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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tubuh manusia setidaknya 70% terdiri atas air, oleh sebab itu air 

memiliki peranan yang sangat penting didalam kehidupan manusia. 

Pemahaman sebagian masyarakat soal pentingnya mengkonsumsi air 

sebanyak 2 liter atau setara 8 gelas per hari juga sudah diterapkan. Namun 

masih banyak yang belum tahu bahwa air harus melewati banyak kriteria 

sehingga dikategorikan sebagai air bersih yang layak untuk diminum. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum, pengertian air minum adalah air yang 

melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi 

syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.  

Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia, Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air guna menjamin kualitas air 

untuk kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan pengelolaan kualitas air adalah 

untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya, 

sedangkan tujuan pengendalian air adalah untuk menjamin kualitas air agar 

sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan 

pencemaran air serta pemulihan kualitas air.  
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Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, sering 

kali memunculkan beragam produk – produk baru yang secara praktis dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu dari produk praktis itu adalah 

produk air minum isi ulang. Munculnya air minum isi ulang kini lebih praktis, 

di masyarakat sering disebut sebagai Air Minum Isi Ulang (AMIU). 

Kemunculan depot air minum di berbagai daerah dengan menawarkan harga 

yang terjangkau sangat membantu para konsumen. Berdasarkan Pasal 1 ayat 

(1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum, yang 

dimaksud dengan Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan 

proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada 

konsumen.  

Di Kota Pekanbaru sendiri depot air minum telah berkembang sangat 

pesat. Sekitar 597 depot air minum yang tersebar di seluruh kota Pekanbaru. 

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 tentang 

Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air standar air minum yang 

bersih dan layak diminum adalah jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak 

mengandung bakteri, tidak mengandung campuran yang bisa merusak organ 

tubuh, jumlah zat padat terlarut maksimal hanya 10 ppm, dan harus melewati 

persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radio aktif, serta harus melewati 

hygiene sanitasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Higiene sanitasi Depot Air Minum Pasal 3 menyebutkan 

persyaratan higiene sanitasi dalam pengelolaan air minum meliputi aspek : 
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tempat, peralatan, dan penjamah. Jadi tidak hanya kualitas air saja yang harus 

higiene sanitasi, tetapi tempat, peralatan, dan penjamah harus layak higiene 

sanitasi pula.  

Di Kecamatan Rumbai Pesisir depot air minum sudah menjamur. 

Rumbai Pesisir sendiri memiliki daerah yang cukup luas, sampai ke 

perbatasan antara Kabupaten Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak, 

Perawang. Disana terdapat beberapa depot yang masih beroperasi, akses jalan 

menuju daerah tersebut lebih kurang 90 menit, jalan yang ditempuh juga 

tidaklah bagus, hanya jalan tanah kuning dan apabila hujan jalanan menjadi 

licin. Disepanjang kiri kanan jalan hanya ada kebun sawit, dan beberapa 

rumah warga yang jaraknya sangatlah berjauhan. Melihat kondisi seperti itu, 

depot air minum yang ada daerah Rumbai Pesisir masih sangat perlu adanya 

pengawasan dan pembinaan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. 

Banyaknya jumlah depot air minum di Kecamatan Rumbai Pesisir sekitar 41 

depot, dari 41 depot air minum isi ulang yang beroperasi di kecamatan 

Rumbai Pesisir terdapat 15 depot yang belum memenuhi syarat dan tidak 

memiliki izin resmi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Sehingga 

membuat masyarakat harus lebih teliti dan jeli dalam memilih depot air 

minum. Karena pada kenyataannya disetiap depot air minum, tabung-tabung 

milik pelanggan hanya dicuci dengan menyemprotkan air tekanan tinggi 

kemudian disikat dengan bulu-bulu sikat yang berputar. Pencucian tabung air 

minum didalam ruang tertutup yang disinari ultraviolet kini sudah tidak 

dilakukan lagi. Bahkan diketahui bahwa karyawan yang bekerja didepot-
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depot air minum tidak pernah menggunakan alat pelindung diri seperti, 

masker, handscoen, baju khusus, sehingga kemungkinan besar dapat 

menimbulkan kontaminasi dalam proses pengemasannya.  

Banyaknya depot air minum yang masih jauh dari standar, kurangnya 

pengawasan, serta lemahnya pembinaan yang dilakukan, sehingga disini 

pengawasan serta peran dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dituntut untuk 

ekstra kerja keras. Karena seharusnya pengecekan air minum dilakukan 

setidaknya satu bulan sekali, untuk mengetahui bagaimana kualitas airnya. 

Tapi hal itu belum sepenuhnya terlaksana, bahkan ada yang hanya melakukan 

sekali pengecekan saja ketika awal pembukaan depot air minum. Salah satu 

anggota komisi III DPRD Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga, meminta 

pemerintah setempat melalui instansi terkait untuk meninjau ulang izin usaha 

depot air minum isi ulang yang menjamur di kota Pekanbaru dan jika 

ditemukan tidak berizin segera lakukan penutupan. "Bukan sekedar tinjauan, 

namun harus ada tindakan jika ditemukan pelanggaran berupa izin yang tidak 

ada. Hal ini dilakukan mengingat tingginya konsumsi masyarakat akan jasa 

penyedian air bersih ini," ujarnya, ketika berbincang bersama wartawan, 

Senin (9/2/2015). 

Menurutnya dari jumlah seluruh depot air minum yang beroperasi di 

Pekanbaru hanya beberapa saja yang memiliki izin Dinas Kesehatan dan 

layak uji coba. Selebihnya belum memiliki izin dari Dinas Kesehatan. Pada 

kenyataannya kondisi depot air minum isi ulang itu sendiri masih jauh dari 

standar yang sudah ditetapkan. Mulai dari alat dan peralatan yang mereka 
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gunakan, galon-galon yang kurang layak untuk digunakan, hingga para 

pekerja yang bekerja pada usaha depot air minum isi ulang masi jauh dari 

standar yang seharusnya. Kondisi galon-galon yang berlumut, kondisi tempat 

dan wadah pengisian air yang kurang bersih, tidak adanya penyinaran sinar 

ultraviolet, hingga pakaian dan kebersihan tangan dari para pekerja yang 

mengisi air minum tersebut masi belum jelas higienisnya.   

Beberapa bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah memantau depot air minum 

setidaknya 3 atau 6 bulan sekali, memberikan penyuluhan kepada pemilik 

depot air minum agar membentuk asosiasi untuk pemahaman tentang air 

bersih, melakukan pengecekan air, alat, wadah, serta tempat depot air minum, 

memberikan penyuluhan untuk perizinan dan cara mendapatkan rekomendasi, 

serta memberikan diklat dan pelatihan kepada para pengusaha depot air 

minum, namun secara keseluruhan belum tecapai. Berikut data jumlah depot 

air minum isi ulang di Kecamatan Rumbai Pesisir dan jumlah depot air 

minum isi ulang yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin dari Dinas 

Kesehatan tahun 2017 : 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang Per Puskesmas Di Kecamatan 

Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru 

Tahun 2017 

NO PUSKESMAS 
Jumlah 

DAMIU 

Memenuhi 

Syarat 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

1 Puskesmas Rumbai 15 - 15 

2 Puskesmas Karya Wanita 26 26 - 

 Jumlah 41 26 15 

Sumber : Data Puskesmas, 2017 
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Berdasarkan data dari Puskesmas yang ada di Kecamatan Rumbai 

Pesisir Kota Pekanbaru, depot air minum yang memenuhi syarat sebanyak 26 

depot air minum isi ulang yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 1.2 

Depot yang Memenuhi Syarat 

 

NO NAMA SAMPEL ALAMAT 

1 Fahri 08 Jl. Harapan No. 24 

2 RO Fresh Jl. Harapan 

3 Sumber Alam Jl. Yos Sudarso No. 74 A 

4 AS. 78 Jl. Bandeng Raya No. E 11 

5 Telaga Biru Jl. Udang No. 232 

6 Mora RO Jl. Gabus Raya No. 15 

7 WRO Jl. Limbungan No. 33 

8 ZAZ Qua Jl. Pembina No. 04 

9 Queen Water Jl. Lingkar Danau Buatan 

10 Rifasya Jl. Pramuka Ujung No. 21 

11 DAM Yupiter Jl. Sekolah No. 29 C 

12 Risqua Jl. Pembangunan, Gg. Wijaya No. 10 A 

13 VRO 21 Jl. Sekolah No. 59 C 

14 SGS Jl. Sembilang No. 11 

15 ASRO Jl. Balai Pernikahan No. 88 

16 Sinar Jaya Water Jl. Tawas Raya Blok III No. 7 

17 Bagus Qua Jl. Lembah Damai No. 1 

18 1000 Dinar 02 Jl. Suka Jaya No. 08 A 

19 Razzaqua Jl. Erba 

20 Andresta Water Jl. Pramuka, Gg. Morse 

21 22 Jl. Pramuka No. 2 

22 Putri Jl. Pramuka 2 

23 Laras Bening Jl. Pembangunan 

24 RIO Jl. Sembilang No. 57 

25 Kurnia Jl. Kurnia 

26 Amira Jl. Laksana 

Sumber : PUSKESMAS Karya Wanita 2017 

 

Dan berdasarkan data dari Puskesmas yang ada di Kecamatan Rumbai 

Pesisir Kota Pekanbaru, depot air minum yang tidak memenuhi syarat 

sebanyak 15 depot air minum isi ulang yang dapat dilihat pada tabel berikut 

ini :  
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Tabel 1.3 

Depot Air Minum yang Belum Memenuhi Syarat 

 

NO NAMA SAMPEL ALAMAT 

1 Air Filter Depot Air Minum IBRA WATER Jl. Sekolah No.22 

2 Air Filter Depot Air Minum Aa 16 Jl.Teluk Leok RT.05 

RW.01 

3 Air Filter Depot Air Minum DM. WATER Jl.MulyaJaya, Gg 

Alfatah 

4 Air Filter Depot Air Minum AG21 Jl. Sekolah No.30 

5 Air Filter Depot Air Minum IBRO Jl. Limbungan No.200 

6 Air Filter Depot Air Minum DAF JAYA Jl. Teluk Leok 

7 Air Filter Depot Air Minum LATANZA 

BERKAH RAMADHAN 
Jl. Limbungan 

8 Air Filter Depot Air Minum EQUA 

WATER FILTRATION 
Jl. Sembilangan 

9 Air Filter Depot Air Minum Queen Water Jl. Geringging, Okura 

10 Air Filter Depot Air Minum KSM Tirta 

Kencana 

Jl. Raja Panjang, 

Okura 

11 Air Filter Depot Air Minum AWAN 

WATER 
Jl. Geringging, Okura 

12 Air Filter Depot Air Minum Syahra Mineral Jl. Pesisir 

13 Air Filter Depot Air Minum DAM AIRAZ Jl. Panglima Jimban 

14 Air Filter Depot Air Minum Pincuran 

Ambun Pagi 
Jl. Limbungan 

15 Air Filter Depot Air Minum Oktaqua Jl. Raja Panjang, 

Okura 
Sumber : PUSKESMAS Rumbai 2007 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, disebutkan bahwa setiap depot 

air minum wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Untuk menertibkan izin usaha depot air minum, pemerintah daerah 

kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya sertifikat Laik Hygiene 

Sanitasi.  

Beberapa tata cara memperoleh rekomendasi dan Sertifikat Laik Sehat 

dari Dinas Kesehatan, yaitu : 
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1. Pengelola air mengajukan permohonan pemerikasaan kualitas air; 

2. Petugas Dinas Kesehatan mengambil contoh sesuai dengan ketentuan 

teknis untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium; 

3. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada pengelola air dan dilaporkan 

kepada Walikota sekali dalam 3 (tiga) bulan. (Sumber : Perda No. 5 tahun 

2005 tentang pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air) 

Adapun persyaratan untuk membuka izin usaha depot air minum yang 

kepengurusannya dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yaitu : 

1. Hasil tes laboratorium dari Dinas Kesehatan; 

2. Izin operasional dari Dinas Kesehatan; 

3. Tanda daftar industri; 

4. Izin gangguan (izin dari DPMPTSP). (Sumber DPMPTSP Kota 

Pekanbaru) 

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Kesehatan Kab/Kota setelah usaha depot air minum memenuhi persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis. Adapun persyaratan administratif 

tersebut, yaitu : 

1. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku; 

2. Pas foto terbaru; 

3. Surat keterangan domisili usaha; 

4. Denah lokasi dan bangunan tempat usaha; 
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5. Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus hygiene sanitasi yang 

diselenggarakan oleh Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, 

Dinas Kesehatan Kab/Kota, KKP atau lembaga institusi lain).  

Kebanyakan depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru hanya 

menggunakan sistem manual, sehingga mempengaruhi kualitas air yang 

mengandung bakteri dan jamur. Oleh sebab itu Dinas Kesehatan selalu 

memperingati untuk menghabiskan air isi ulang selama satu hari itu saja, 

karena air isi ulang mengandung Bakteri E. Coli yang akan berkembang saat 

air bertahan selama dua hari. Bakteri E. Coli bisa menyebabkan diare dan 

keram perut, oleh karena itu air minum yang tercemar Bakteri E. Coli sangat 

berbahaya apabila diminum secara terus-menerus. Air minum yang tersemar 

Bakteri E. Coli dapat direduse dengan menggunakan klorin, cahaya ultra-

violet, atau ozon, yang semuanya bertindak untuk membunuh atau 

menonaktifkan E. coli, yang paling umum adalah dengan sistem Ultra-Violet 

untuk mensterilkan dan memastikan bahwa semua kontaminasi bakteri tidak 

aktif. Harus dipastikan bahwa sistem ultra-violet bekerja, karena ada kalanya 

lampu ultra-violet yang telah putus tidak terdeteksi. Hal ini sering terjadi di 

depot air minum isi ulang, karena kurangnya pengetahuan tentang tata cara 

pengolahan air yang baik. Sejauh ini pengusaha depot air minum isi ulang 

masih ada yang belum memenuhi kualitas air minum secara mikrobiologis, 

kimia maupun secara fisik. Kualitas air yang masih belum memenuhi 

kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengusaha depot air minum 

dalam memelihara alat produksi  secara rutin. Berdasarkan Keputusan 
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Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum, pengawasan  mutu air pada depot air minum menjadi 

tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kab/Kota. Berikut ini adalah 

persyaratan kualitas air minum berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

No. 492/Menkes/Per/IV/2010 : 
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Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 

Melihat kenyataan mengenai kecenderungan masyarakat untuk 

mengkonsumsi air minum isi ulang semakin besar, dan masih banyaknya 

depot air minum isi ulang yang belum memenuhi standar serta tidak adanya 

izin resmi dan sertifikat hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan, sehingga perlu 

adanya pengawasan dan pembinaan terhadap depot air minum baik dari segi 

kualitas air, tempat, peralatan, maupun penjamah, agar masyarakat selalu 

aman dan sehat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang. Berdasarkan uraian 

diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang : “ANALISIS PERAN 

DINAS KESEHATAN DALAM MENGAWASI USAHA DEPOT AIR 

MINUM ISI ULANG DI  KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA 

PEKANBARU”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam mengawasi usaha depot air 

minum isi ulang di  Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru ? 

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengawasi usaha depot 

air minum isi ulang di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam mengawasi 

usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota 

Pekanbaru 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam 

mengawasi usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Rumbai Pesisir 

Kota Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk bahan pertimbangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk 

menerapkan kebijakan selanjutnya yang berhubungan dengan 

pengawasan, pembinaan, dan kualitas produksi depot air minum isi ulang. 

2. Sebagai sumber informasi bagi pihak atau masyarakat yang membutuhkan 

informasi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen air 

minumisi ulang. 

3. Untuk menambah dan penerapan pengetahuan penulis dalam mengetahui 

pengawasan dan pembinaan kualitas produksi depot air minum isi ulang.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

 Pada Bab ini merupakan pengantar materi. Pendahuluan yang 

berisiLatar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian,Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI  

 Pada Bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan 

deganpermasalahan dalam penelitian, PenelitianTerdahulu, 

Definisi Konsep, Konsep Operasional, dan KerangkaPemikiran. 

BAB III    METODE PENELITIAN  

 Pada Bab ini berisi tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis 

danSumber  Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, 

danAnalisis Data. 

BAB IV   GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

 Pada Bab ini menguraikan tentang Sejarah Dinas Kesehatan 

KotaPekanbaru, Visi dan Misi, Uraian Tugas, dan Struktur 

Organisasi. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Pada Bab ini menguraikan hasil pembahasan dan penelitian 

yangberupa: menganalisis, mengungkapkan dan membahas 
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hasil-hasilyang ditemukan melalui metode yang telah 

ditentukan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

 Dalam Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan 

tentangkesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas 

analisis yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


