depot air minum yang ada di Kota Pekanbaru misalnya, Pengawasan 

yang kurang terhadap depot air minum isi ulang tersebut mengakibatkan 

proses produksi tidak terawasi dengan baik. Hal ini memungkinkan kualitas 

air minum isi ulang yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas yang 

telah ditetapkan. Maksud dan tujuan diadakannya pengawasan dan 

pemeriksaan kualitas air menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 

5 Tahun 2005 pada bab II pasal 2, antara lain: 

1. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air 

dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat; 

2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah 

penggunaan air yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat 

kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan. 
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 Khususnya di Kecematan Marpoyan Damai, beberapa di antaranya 

menjalankan usaha tanpa ada serifikat tersebut. Beberapa pengusaha tidak 

melakukan uji laboratorium dan tidak mengetahui arti penting dari 

pengujian kualitas air yang mereka kelola. Depot isi ulang yang tidak 

mempunyai izin dari Dinas Kesehatan, dari 169 depot air minum isi ulang 

yang beroperasi di Kecematan Marpoyan Damai, ada 32 depot isi ulang 

tidak mempunyai izin resmi dari Dinas Kesehatan. Berikut data jumlah 

depot isi ulang di Kecematan Marpoyan Damai dan jumlah depot isi ulang 

yang mempunyai izin dan yang tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan 

2016: 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang Per Puskesmas 

Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dari Tahun 

2015-2017  

No. KELURAHAN 

JUMLAH 

DAMIU/ 

TAHUN 

BERIZIN/ 

TAHUN 

TIDAK BERIZIN/ 

TAHUN 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2016 2015 2017 

1 
TANGKERANG 

TENGAH 
12 15 17 10 13 16 2 2 1 

2 
TANGKERANG 

BARAT 
29 32 32 18 19 22 11 13 10 

3 MAHARATU 68 68 69 66 66 67 2 2 2 

4 
SIDOMULYO 

TIM UR 
39 41 43 32 32 38 7 9 5 

5 WONOREJO 13 13 13 7 7 8 6 6 5 

 JUMLAH 161 169 174 133 137 151 28 32 22 

      

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2015-217 

Dari data di atas terlihat peningkatan dari jumlah depot air minum 

yang terdapat di Kecamatan Marpoyan Damai terlihat dari data tahun 2015-

2017 menunjukkan peningkatan yang sangat terlihat, seperti pada Kelurahan 
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Tangkerang Tegah pada tahun 2015 terdapat 12 DAMIU, Tangkerang Barat 

29 DAMIU, Maharatu 68 DAMIU, Sidomulyo TIM UR 39 DAMIU dan 

Wonorejo 13 DAMIU. Tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan 

jumlah depot air minum di Kecamatan Marpoyan Damai.  

Hal ini jelas dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Penerbitan 

sertifikat itu mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 492/MENKES /PER/IV/2010 tentang Syarat dan 

Pengawasan Kualitas Air Minum. Sertifikat laik hygiene tersebut berlaku 

selama satu tahun dan setiap enam bulan sekali harus dilakukan 

pemeriksaan. Jadi, air diuji sebelum masuk alat penyulingan. Ditemukan 

depot air minum yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku namun bebas 

melakukan usahanya, hal ini menunjukan kurangnya pengawasan dari dinas 

yang terkait khusunya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.  

Berdasrkan uraian singkat latar belakang di atas, maka penulia merasa 

perlu melakukan penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Analisis Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

Terhadap Keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecematan 

Marpoyan Damai”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, dapat 

dikemukakan permsalahn sebagai berikut : 
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1. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan di Kota Pekanbaru dalam pembinaan 

dan pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan 

Damai? 

2. Apa yang menjadi kendala Dinas Kesehatan di Kota Pekanbaru dalam 

pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kecamatan 

Marpoyan Damai? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui upaya dinas kesehatan dalam pembinaan dan 

pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai. 

2. Untuk mengetahui kendala Dinas Kesehatan di Kota Pekanbaru dalam 

pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kecamatan 

Marpoyan Damai? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1 Bagi penulis sendiri bertujuan untuk dapat mengembangkan 

pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berpikir;  

2 Sebagai acuan terhadap teori-teori yang sudah ada, dan dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan; 

3 Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru. 
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1.5 Kerangka Penulisan 

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam tiga pokok 

pembahasan (BAB) dari masing-masing bab ini dibagi dalam beberapa sub-sub 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan pengantar materi. Pendahuluan yang berisi 

latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan, pandangan islam, penelitain terdahulu, devinisi 

konsep, konsep operasional, dan kerangka berpikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang Jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik penentuan informan, 

infroman penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

 Pada bab ini berisi tentang luas wilayah kota Pekanbaru, sejarah 

dinas kesehatan kota Pekanbaru, visi dan misi dinas kesehatan kota 

Pekanbaru, tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan kota Pekanbaru 

dan struktur organisasi dinas kesehatan kota Pekanbaru. 
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BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang upaya dinas kesehatan kota 

Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kualitas 

air minum isi ulang Kecamatan Marpoyan Damai dan kendala 

dinas kesehatan kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap keberadaan depot air minum di Kecamatan 

Marpoyan Damai. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian, saran 

dalam penelitian selanjutnya dan keterbatasan penelitian. 
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