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BAB 1
 

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan air bersih semakin bertambah dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, karena sumber-sumber air yang ada tidak mampu memasok air dengan 

jumlah penduduk yang padat, dikarenakan sungai-sungai yang ada menjadi 

sumber air sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari buangan sampah 

organik, rumah tangga,hingga limbah beracun dari industry, air sangat diperlukan 

oleh manusia seperti halnya dengan udara dan makanan, bagi manusia air 

diperlukan untuk menunjang kehudupan manusia, antara lain dalam kondisi yang 

layak untuk diminum tampa mengganggu kesehatan, dalam hal ini kualitas air 

bersih di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ada pada Peraturan Mentri 

Kesehatan RI No.907/MENKES/SK/VII/2002 dimana air yang digunakan 

keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

diminum apabila telah dimasak. Harus bebas dari bahan-bahan berbahaya yang 

merusak kesehatan tubuh seperti organik, zat kimia, racun dan limbah berbahaya. 

Kecendrungan pengguna air minum isi ulang oleh msyarakat di perkotaan 

semakin meningkat. Buruknya kondisi lingkungan membuat mereka khawatir 

untuk mengkonsumsi air tanah. Harga yang murah mengakibatkan masyarakat 

beralih pada air minum isi ulang untuk dikonsumsi. 

Meski lebih murah, tidak semua depot air minum isi ulang terjamin 

keamanan produknya, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari Dinas 

terkait, pengawasan yang kurang terhadapa depot air minum isi ulang tersebut 
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mengakibatkan prosesproduksi tidak terawasi dengan baik.Hal ini memungkinkan 

kualitas depor air minum  isi ulang yang di hasilkan tidak memenuhi standar 

kualitas yang telah di tetapkan  

Maksud dan tujuan diadakannya pengawasan dan pemeriksaan kualitas 

depor airminum isi ulang menurut peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 

Tahun 2005 pada bab II pasal 2,antara lain. 

1. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanan penggunaan air dalam 

rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. 

2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah 

penggunaan air yang membahayakan kesehatan masyrakat akibat 

kualitas air yang tidak memenuhi sarat kesehatan. 

Selain itu, berdasarkan peraturan mentri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 

2014, setiap Depot Air Minum wajib menjamin air minum yang di hasilkan 

memenuhi standar baku mutu atau persyaratak kualitas  Air minu sesuai dengan 

ketentuan peraturan  perundang-undangan dan memenuhi persyaratan Hygiene 

sanitasi dalam memperoleh  pengelolaan Air Minum. 

Sejalan dengan kemajuan dan peningkatan taraf kehidupan, maka jumlah 

pnyediaan air selalu meningkat untuk setiap saat, akibarnya kegiatan untuk 

pengadaan sumber-sumber air baru setiap saat terus dilakukan antara lain : 

1. Mencari sumber-sumber air baru, baik berbentuk air tanah, air sungai dan 

air danau 

2. Mengelolah dan menawarkan air laut 
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3. Mengelolah dan menyehatkan kembali sumber air kotor yang telah 

tercemar seperti air sungai,air danau       

Mengacu kepada kinerja pemerintah dalam membangun bidang kesehatan, 

diketahui bahwa adanya Dinas Kesehatan merupakan langkah pemerintah dalam 

meningkatkan  kesehatan yang oktimal kepada seluruh masyarakat karna dinas 

kesehatan  merupakan motor penggerak  utama yang akan mendorong masyarakat 

agar hidup sehat. Untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dinas kesehatan 

mempunyai kewajiban  yang harus dijalankan dan harus dipertanggung jawabkan 

kepada masyarakat. Kewajiban tersebut : pengebangan promosi kesehatan, 

pengembangan masyrakat dan kemitraan  dibidang kesehatan, pencegahan 

penyakait dan penanggulangan  kejadian luar biasa (KLB), pengendalian 

penyakiat,penyehatan lingkungan mengupayakan kefarmasian dan keperbekalan 

kesehatan, mengupayakan kesehatan ibu anak dan Kb, perbaikan gizi masyarakat 

dan mengupayakan kesehatan remaja dan lansia (sumber : dinas kesehatan kota 

pekanbaru) 

 Kinerja dinas kesehatan kota Pekanbaru dalam melakukan program 

pengawasan seringkali mengalami hambatan dan ada aktor yang mendukung 

programkegiatan  pengawasan depot air minum isi ulang. Hal-hal yang menjadi 

hambatan yaitu karna masih ada usaha depot air minum isi ulang yang beredar di 

kota Pekanbaru yang belum mendapatkan sertifikasi atau izin dari Dinas 

kesehatan, kurang sadarnya pengusaha depot air minum isi ulang untuk 

melaksanakan  kewajiban pemantauan air yang diproduksinya. Selain itu ada 

faktor yang mendukung kinerja Dinas dalam melakukan pengawasan  yaitu ada 
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sebagian pengusaha depot air minum isi ulang tidak mau di periksa oleh dinas 

Kesehatan 

 Melihat kenyatan mengenai kecendrungan masyarakat untuk 

mengkonsumsu air minum isi ulang demikian besar, sehingga usaha depot air 

minum tumbuh subur di mana-mana dan masih banyak depot air minum isi ulang 

yang belum memiliki izin dari Dinas  Kesehatan serta syarat hygiene  sanitasi 

yang sering diabaiakan, sehingga perlu adanya pengawasan, pembinanan dan 

pengawasan kualitas air agar aman dikonsusi masyarakat  

Keberadaan depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru terus meningkat 

sejalan dengan dinamika keperluan masarakat terhadap air minum yang bermutu 

dan aman untuk dikonsumsi maka usaha depot air minum isi ulang perlu 

pengawasan dari Dinas Kesehatan, agar kualitas dari depot air minum isi ulang 

terjaga. 

Di Kecamatan Marpoyan Damai, masih banyak depot air Minum isi ulang 

yang belum memenihi syarat Hygiene sanitasi, dari 119 depot air minum isi ulang 

yang memenuhi syarat Hygiene Sanitasi 56 depot, sedangkan 63 depot air minum 

isi ulang yang  beroperasi di Kecamatan Marpoyan Damai yang belum memenuhi 

syarat Hygiene Sanitasi. Berikut data jumlah depot air minum isi ulang di 

Kecamatan Marpoyan Damai yang memiliki syarat Hygiene Sanitasi dan yang 

tidak memiliki Syarat Hygiene Sanitasi. 
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Tabel 1.1 

Data jumlah Depot Air Minum Isi Ulang Per Kelurahan 

Di Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru 

Tahun 2016 

No Kelurahan Jumlah  Memenuhi 

Syarat 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

1 

2 

3 

4 

5 

Tangkerang Tengah 

Wonorejo 

Tangkerang Barat 

Sidomulyo 

Maharatu 

28 

11 

18 

29 

33 

15 

4 

9 

10 

18 

13 

7 

9 

19 

15 

 Jumlah 119 56 63 

Sumber: Data Puskesmas 2016 

Sedikitnya 63 depot air minum isi ulang  di  kecamatan marpoyan damai 

tercatat tidak Memenihi Syarat Hygiene Sanitasi dari Dinas kesehatan sehingga 

puluhan depot air minum isi ulang juga tidak pernah dilakukan pengawasan oleh 

dinas kesehatan, akibatnya sarat Hygiene sanitasi seringkali di abaikan oleh 

pemilik depot air minum isi ulang, di kecamatan marpoyan damai, seperti yang di 

ungkapkan oleh Ibuk IDA warga kelurahan Sidomulyo, dia kecewa terhadap  

pengawasan depot air minum isi ulang. 

 Saya kecewa sebagai pelanggan depot air minum isi ulang, sudah hampir 

empat kali saya ganti-ganti langganan tempat karna air minum yang saya beli 

rasa tanah saat di konsumsi dan saya pernah menjumpai jentik-jentik nyamuak 
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dan berlumut, yang jadi pertanyaan saya apakah tidak ada pengawasan dari 

dinas kesehatan kota pekanbaru..? 

Saya sebagai konsumen merasa dirugikan karna kurangnya pengawasan 

terhadap depot air minum isi ulang (wawancara 19 maret 2017) 

Dari 119 jumlah depot air minum isi ulang yang beroperasi di kecamatan 

marpoyan damai hanya sedikit diantara usaha tersebut yang mengantongi Izin 

resmi dari pemerintah kota Pekanbaru berjumlah 12 depot air minum isi ulang. 

Menurut pengusaha depot air minum terkendala pada ketiadaan alat uji kelaikan 

air sehingga prosesnya berjalan belum baik, kendala lainnya banyaknya biaya 

yang harus dikeluarkan oleh pengusaha depot air minum isi ulang untuk 

pengurusan perizinan dari pemerintah tidak sedikit, wajar jika banyaknya 

pengusaha depot air minum isi ulang di kota pekanbaru yang belum memiliki izin 

Air minum isi ulang  yang dimunum apa bila tidak memperhatiakan syarat 

hygenie sanitasi bisa mengandung bakteri Colifrom yang dapat mengganggu 

kesehatan. Didalam setiap tetesan air yang kita minum  terdapat lebih dari 50 

unsur zak kimia (Organik/Unorganik) dan logam berat  Sepetri: Tembaga, arsenic, 

sianida maupun kadmuim, merkuri, timbal, yang paling berbahaya untuk 

kesehatan. Kita tidak pernah mengetahui kadar zat-zat dalam air yang kita minum, 

karna produsen tidak pernah mencantumkan dala kemasannya, bila kita sering 

menkonsumsi air minum yang tercemar dan hygiene sannitasi tidak memenuhi 

sarat  dapat menumbulkan penyakiat hati, ginjal dan labung, walaupun akan 

timbul 50 tahun kemudian.  
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Melihat kenyataan mengenai kecendrungan masyarakat untuk mengkonsumsi 

air minum isi ulang demikian besar, dan masih banyaknya depot air minum isi 

ulang yang belum mempunyai izin resmi dari Dinas Kesehatan serta syarat 

Hygiene sanitasi sering diabaikan oleh pemilik depot air minum isi ulang, 

sehingga perlu adanya pebinaan dan pengawasan depot air minum baik dari segi 

kualitas air, tempat, perlalatan, maupun penjamah, agar masarakat selalu aman 

dan sehat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang berdasarkan permasalahan 

diatas maka penulis tertarik meneliti tentang. 

“ ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DINAS KESEHATAN 

KOTA PEKANBARU DALAM MENGAWASI KUALITAS DEPOT AIR 

MINUM ISI ULANG “ (STUDI KASUS DI KECAMATAN MARPOYAN 

DAMAI). 

1.2       Perumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagai mana pelaksanaan tugas Dinas kesehatan Kota Pekanbaru dalam 

Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Marpoyan 

Damai. 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditempuh dalam pelaksanaan tugas 

Dinas Kesehatana Kota Pekanbaru dalam mengawasi Depot Air Minum Isi 

ulang di Kecamatan Marpoyan Damai. 

1.3    Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui Pelaksanana Tugas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

Dalam mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi ulang di Marpoyan 

Damai. 

2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan Pelaksanaan Tugas Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum 

Isi ulang di Marpoyan Damai 

1.4 Manfaat penelitian 

 penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi penulis sendiri bertujuan untuk dapat mengembangkan pengetahuan 

dan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berpikir. 

2. Memperaktekkan teori-teori yang di dapatkan dalam bangku perkulihan 

dan. memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya dapat di gunakan 

untuk membantu bagi penelitian sejenis selanjutnya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru. 

 

 

 

 


