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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Uniqua adalah Depot Air Minum yang dimiliki oleh Yayasan 

Sandjojo dan dikelola oleh Biro Administrasi Umum Universitas Katolik 

Soegijapranata. Lokasi Depot Air Minum Uniqua berada di area kampus 

Universitas Katolik Soegijapranata di Jalan Pawiyatan Luhur Sel. IV No. 1, 

Bendan Duwur, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

Depot Air Minum Uniqua ini ditujukan untuk memenuhi suplay air 

minum seluruh warga kampus Universitas Katolik Soegijapranata. 

Dikarenakan terdapat sumber air yang berlokasi di sekitar gedung Sport 

Hall dan akan terbuang sia-sia jika tidak dipergunakan dengan baik, Wakil 

Rektor II yang menjabat kala itu memutuskan untuk menjadikan sumber air 

tersebut menjadi air minum yang dapat dikonsumsi, tentunya sumber air 

tersebut diuji terlebih dahulu di laboratorium untuk mengetahui apakah 

aman untuk dikonsumsi.  

Kepala Biro Administrasi Umum yang menjabat saat ini, Bapak 

Agustinus Eko Supriyanto mengatakan bahwa adanya sumber air yang 

ditemukan di sekitar area gedung Sport Hall pertama kali tahun 2013, akan 

tetapi Depot Air Minum Uniqua baru diresmikan tahun 2016. Hal tersebut 

dikarenakan persiapan untuk membuka sebuah depot air minum sendiri 

tidaklah cepat dan mudah. Sumber air yang ada sebelumnya dilakukan 
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pengecekan laboratorium terlebih dahulu, ketika sudah memenuhi standar 

kualitas air minum baru dapat diproses untuk selanjutnya dapat dikonsumsi 

oleh warga Unika. Pengecekan laboratorium ini dilakukan tiap 3 bulan 

sekali di PT. Sucofindo yang berada di Jalan Kaligawe Raya No. 900, 

Sriwulan, Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 

Satu kali melakukan pengecekan kualitas air minum, BAU mengeluarkan 

uang sebesar Rp 1.300.000,00. 

Dengan pekerja bernama Pak Yatno dan dibantu oleh tiga orang 

karyawan BAU bernama Pak Ageng, Pak Kosim dan Pak Wawan, Depot 

Air Minum Uniqua setiap harinya memproduksi sekitar 30 hingga 40 galon. 

Jika terdapat galon kosong berjumlah dibawah 20 galon, Uniqua tidak dapat 

melakukan pengisian, dikarenakan air yang dikeluarkan ketika proses 

pengisian air minum nantinya akan banyak terbuang, oleh karena itu jika 

hendak melakukan pengisian jumlah minimal galon kosong yang ada harus 

di atas 20 galon.  

Berikut ini adalah sarana dan prasarana di bagian produksi Depot Air 

Minum Uniqua: 
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Keterangan: Tangki orange untuk menampung air baku (bagian 

produksi Uniqua tahun 2019) 
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 Keterangan: Tangki penampung air dan tabung penyaringan pertama 

(bagian produksi Uniqua tahun 2019) 
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Keterangan: Tabung penyaringan kedua (bagian produksi Uniqua 

tahun 2019) 
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Keterangan: Tabung penyaringan kedua (bagian produksi Uniqua 

tahun 2019) 
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Keterangan: Tempat pencucian galon bagian dalam (bagian produksi 

Uniqua tahun 2019) 
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Keterangan: Tempat pengisian air minum Uniqua (bagian produksi 

Uniqua tahun 2019) 
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Keterangan: Alat penyikatan bagian dalam galon (bagian produksi 

Uniqua tahun 2019) 

 

Depot air minum Uniqua juga memiliki alat-alat yang digunakan 

untuk proses produksi air minum, diantaranya adalah sebuah tandon untuk 

mengalirkan air baku, tandon berwarna orange untuk menampung air baku 

yang siap untuk diproses, sebuah tabung untuk proses penyaringan pertama, 
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lalu ada dua tabung berwarna biru untuk proses penyarigan kedua, 

selanjutnya ada empat filter untuk penyaringan ketiga, lalu ada pipa ozon 

dan pipa ultra violet (uv) untuk proses pematangan dan pengisian, dan juga 

terdapat alat untuk membersihkan dan menyikat galon kotor.  

Dalam memproduksi air minum, terdapat beberapa prosedur yang 

sebelumnya harus dilakukan oleh para pekerja DAM Uniqua. Para pekerja 

DAM Uniqua harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun yang 

sudah disediakan. Lalu selanjutnya mengenakan seragam khusus selama 

proses produksi dan pengisian galon air minum, dilengkapi dengan masker 

penutup mulut dan penutup kepala. Barulah proses produksi dapat 

dilakukan. 

Proses awal pengisian air minum Uniqua dimulai dari air baku terlebih 

dahulu. Air baku ini berasal dari sumur depan gedung Henricus Constant 

lalu dialirkan ke tandon yang berada di atas gedung Sport Hall. Dari tandon 

tersebut lalu dialirkan ke Uniqua. Selanjutnya air baku masuk ke tandon 

berwarna orange. Dari tandon berwarna orange tersebut, air baku siap untuk 

diproses. Proses pertama adalah proses penyaringan. Air baku dari tandon 

berwarna orange dialirkan ke tabung berwarna biru dan dalam tabung 

tersebut terjadi proses penyaringan. Dari tabung biru selanjutnya masuk ke 

proses penyaringan kedua dengan dua buah tabung. Selanjutnya masuk ke 

proses penyaringan ketiga dengan empat buah filter dengan ukuran 0.1 dan 

0.5. lalu masuk melalui proses pematangan atau sterilisasi melalui pipa ozon 
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dan pipa ultra violet (uv). Lalu dilanjutkan dengan proses pengisian air 

minum.  

Galon air minum yang kosong terkadang tidak dalam keadaan bersih. 

Oleh sebab itu dilakukan pencucian galon terlebih dahulu. Galon dicuci 

dengan menggunakan air lalu selanjutnya galon ditempatkan pada sebuah 

tempat untuk dilakukan proses penyikatan bagian dalam galon. Setelah 

bagian dalam galon disikat dan dibersihkan dengan menggunakan sebuah 

alat, lalu galon dikeluarkan dari alat tersebut. Selanjutnya dilakukan proses 

pembilasan sekaligus pembersihan bagian luar galon dengan 

mempergunakan sabun untuk menyikat bagian luarnya. Setelah galon 

dipastikan bersih, barulah dilakukan proses pengisian air minum.  

2.  Hasil Wawancara dengan Responden dan Narasumber 

a. Narasumber Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Katolik 

Soegijapranata 

Depot air minum Uniqua dikelola oleh Biro Administrasi Umum 

Universitas Soegijapranata, dikepalai oleh Agustinus Eko Supriyanto, 

Depot Air Minum Uniqua sudah mencukupi kebutuhan air minum warga 

kampus Unika selama 3 tahun secara resmi. Depot air minum Uniqua 

medistribusikan air minumnya ke seluruh gedung yang berada di area 

kampus, yaitu gedung Justinus, gedung Albertus, gedung Thomas 

Aquinas, gedung Mikael, gedung Antonius, gedung Henricus Constant, 

dan Kapel.  
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Pak Eko menjelaskan, awalnya kebutuhan akan air minum di 

kampus Unika dicukupi dengan membeli air minum ber merk Quasi 

sebagai air minum yang disediakan di beberapa area gedung Unika. 

Menyadari kebutuhan air minum yang semakin meningkat tiap bulannya, 

terpikirlah untuk memproduksi air minum sendiri, dan dengan 

ditemukannya sumber air di sekitar gedung Sport Hall membuat Ibu 

Wakil Rektor II saat itu untuk semakin ingin mempergunakan sumber air 

tersebut dengan maksimal.  

Akhirnya sumber air yang ada dibawa sampelnya ke laboratorium 

untuk dilakukan pengecekan kadar air dan kadar mikroba. Setelah 

dilakukan pengecekan dan telah memenuhi syarat untuk menjadi air 

minum layak konsumsi, dipersiapkanlah peralatan yang hendak 

dipergunakan untuk memproduksi air minum tersebut. Persiapan yang 

dilakukan terbilang tidak mudah dan cepat, karena harus mengetahui 

alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi air minum, lalu 

mempersiapkan gedung sebagai tempat produksi, juga mempersiapkan 

tenaga kerja yang dapat dipercaya untuk memproduksi air minum dan 

mendistribusikannya ke seluruh gedung di area kampus Universitas 

Katolik Soegijapranata.  

Pendirian sebuah depot air minum tidak secara sembarangan dapat 

dilakukan. Air minum yang akan diproduksi dan nantinya dikonsumsi 

oleh konsumen tentunya harus memenuhi syarat higienitas dan layak 

konsumsi. Dalam hal ini, terdapat peraturan yang melatarbelakanginya 
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yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Peraturan ini yang menjadi dasar 

sebuah depot air minum dapat didirikan dan melakukan produksi air 

minum untuk dikonsumsi oleh konsumen. 

Dalam wawancara yang dilakukan, Pak Eko mengatakan bahwa 

beliau mengetahui adanya peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Akan tetapi ketika 

ditanyakan mengenai apakah Depot Air Minum Uniqua sudah memenuhi 

seluruh persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam peraturan 

tersebut, beliau meminta penulis untuk langsung mengecek ke lokasi 

produksi air minum Uniqua sehingga dapat mendapatkan jawaban yang 

nyata akan kondisi sebenarnya. 

Untuk persyaratan fisik yang terdapat dalam permenkes tersebut, 

penulis langsung datang ke lokasi Depot Air Minum Uniqua, sedangkan 

dengan persyaratan administrasi yang seharusnya dipenuhi, penulis 

bertanya langsung kepada Pak Eko. Salah satunya adalah mengenai 

sertifikat layak higiene yang harus dimiliki oleh setiap depot air minum 

yang memproduksi air minum untuk dikonsumsi oleh konsumen. 

Persyaratan tersebut tercantum pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air 

Minum yang berbunyi “Setiap DAM wajib memiliki izin usaha sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.” Disini berarti setiap Depot 

Air Minum yang didirikan untuk memproduksi air minum harus memiliki 
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izin usaha yang sudah diatur oleh undang-undang, akan tetapi ternyata 

Uniqua belum melakukan pengurusan izin usaha tersebut, dikarenakan 

Depot Air Minum Uniqua tidak memperjualbelikan air minum isi 

ulangnya kepada konsumen diluar wilayah Kampus Universitas 

Soegijapranata, atau dengan kata lain hanya menjadi konsumsi internal, 

oleh karena itu pihak Biro Administrasi Umum yang mengurus mengenai 

DAM Uniqua mengatakan bahwa DAM Uniqua belum memiliki 

sertifikat laik higiene sanitasi. Air Minum Uniqua tidak diperjualbelikan, 

karena tujuan air minum Uniqua adalah untuk memenuhi kebutuhan air 

minum para civitas akademika Universitas Katolik Soegijapranata. Akan 

tetapi sesuai penuturan Pak Eko, Uniqua tidak menutup kemungkinan 

untuk memperluas usaha air minumnya. Mungkin saja dikemudian hari, 

Uniqua bisa menjadi Depot Air Minum yang air minumnya dapat 

dinikmati oleh semua orang tidak hanya menjadi usaha internal saja. 

Tetapi untuk mencapai hal tersebut masih diperlukan banyak persiapan 

dan riset yang tidak sebentar, karena untuk menjadi Depot Air Minum 

yang umum tentunya mempunyai persyaratan yang lebih kompleks dan 

masih banyak yang perlu dibenahi dari Depot Air Minum Uniqua sendiri.  

b. Narasumber Pekerja Depot Air Minum Uniqua 

Pak Yatno adalah pekerja di Depot Air Minum Uniqua. Beliau 

sebelumnya bertugas di Fakultas Teknik Elektro akan tetapi sekarang 

ia yang bertanggungjawab menangani produksi air minum Uniqua. 

Jam kerja Depot Air Minum Uniqua adalah dari pukul 07.00 WIB 
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hingga pukul 16.00 WIB. Dengan dibantu Pak Agung untuk pengisian 

air minum, Pak Kosim dan Pak Wawan untuk proses distribusi, Depot 

Air Minum Uniqua mampu memproduksi 30 hingga 40 galon setiap 

harinya.  

Dalam satu hari tidak dapat dipastikan ada berapa galon yang 

diisi. Terkadang ada sekitar 30 hingga 40 galon tiap harinya, akan 

tetapi pernah juga Depot Air Minum Uniqua mengisi 100 galon dalam 

satu hari. Hal tersebut tergantung pada banyaknya galon yang kosong. 

Akan tetapi bisa dikatakan jumlah minimal dilakukannya pengisian air 

minum adalah 20 galon, karena jika kurang dari itu maka akan banyak 

air yang terbuang sehingga pengisian tidak menjadi efektif.  

Pak Yatno mengatakan tidak penah terjadi hambatan dalam 

proses produksi air minum Uniqua selama ini, hanya saja ketika listrik 

mati, maka pengisian air minum menjadi macet dan tidak dapat 

dilakukan. Walaupun Unika Soegijapranata sudah menyediakan 

genzet, tetapi aliran listrik dari genzet tersebut tidak sampai ke Depot 

Air Minum Uniqua.  

Ketika penulis menanyakan mengenai adanya Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 yaitu mengenai Higiene Sanitasi 

Depot Air Minum, ternyata pekerja di Depot Air Minum Uniqua 

mengetahuinya karena mereka juga melakukan pengecekan berkala 

dengan memberikan sampel air minum Uniqua untuk diujikan di 

laboratorium Sucofindo setiap 3 bulan sekali. Pengecekan tersebut 
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meliputi pengecekan kualitas air baku (warna, bau, kejernihan). 

Dilakukan pula pengurasan bak tandon untuk air baku dengan sistem 

backwash secara rutin (2-3x seminggu). 

Untuk para pekerja DAM Uniqua, ternyata belum dibekali 

dengan pelatihan kerja secara rutin. Beberapa kali sempat diberikan 

pengarahan dan pembekalan oleh dosen Fakultas Teknologi Pertanian, 

akan tetapi saat ini belum terjadwal oleh pihak BAU. 

Pak Yatno memiliki masukan untuk penanggungjawab DAM 

Uniqua agar kebersihan pada depot lebih diperhatikan. Kondisi 

bangunan yang terpapar banyak debu dari luar, dinding yang retak, 

kebersihan area sekitar depot perlu untuk dibenahi. Penempatan 

bangunan DAM seharusnya terhindar dari kontaminasi debu dan 

kotoran,  akan tetapi Uniqua berada dikelilingi oleh jalan raya 

sehingga sangat mudah untuk terkontaminasi, oleh karena itu BAU 

perlu untuk menindaklanjuti hal ini. 

c. Narasumber Kepala Laboratorium PT. Sucofindo Kantor 

Cabang Semarang  

Pada saat penulis mendatangi Laboratorium PT. Sucofindo, 

kepala laboratorium sedang bertugas di luar kota dan akhirnya penulis 

melakukan wawancara dengan kepala administrasi laboratorium yaitu 

Pak Prapto yang mengetahui materi yang hendak penulis tanyakan. 
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Laboratorium Sucofindo adalah sebuah laboratorium yang 

melayani berbagai macam pemeriksaan dan pengujian, salah satunya 

adalah pengujian standar air.  

Standar yang harus dipenuhi oleh sebuah Depot Air Minum 

adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air. Dalam 

Permenkes tersebut terdapat penjelasan mengenai standar dan batasan 

kualitas air yang mencakup faktor fisika, kimia dan mikro.  

Sedangkan untuk untuk standar air baku mengacu pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 

tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Permenkes ini 

yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu dan baru berlanjut ke 

Permenkes 492 Tahun 2010. 

Menurut pihak Sucofindo, pengecekan kualitas air seharusnya 

dilakukan minimal 1 bulan sekali. Dan Uniqua memberikan sampel air 

minumnya setiap 3 bulan sekali.  

Jika ternyata didapati Uniqua belum memenuhi standar yang 

ditentukan tersebut, dari pihak Sucofindo tidak memiliki kewenangan 

apapun, namun diharapkan bahwa pihak penanggungjawab Depot Air 

Minum Uniqua untuk dapat memperbaiki kekurangan dan dapat 

memenuhi standar sesuai yang ditentukan.  
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d. Narasumber Kasi Kesehatan Lingkungan dan Promosi 

Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang  

Ibu Yohana adalah seseorang yang bertugas di bagian Seksi 

Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, dikarenakan kasi kesehatang lingkungan dan promosi yaitu 

Ibu Yuli Kurniasih sedang melakukan dinas di luar kota, maka Ibu 

Yohana yang mewakili untuk melakukan wawancara dengan penulis.  

Membahas mengenai pengaturan pendirian usaha sebuah Depot 

Air Minum di wilayah Semarang, ternyata hal ini menjadi 

kewenangan Dinas Perindustrian/Dinas Perdagangan. Pendirian usaha 

bukan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan 

bertanggung jawab mengenai pembinaan dan pengawasan kualitas air 

DAM tetapi bukan mengenai pendirian usahanya. 

Ketika penulis menanyakan mengenai sebuah Depot Air Minum 

apakah harus memenuhi segala persyaratan yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene 

Sanitasi Depot Air Minum, Ibu Yohana menjelaskan bahwa benar 

sebuah DAM harus memenuhi semua persyaratan yang ada. Akan 

tetapi jika ada beberapa hal yang tidak dapat dipenuhi oleh Depot Air 

Minum maka Dinas Kesehatan akan memberikan pembinaan agar 

DAM memenuhi syarat-syarat sesuai persyaratan yang berlaku.  

Dalam tugas Dinas Kesehatan memantau usaha-usaha DAM 

yang berada di Kota Semarang dilakukan melalui inspeksi kesehatan 
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lingkungan DAM yang dilaksanakan oleh Sanitarian Puskesmas. 

Sanitarian Puskesmas juga berhak untuk mengambil sampel untuk 

dilakukan pemeriksaan kualitas air DAM. Akan tetapi, Sanitarian 

Puskesmas bisa bertugas melakukan inspeksi kesehatan lingkungan 

hanya pada DAM yang sudah mendaftarkan izin usahanya atau berada 

di wilayah kerja Puskesmas. Dalam hal ini DAM Uniqua masuk 

wilayah Puskesmas Pegandan. Izin usaha yang dimaksudkan disebut 

dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.  

Dengan memiliki sertifikat laik higiene, akan memudahkan 

dilakukannya pendataan dan juga memudahkan Dinas Kesehatan 

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Depot Air 

Minum. Biaya pembuatan sertifikat laik higiene ini sebesar Rp 

600.000,00. 

Jika sebuah Depot Air Minum belum memiliki sertifikat laik 

higiene namun ingin untuk dilakukan pengawasan dan pemantauan 

dari pihak Dinas Kesehatan, DAM dapat mengajukan surat 

permohonan melalui Puskesmas di wilayah DAM berada. Setelah 

Puskesmas menerima surat permohonan tersebut maka selanjutnya 

akan dilakukan pengecekan, pembinaan dan pengawasan. Depot Air 

Minum Uniqua berada di wilayah Bendan Duwur sehingga 

pengawasan Uniqua menjadi tanggung jawab Puskesmas Pegandan. 

Di samping Permenkes 43 Tahun 2014, terdapat peraturan-

peraturan lain yang terkait dengan usaha depot air minum, diantaranya 
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adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air, Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata 

Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu 

Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk 

Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan 

Pemandian Umum, dan yang terakhir adalah Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Standard Pelayanan Publik 

Dinas Kesehatan Kota Semarang. Peraturan-Peraturan tersebut 

merupakan peraturan yang mendukung Usaha Depot Air Minum. 

e. Responden Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 

sebagai Konsumen Air Minum Uniqua  

1) Gabriel  Nicholaus Saputra adalah seorang mahasiswa dari 

Fakultas Arsitektur dan Desain Program Studi Arsitektur 

angkatan 2015. Ia bercerita bahwa akhir-akhir ini sering 

mengkonsumsi air minum Uniqua, dikarenakan di ruang 

kelasnya yang berada di Gedung Henricus Constant diberikan 

fasilitas air minum Uniqua sehingga mahasiswa dapat 

menikmati air minum tersebut ketika merasa haus.  

Sebagai konsumen dari air minum Uniqua, ternyata Gabriel 

tidak mengetahui bagaimana produksi air minum tersebut, ia 
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hanya mengetahui lokasi Depot Air Minum Uniqua yang berada 

di seberang gedung kantin Sport Hall tanpa mengetahui 

bagaimana proses produksinya.  

Menurutnya Gabriel, air minum Uniqua memiliki rasa yang 

sama seperti air minum kemasan pada umumnya. Air minumnya 

tidak berbau, memiliki warna yang bening dan rasa yang wajar. 

Gabriel merasa aman ketika mengkonsumsi air minum Uniqua, 

karena menurut pendapatnya jikalau Unika berani memproduksi 

dan menyebar luaskan air minumnya kepada mahasiswa-

mahasiswa di seluruh wilayah kampus, seharusnya kualitas dan 

keamanan produk tersebut sudah terjamin.   

Gabriel mendukung usaha Depot Air Minum Uniqua dan 

meminta Uniqua untuk tetap memproduksi air minum dengan 

kualitas yang semakin lebih baik.  

2) Sita Nareswari seorang mahasiswi Fakultas Hukum dan 

Komunikasi Universitas Soegijapranata Program Studi Ilmu 

Komunikasi dari angkatan 2015, menjadi responden kedua 

sebagai konsumen air minum Uniqua. Sita mengkonsumsi air 

minum tersebut ketika melakukan latihan paduan suara Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) Gratia. Menurutnya, air minum 

Uniqua memiliki rasa yang sama seperti air minum kemasan 

pada umumnya, akan tetapi berbeda rasanya dengan satu merk 

air minum yaitu Aqua. Ketika mengkonsumsi air minum 
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Uniqua, Sita sebenarnya merasa tidak aman, dikarenakan ia 

sendiri tidak begitu menyukai air minum kemasan, akan tetapi 

karena air minum yang disediakan oleh UKM Gratia adalah air 

minum Uniqua maka Sita tetap meminum air tersebut ketika 

latihan paduan suara dilaksanakan. 

Sita mengaku mengetahui dimana tempat proses produksi air 

minum Uniqua yaitu di seberang gedung Sport Hall, akan tetapi 

ia tidak mengetahui bagaimana proses produksinya.  

Sita memberikan masukan kepada pengurus Depot Air Minum 

Uniqua agar lebih mensosialisasikan air minum Uniqua kepada 

Organisasi Mahasiswa yang ada di kampus Universitas Katolik 

Soegijapranata, sehingga dari ormawa tersebut nantinya dapat 

memberikan informasi kepada mahasiswa-mahasiswa lain 

bahwa Unika sebenarnya memproduksi dan memiliki air minum 

sendiri untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di wilayah 

kampus.  

3) Yoshua Albert Natawijaya seorang mahasiswa Fakultas 

Teknologi Pertanian dari Program Studi Teknologi Pangan 

angkatan 2015 bercerita bahwa ia mengkonsumsi air minum 

Uniqua satu bulan sekali selama ia berkuliah. Hal tersebut 

dikarenakan ia merasa tidak aman ketika mengkonsumsi air 

minum Uniqua.  
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Dikatakan bahwa ia mengetahui bagaimana produksi air minum 

tersebut tetapi tidak secara rinci, Yoshua hanya mengetahui dari 

dosen fakultasnya yang menceritakan tentang produksi air 

minum Uniqua ketika sedang mengajar salah satu mata kuliah.  

Yoshua memberikan masukan untuk pengurus Depot Air 

Minum Uniqua agar memperbaiki proses produksi air minum. 

Lalu menurutnya perlu dilakukan kerjasama dengan Fakultas 

Teknologi Pertanian untuk menciptakan air yang lebih bersih 

dengan kandungan bakteri yang rendah. 

4) Adith Setiawan mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian 

Program Studi Teknologi Pangan angkatan 2015 menjadi 

responden keempat yang mengkonsumsi air minum Uniqua 

tetapi dengan intensitas yang sangat jarang. Hal tersebut 

dikarenakan ia merasa tidak aman dan terpaksa untuk meminum 

air minum Uniqua. Ketika mengkonsumsi air minum Uniqua, 

dia tidak mendapati rasa dan bau yang aneh dari air tersebut, 

rasanya seperti air minum pada umumnya,tetapi menurutnya 

kandungan di dalam air minum Uniqua ini masih perlu diuji dan 

diperhatikan lebih lagi.  

Adith mengetahui bahwa sumber air Uniqua diambil dari 

sumber air di daerah pintu keluar Unika Soegijapranata, akan 

tetapi dia tidak mengetahui proses produksi air minum Uniqua 

secara keseluruhan.  
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Agar produksi air minum Uniqua menjadi lebih baik lagi 

kedepannya, Adith memberikan masukan bahwa diperlukan 

proses purifikasi, filtrasi, dan sterilisasi supaya kandungan 

mikroba di dalam air minum Uniqua bisa berkurang dan menjadi 

lebih sehat untuk dikonsumsi. 

5) Hendrianto Poniman adalah seorang mahasiswa Fakultas 

Teknologi Pertanian Program Studi Teknologi Pangan angkatan 

2014. Ia merupakan salah satu konsumen air minum Uniqua. 

Hendrianto bercakap bahwa dia mengetahui lokasi produksi air 

minum Uniqua dan bahkan pernah mengambil sempel air 

minum tersebut untuk diuji di laboratorium yang dimiliki oleh 

Fakultas Teknologi Pangan. Pengujian tersebut adalah bagian 

dari salah satu mata kuliah praktikum mutu. Setelah melakukan 

pengujian laboratorium ternyata didapati bahwa masih terdapat 

bakteri yang ada di air minum Uniqua. Hal ini menyebabkan 

Hendrianto merasa kurang aman ketika mengkonsumsi air 

minum tersebut.  

Dari pengalamnya tersebut, Hendrianto memberikan masukan 

untuk pekerja dan pengurus Depot Air Minum Uniqua agar 

memperbaiki proses penyaringan dan sterilisasi supaya bakteri 

pada air tanah tidak terbawa dan air minum Uniqua menjadi 

lebih higienis.  
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6) Edwin Leonardo seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer 

Program Studi Teknik Informatika angkatan 2015, bercerita 

bahwa dia menjadi salah satu konsumen air minum Uniqua. 

Meskipun fakultasnya menyediakan air minum Uniqua, tetapi 

Edwin jarang untuk meminum air tersebut. Setelah mendengar 

cerita dari teman Fakultas Teknologi Pertanian yang 

mengatakan bahwa air minum Uniqua itu tidak sehat, Edwin 

merasa tidak aman untuk meminum air minum Uniqua.  

Walaupun Edwin tidak mengetahui bagaimana produksi air 

minum Uniqua, ia berharap agar proses penyaringan dan 

sterilisasi ketika memproduksi air minum Uniqua lebih 

ditingkatkan. Dengan meningkatkan kualitas produksi air 

minum, diharapkan mahasiswa dapat merasa lebih aman ketika 

mengkonsumsi air minum Uniqua. 

f. Responden Karyawan Universitas Katolik Soegijapranata 

sebagai Konsumen Air Minum Uniqua  

1) Yuliana Indra Haksari adalah seorang staf yang bekerja di 

Fakultas Hukum dan Komunikasi. Indra sudah tidak asing lagi 

dengan air minum Uniqua, karena selama jam kerja ia 

mengkonsumsi air minum tersebut setiap harinya. Walaupun ia 

rutin mengkonsumsi air minum Uniqua, ternyata Indra tidak 

mengetahui bagaimana proses produksi air minum isi ulang 

tersebut.  
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Indra merasa aman ketika mengkonsumsi air minum Uniqua 

karena selama ia meminumnya belum pernah timbul diare 

ataupun penyakit lain yang disebabkan oleh air minum Uniqua. 

Menurutnya, air minum Uniqua memiliki rasa yang kurang 

konsisten. Ia menuturkan bahwa selama ini terkadang air minum 

tersebut terasa asin, tapi dikemudian hari rasanya menjadi 

seperti rasa air isi ulang pada umumnya.  

Suatu hari ketika Indra hendak meminum air Uniqua, setelah air 

dituangkan kedalam gelas ternyata terdapat kotoran dalam air 

minum tersebut. Hal ini belum diketahui apakah dari segi 

kebersihan dispensernya atau dari air minum Uniqua. Sehingga 

Indra memberikan masukan agar kebersihan air minum Uniqua 

ditingkatkan dan dikontrol dengan baik dan benar. Juga untuk 

kebersihan dispenser dijaga dengan baik sehingga tidak lagi 

terdapat kotoran seperti kala itu.  

2) Y. Ariwibowo adalah seorang staf administrasi Fakultas Hukum 

dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata. Ia 

meminum air minum Uniqua ketika haus selama jam kerja 

setiap harinya. Rasa dari air minum Uniqua menurutnya sama 

saja seperti air minum pada umumnya. Dan ketika Bowo 

meminumnya, ia merasa aman-aman saja. 

Sama seperti Indra, ternyata Bowo juga tidak mengetahui 

bagaimana produksi air minum Uniqua tersebut. Ia hanya 
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mengetahui tempat dimana proses isi ulang air minum Uniqua 

tetapi untuk detail produksinya bagaimana ia sama sekali tidak 

tau menau.  

Menurut Bowo, lokasi Depot Air Minum Uniqua berada dekat 

dengan sampah, sehingga dirasa tidak kondusif untuk menjadi 

tempat produksi sebuah air minum isi ulang. Diperlukan 

pembenahan dan pemindahan tempat produksi. Untuk proses 

produksinya sendiri, ia menambahkan perlu adanya monitoring 

atau pemantauan kebersihan, agar konsumen yang 

mengkonsumsi air minum Uniqua benar-benar terjamin 

kesehatannya.  

3) Ningrum adalah seorang staf administrasi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Program Studi Akuntansi. Ia mengkonsumsi air minum 

Uniqua selama waktu bekerjanya. Akan tetapi ternyata sudah 

satu tahun ini di ruangan kerja progdi Akuntansi mengganti air 

minum Uniqua dengan air minum merk dagang lain yaitu Aqua. 

Hal tersebut dikarenakan beberapa dosen Akutansi mengeluh 

mengenai kebersihan dan rasa yang kurang aman ketika 

mengkonsumsi air minum Uniqua. Pernah terjadi ketika 

Ningrum mengambil air minum Uniqua dari dispenser yang 

disediakan ternyata terdapat kotoran pada air minumnya. 

Walaupun hal tersebut tidak diketahui dari faktor Uniqua sendiri 

atau dispenser yang mungkin jarang dibersihkan.  
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Sebenarnya Ningrum sendiri pernah menerima email tentang 

kadar bakteri dan kesterilan air minum Uniqua yang sudah 

diujikan di laboratorium Sucofindo, akan tetapi ia sebagai staf 

mengikut saja apa yang menjadi hasil keputusan bersama dari 

para dosen dan karyawan di ruangan tempat kerjanya tersebut 

untuk mengganti air minum Uniqua menjadi air minum Aqua.  

Pernah menjadi konsumen air minum Uniqua, Ningrum 

memberikan masukan kepada pihak pengurus dan pekerja Depot 

Air Minum Uniqua untuk memperbaiki kualitas air dan alat-alat 

produksi yang digunakan, sehingga air minum yang dihasilkan 

menjadi lebih higienis, bersih dan aman untuk dikonsumsi.  

4) Agung adalah seorang staf yang bekerja di Perpustakaan 

Universitas Katolik Soegijapranata. Ia mengkonsumsi air minum 

Uniqua selama jam kerja setiap harinya karena pihak kampus 

menyediakan air minum tersebut diruangan tempat kerjanya.  

Menurut Agung, air minum Uniqua memiliki rasa yang tidak 

konsisten, terkadang pahit namun terkadang seperti rasa air 

minum pada umumnya. Pernah terjadi ketika ia mengamati botol 

air minum Uniqua, ternyata terdapat kerak putih yang 

menempel, akan tetapi ia tidak begitu mempermasalahkannya 

karena selama mengkonsumsi air minum Uniqua tidak pernah 

merasa sakit perut ataupun sakit yang lain.  
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Agung mengetahui lokasi produksi air minum Uniqua yang 

berada di seberang Kantin Gedung Sport Hall, tetapi untuk 

proses produksinya ia sama sekali tidak mengetahui.  

Agung memberikan masukan untuk produksi air minum Uniqua 

selanjutnya agar lebih ditingkatkan dan untuk menambah alat-

alat produksi sehingga Ph air yang dihasilkan lebih bagus.  

g. Responden Dosen Universitas Katolik Soegijapranata sebagai 

Konsumen Air Minum Uniqua   

1) MY Dwi Hayu Agustini adalah seorang dosen dari Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Beliau 

menuturkan bahwa tiap harinya ia mengkonsumsi air minum 

Uniqua selama jam kerja karena fakultas menyediakan air 

minum tersebut didalam ruang dosen.  

Mengenai rasanya, sama seperti air minum pada umumnya. Dan 

selama beliau mengkonsumsi air minum Uniqua tidak pernah 

terjadi masalah apapun seperti timbul penyakit atau lainnya, 

sehingga ia merasa aman ketika mengkonsumsi air minum 

Uniqua. Rasa aman itu muncul karena ia percaya bahwa air 

minum Uniqua sudah melalui tahap uji laboratorium dan layak 

untuk dikonsumsi.  

Hayu memberikan masukan untuk produksi air minum Uniqua 

selanjutnya agar tetap menjaga kehigienisan dan rasa aman 

konsumen ketika meminumnya. Walaupun konsumen banyak 
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yang tidak mengetahui sumber airnya dari mana, proses 

produksinya bagaimana, Uniqua harus dapat menjaga rasa 

kepercayaan konsumen terhadap produk air minum tersebut. 

Produksi air minum Uniqua juga harus diperhatikan lebih lagi, 

mengenai proses penyaringannya agar benar terjaga kualitas air 

minum yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Menurut beliau, 

perlu juga dilakukan penyuluhan agar para mahasiswa, dosen 

dan karyawan mengetahui dengan benar bagaimana air minum 

Uniqua itu, sehingga bisa mengurangi rasa ketidakamanan 

beberapa pihak yang mengkonsumsi air minum Uniqua.  

2) Marcella Elwina adalah seorang dosen Fakultas Hukum dan 

Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum Univeristas Katolik 

Soegijapranata. Beliau menuturkan bahwa ia mengkonsumsi air 

minum Uniqua setiap harinya, akan tetapi beliau selalu 

mencampurkan air Uniqua dengan teh ataupun kopi ketika 

mengkonsumsinya. Rasa yang dihasilkan dari air minum 

tersebut selalu sama dan beliau merasa aman ketika 

mengkonsumsi air minum Uniqua. 

Pernah terjadi suatu kali, Bu Marcella menemukan jentik di air 

minum Uniqua yang sudah dituangkan kedalam gelas, namun 

tidak diketahui apakah jentik itu dari air minumnya atau dari 

dispenser yang ada.  
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Masukan yang diberikan untuk Depot Air Minum Uniqua dan 

produksi air minum Uniqua selanjutnya adalah mengenai waktu 

pengantaran, agar lebih rutin dan jangan terlambat untuk 

mendistribusikan ke gedung-gedung yang ada di wilayah 

Universitas Katolik Segijapranata. Karena pernah terjadi masa 

kekeringan pada Fakultas Hukum dan Komunikasi dikarenakan 

keterlambatan pengiriman air minum Uniqua. Masukan yang 

selanjutnya adalah mengingat adanya kebijakan bahwa tiap-tiap 

mahasiswa diharapkan membawa botol tumbler sendiri dan 

untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan dari 

botol air mineral, maka produksi air minum Uniqua lebih 

ditingkatkan, agar selalu tersedia air minum yang bisa 

dikonsumsi oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi 

yang membawa tumbler dari rumah.  

3) V. Hadiyono adalah seorang dosen dari Fakultas Hukum dan 

Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum. Beliau menjadi 

konsumen setia air minum Uniqua. Setiap harinya Pak Hadiyono 

mengkonsumsi air minum tersebut setiap jam kerja. Dari 

pengalamannya mengkonsumsi air minum Uniqua, rasa air 

tersebut sama seperti rasa air minum kemasan lainnya, sehingga 

ia merasa aman ketika mengkonsumsi air minum Uniqua.  
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Beliau tidak mengetahui proses produksi air minum Uniqua, 

hanya saja ia tau tempat produksi air minum Uniqua yang 

berada di seberang Gedung Kantin Sport Hall.  

Pak Hadiyono menyampaikan beberapa masukan untuk 

produksi air minum Uniqua selanjutnya agar lebih menjaga 

kebersihan galon dengan cara pencucian yang benar dan 

disterilisasi sehingga air yang terdapat dalam galon tersebut 

higienis. Untuk pengiriman air minum Uniqua untuk lebih 

ditingkatkan, karena menurut penuturan beliau, pengiriman air 

minum Uniqua pernah tersendat sehingga kedepannya harus 

lebih diperhatikan lagi untuk kontinuitas pengiriman air minum 

Uniqua.  

B. PEMBAHASAN  

Dari hasil penelitian mengenai Higiene Sanitasi Depot Air Minum yang 

sudah dilakukan oleh penulis, maka didapatlah pembahasan sebagai berikut. 

1. Pengaturan tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 

a. Bentuk Pengaturan  

Bentuk pengaturan tentang Higiene Sanitasi untuk Depot Air Minum 

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 meliputi 

pengaturan kualitas air minum, persyaratan higiene sanitasi, sertifikat laik 

higiene sanitasi, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan yang dapat 

diuraikan sebagai berikut.  
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1)   Pengaturan Kualitas Air Minum 

Kualitas air minum menjadi hal yang penting diperhatikan untuk 

sebuah usaha Depot Air Minum, karena jika kualitas air minum yang 

dihasilkan baik maka air minum tersebut layak untuk dikonsumsi dan 

aman bagi kesehatan konsumen. Mengingat pentingnya air minum sebagai 

komponen dari lingkungan hidup, terkhususnya untuk manusia. Bahwa 

dua per tiga tubuh manusia terdiri dari air, maka kualitas air yang buruk 

tentunya akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan tubuh 

manusia. Kualitas air minum mempengaruhi kualitas kesehatan tubuh 

manusia. Dilihat dari begitu pentingnya peran kualitas air minum, maka 

diperlukan pengaturan yang mengatur mengenai kualitas air minum. 

Pengaturan kualitas air minum yang terdapat dalam Pasal 2 Permenkes 

Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap DAM wajib menjamin 

air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan 

kualitas air minum sesuai ketentuan perundang-undangan, dan untuk 

menjamin air minum memenuhi standar baku mutu maka DAM wajib 

melaksanakan tata laksana pengawasan kualitas air minum.  

Pemenuhan standar baku mutu dimaksudkan agar air minum yang 

dihasilkan oleh DAM aman dan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. 

Karena konsumen dilindungi oleh hak sehat, maka dalam mengkonsumsi 

air minum, konsumen juga harus merasa aman akan air minum tersebut. 

Hak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan 

tiap masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang sehat, dapat diambil 
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arti bahwa tiap masyarakat juga berhak untuk mendapatkan air minum 

yang berkualitas baik, agar kesehatannya terjaga.   

Pengaturan mengenai standar baku mutu air yang berlaku saat ini 

adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 

tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Oleh karena itu tiap Depot Air 

Minum wajib untuk memenuhi persyaratan kualitas air minum yang 

tercantum dalam Permenkes tersebut. Di dalam peraturan ini terdapat tabel 

yang menjelaskan senyawa-senyawa yang pada umumnya terkandung 

dalam air minum dan batas maksimal dari tiap-tiap senyawa yang harus 

diperhatikan oleh pelaku usaha DAM untuk menjamin bahwa air minum 

produksinya memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air 

minum. Contohnya, salah satu zat kimia an-organik yaitu Arsen. Kadar 

maksimum yang diperbolehkan untuk setiap liternya adalah 0,01mg/l. Jadi 

dalam air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum, kadar zat kimia 

Arsen tidak boleh melebihi 0,01mg/l pada tiap kemasannya.  
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2) Persyaratan Higiene Sanitasi 

Persyaratan higiene sanitasi dalam pengelolaan air minum meliputi 

tiga aspek yaitu aspek tempat, aspek peralatan dan aspek penjamah.  

Dalam tiap aspek yang ada dijabarkan mengenai persyaratan higiene 

sanitasi yang wajib dipenuhi oleh tiap Depot Air Minum.  

Untuk persyaratan aspek tempat sesuai yang tercantum dalam Pasal 

3 angka 2 yaitu meliputi: 

a) Lokasi dari DAM wajib berada di daerah yang bebas dari 

pencemaran lingkungan dan penularan penyakit. Yang 

dimaksud dengan lokasi adalah letak dari bangunan Depot Air 

Minum itu sendiri. Dimana letak bangunna DAM wajib berada 

di daerah bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan 

penyakit.  

b) Bangunan. Bangunan DAM ini terdiri dari gedung, lantai, 

dinding, atap, langit-langit dan pintu. Gedung harus kuat, 

aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharaanya. 

Selanjutnya memiliki lantai kedap air, permukaan lantai yang 

rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan 

mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk 

memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air. Lalu 

dinding dari bangunan DAM kedap air, memiliki permukaan 

yang rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, 

dan mudah dibersihkan, serta memiliki warna yang terang dan 
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cerah. Untuk atap dan langit-langit bangunan harus kuat, anti 

tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan 

rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian yang 

memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup atau lebih 

tinggi dari ukuran tandon air. Selanjutnya bangunan DAM 

wajib memiliki pintu dari bahan yang kuat dan tahan lama, 

berwarna terang, mudah dibersihkan, dan berfungsi dengan 

baik. Memiliki pencahayaan yang cukup terang untuk bekerja, 

tidak menyilaukan dan tersebar secara merata. Lalu memiliki 

ventilasi yang harus dapat memberikan ruang 

pertukaran/peredaran udara dengan baik. Tak lupa juga 

kelembapan udara harus dapat mendukung kenyamanan dalam 

melakukan pekerjaan/aktivitas. Bangunan DAM juga wajib 

memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, seperti jamban, saluran 

pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, 

tempat sampah yang tertutup serta tempat cuci tangan yang 

dilengkapi air mengalir dan sabun. Dan yang terakhir dalam 

aspek ini adalah bebas dari vektor dan binatang pembawa 

penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa.  Jika dilihat dari 

penjabaran di atas, maka hal ini bersangkutan dengan 

kesehatan lingkungan. Dimana lantai yang tidak menyerap 

debu lalu mudah dibersihkan merupakan salah satu contoh dari 

pemenuhan kesehatan lingkungan. Kondisi lingkungan yang 
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mampu menopang keseimbangan ekologi dan dinamis antara 

manusia dan lingkungannya tersebut mendukung tercapainya 

kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia.  

Untuk persyaratan pada aspek peralatan sesuai yang tercantum 

dalam Pasal 3 angka 3 yaitu meliputi peralatan dan perlengkapan yang 

digunakan antara lain pipa pengisian air baku, tandon air baku, pompa 

penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, wadah/galon air baku atau air 

minum kran pengisian air minum, kran pencucian/pembilasan 

wadah/galon, kran penghubung, dan peralatan desinfeksi harus terbuat dari 

bahan tara pangan (food grade) atau tidak menimbulkan racun, tidak 

menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan pencucian dan desinfeksi ulang. 

Lalu mikrofilter dan desinfektor tidak kadaluarsa. Tandon air baku harus 

tertutup dan terlindung. Wadah/galon untuk air baku atau air minum 

sebelum dilakukan pengisian harus dibersihkan dengan cara dibilas 

terlebih dahulu dengan air produksi paling sedikit selama 10 (sepuluh) 

detik dan setelah pengisian diberi tutup yang bersih. Kemudian 

wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada 

konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam.   

 Dan untuk persyaratan aspek penjamah sesuai pada Pasal 3 angka 

4 menyebutkan bahwa aspek penjamah paling sedikit meliputi sehat dan 

bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen 

(carrier).  Kemudian berperilaku higienis dan saniter setiap melayani 

konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang 
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mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang 

bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen. Penjamah 

yang berperilaku higienis dengan menjaga kebersihan dalam pelayanannya 

ini menjadi salah satu contoh pemenuhan terhadap hak sehat yang 

dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan. Sesuai pada Pasal 6 yang 

menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang 

sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, maka berperilaku higiene setiap 

melayani konsumen mendukung terciptanya lingkungan yang sehat.  

Hal-hal di atas menjelaskan bahwa setiap pendirian usaha Depot 

Air Minum memiliki persyaratan yang tidaklah mudah, higiene sanitasi 

harus dijaga dan dikelola dengan baik dalam berbagai aspek. Pemenuhan 

persyaratan higiene sanitasi menjamin air minum yang dihasilkan menjadi 

air minum yang sehat dan aman bagi para konsumen. Karena terdapat 

perlindungan konsumen yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi 

konsumen dalam mereka memuhi kebutuhan hidupnya, maka salah satu 

faktor yaitu higiene sanitasi Depot Air Minum perlu untuk diperhatikan 

dengan maksimal.  

3) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 

Sebuah Depot Air Minum diwajibkan untuk memiliki izin usaha 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 

dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 

Tahun 2014 dan untuk menerbitkan izin usaha DAM, pemerintah daerah 

kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Setifikat Laik Higiene 
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Sanitasi. Sertifikat ini merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang 

menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau 

persyaratan kualitas air minum dan persyaratan higiene sanitasi.  

Mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Sertifikat Laik 

Higiene Sanitasi dijelaskan dengan rinci sebagai berikut. Pada Pasal 8 

angka 1 dikatakan bahwa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dikeluarkan 

setelah usaha DAM memenuhi persyaratan adiministratif dan persyaratan 

teknis. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi antara lain terdiri 

atas fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku, pas foto terbaru, surat 

keterangan domisili usaha, denah lokasi dan bangunan tempat usaha dan 

fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi DAM bagi pemilik 

DAM dan penjamah. Sedangkan persyaratan teknis yang dimaksud adalah 

standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan 

Higiene Sanitasi.  

Selanjutnya pada Pasal 9 tertulis bahwa DAM harus mengajukan 

permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala 

KKP dengan menggunakan contoh formulir yang terlampir dalam 

Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 dan disertai dengan kelengkapan 

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud di atas.  

Paling lama dalam waktu 7 hari setelah diterimanya permohonan 

dan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan persyaratan administratif, 

Kepala Dinas Kesehtaan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP menugaskan 
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Tim Pemeriksa untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan 

persyaratan teknis. Pemenuhan persyaratan teknis dilakukan melalui 

Inspeksi Sanitasi dengan menggunakan contoh formulir yang dan 

pengujian contoh air minum. Pengujian contoh air minum dilakukan di 

laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah sesui peraturan perundang-undangan. Dalam waktu 

paling lama 25 hari kerja, Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi 

hasil penilaian yang dilengkapi berita acara pemeriksaan kepada Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP. Sejak diterimanya 

rekomendasi hasil penilaian, paling lama dalam waktu tujuh hari kerja, 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP harus 

menerbitkan atau menolak menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. 

Jika terjadi penolakan permohonan maka harus disertai dengan alasan 

yang jelas.  

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi ini berlaku selama 3 tahun dan 

dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Akan tetapi, sertifikat 

ini bisa tidak berlaku atau menjadi batal apabila terjadi pergantian pemilik, 

terjadi pemindahan lokasi atau alamat, terjadi pelanggaran terhadap 

ketentuan yang menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa keracunan 

pangan.  

Usaha Depot Air Minum dinyatakan memenuhi persyaratan teknis 

oleh Tim Pemeriksa apabila hasil penilaian Inspeksi Sanitasi menunjukan 

nilai persyaratan higiene sanitasi paling kecil 70 dan nilai pengujian 
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contoh air minum memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas 

air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

4) Penyelenggaraan  

Pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha Depot Air Minum 

yang diatur dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa dalam setiap Depot Air 

Minum wajib menyediakan informasi mengenai alur pengolahan air 

minum, informasi mengenai masa kadaluarsa alat desinfeksi, informasi 

mengenai waktu penggantian dan/atau pembersihan filter, dan informasi 

mengenai sumber dan kualitas air baku. 

Informasi ini tentunya menjadi informasi yang penting untuk para 

konsumen air minum. Dengan adanya informasi yang transparan dan dapat 

dibaca juga diketahui oleh pembeli atau konsumen, rasa curiga dan was-

was yang mungkin timbul dalam pikiran konsumen air minum terhadap 

produk air minumnya dapat terhindarkan. 

Selanjutnya pada Pasal 16 pengaturan penyelenggaraan DAM 

tertulis bahwa DAM harus melakukan pemeriksaan kesehatan penjamah 

paling sedikit 1 kali dalam setahun. Pengawasan terhadap pemenuhan 

persyaratan higiene sanitasi juga wajib untuk dilakukan terus menerus oleh 

pemilik DAM. Disini subyek yang dikenai tindakan pengawasan adalah 

penjamah. Penjamah wajib untuk melakukan pemeriksaan kesehatan 

supaya didapati benar sehat untuk terus melakukan proses produksi air 

minum. Sedangkan obyek yang dikenai tindakan pengawasan adalah 

lokasi, bangunan dan alat-alat produksi air minum yang mana harus 
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diawasi higienenya sehingga dari proses produksi hingga distribusi 

berjalan dengan baik dan penuh pengawasan.  

Setiap DAM harus memiliki tenaga teknis konsultan di bidang 

higiene sanitasi seperti dikatakan dalam Pasal 18 ayat (1).  Tenaga teknis 

ini harus terdaftar diorganisasi profesi bidang kesehatan lingkungan yang 

akuntabel dan diakui pemerintah pada kabupaten/kota setempat. Kepala 

Dinas Kesehetan Kabupaten/Kota dapat menunjuk tenaga teknis yang 

berasal dari organisasi profesi bidang kesehatan lingkungan untuk DAM 

yang belum memiliki tenaga teknis.  

Tidak hanya dari tenaga teknis konsultan saja, pemilik dan 

penjamah Depot Air Minum juga harus mengikuti pelatihan/kursus higiene 

sanitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 

Pelatihan tersebut dapat diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, 

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

lembaga/institusi lain sesuai peraturan perundang-undangan.  

5) Pembinaan dan Pengawasan 

Dilakukannya pembinaan dan pengawasan ini diarahkan untuk 

mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan dari air minum 

yang dihasilkan DAM dan juga memelihara dan/atau mempertahankan 

kualitas air minum yang dihasilkan DAM sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Pada Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 

dituliskan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala 
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KKP melakukan pengawasan melalui inspeksi sanitasi terhadap 

pemenuhan persyaratan higiene sanitasi DAM paling sedikit 2 kali 

setahun dengan menggunakan Formulir Inspeksi Sanitasi DAM. Lalu 

hasil pengawasan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus 

dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan 

Menteri. Menjadi wewenang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dikarenakan menurut 

teori instrumen yuridis pemerintahan bahwa dengan dibuatnya Peraturan 

Menteri Kesehatan ini menjadi tugas dan tanggungjawab Menteri 

Kesehatan dengan dibantu pelaksanaannya oleh Dinas Kesehatan yang 

berada di tiap-tiap daerah, karena wilayah DAM ini berada di Semarang 

maka yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 

secara langsung adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

Semarang.  

Pembinaan dan pengawasan ini tentunya penting untuk 

kelangsungan usaha Depot Air Minum, karena dari pembinaan dan 

pengawasan yang dilakukan maka DAM dapat bebenah menjadi DAM 

yang lebih baik lagi kedepannya. 

b. Tujuan Pengaturan 

Higiene Sanitasi Depot Air Minum memang perlu untuk diatur. 

Tujuan dari pengaturan Higiene Sanitasi Depot Air Minum adalah sebagai 

berikut:  
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1. Melindungi masyarakat dari risiko penyakit bawaan air akibat  

mengkonsumsi air minum yang berasal dari depot air minum yang tidak 

memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi. 

Perlindungan ini diberikan karena masyarakat mempunyai hak sehat 

yang dilindungi oleh Undang-Undang dan pemerintah ikut berperan untuk 

menjadikan masyarakat yang sehat sesuai ketentuan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pada Pasal 28H yang berbunyi “Setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan”.  Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat salah 

satunya dengan menjamin air minum yang dikonsumsi oleh konsumen 

adalah air minum yang memiliki kualitas baik sehingga 

masyarakat/konsumen terhindar dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan 

dari air minum berkualitas buruk. Dikatakan pula dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak untuk 

mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Oleh sebab itu ketika mengkonsumsi 

air minum, konsumen berhak merasa aman akan produk air minum 

tersebut dan tidak merasa khawatir bahwa produk tersebut membahayakan 

kesehatan tubuhnya. Pemenuhan akan air  minum dengan kualitas baik 

yang memenuhi standar baku mutu menjadi faktor pendukung terciptanya 

air minum yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. 
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2. Melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Higiene  

Sanitasi Depot Air Minum. 

Dengan melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum maka akan terbentuk 

Depot Air Minum yang higiene sanitasinya terjaga dengan baik sehingga 

air minum yang dihasilkan menjadi air minum yang sehat dan layak 

dikonsumsi oleh konsumen. Pelaksanaan akan seluruh syarat yang 

tercantum dalam Permenkes ini adalah dapat menjamin bahwa dalam 

proses produksi air minum higiene sanitasinya benar-benar diperhatikan 

oleh pemilik dan penjamah DAM sehingga hasil dari proses produksi air 

minum tersebut memberikan sebuah produk air minum yang layak dan 

aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. 

3. Agar air minum yang dikonsumsi masyarakat tidak 

menimbulkan  

gangguan kesehatan maka perlu ditetapkan persyaratan kesehatan kualitas 

air minum. 

Tujuan ini merupakan tujuan dari Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 

yang mendukung terciptanya higiene sanitasi sebuah Depot Air Minum. 

Dengan penetapan kualitas air minum ini maka sebuah DAM dapat 

memproduksi air minum yang benar-benar higienis dan sehat untuk 

dikonsumsi.  
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2. Pelaksanaan Peraturan tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di 

Uniqua 

a. Pemenuhan Kualitas Air Minum 

Kualitas Air Minum merupakan salah satu faktor penting yang 

perlu diperhatikan oleh tiap usaha Depot Air Minum. Sama halnya dengan 

pernyataan tersebut, Depot Air Minum Uniqua juga memperhatikan 

mengenai kualitas air minum yang diproduksinya. Setiap tiga bulan sekali 

Depot Air Minum Uniqua memberikan sampel air minumnya guna 

melakukan pengecekan ke laboratorium PT. Sucofindo. Pengecekan yang 

dilakukan adalah untuk mengetahui kualitas air dan kadar yang terkandung 

dalam air minum Uniqua sendiri.  

Dari hasil yang selama ini dikeluarkan oleh laboratorium 

Sucofindo, kadar-kadar senyawa yang terdapat dalam air minum Uniqua 

berada dibawah batas maksimum yang sudah ditentukan. Untuk diambil 

contoh, dari laporan hasil analisa laboratorium Sucofindo tertanggal 01 

Maret 2019 memberitahukan bahwa senyawa kimia an-organik Arsen (As) 

yang terkandung dalam air minum Uniqua sebesar < 0,008mg/l, sedangkan 

batas maksimal yang ditentukan adalah sebesar 0,01mg/l. Hal ini 

menunjukan bahwa senyawa yang terkandung dalam air minum Uniqua 

tidak melampaui batas yang diberikan dan dapat dikatakan bahwa air 

minum Uniqua aman untuk dikonsumsi.  

Melihat dari penjabaran di atas, bahwa Depot Air Minum Uniqua 

melakukan pengecekan setiap tiga bulan sekali untuk kualitas air 
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minumnya, maka dapat dikatakan bahwa Depot Air Minum Uniqua dapat 

menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau 

persyaratan kualitas air minum.  

Hasil pengecekan laboratorium yang dikeluarkan oleh 

PT.Sucofindo memperlihatkan bahwa air minum Uniqua memenuhi syarat 

baku mutu atau persyaratan kualitas air minum. Dengan terpenuhinya baku 

mutu atau persyaratan kualitas air minum maka konsumen dapat merasa 

aman ketika mengkonsumsi air minum tersebut. Rasa aman dari konsumen 

ketika mengkonsumsi suatu produk dari produsen inilah yang terus perlu 

dijaga oleh produsen air minum Uniqua karena hal tersebut bersangkutan 

dengan perlindungan konsumen yang diterapkan dalam siklus ini.  

b. Higiene Sanitasi 

  Pemenuhan higiene sanitasi dilihat dari aspek tempat sesuai dengan 

Pasal 3 angka 2, dijabarkan bahwa Depot Air Minum Uniqua memiliki 

tempat produksi di pinggir jalan keluar kawasan universitas. Lokasi 

tersebut sebenarnya belum terbebas dari pencemaran lingkungan 

dikarenakan asap kendaraan bermotor bisa masuk kedalam ruangan yang 

jaraknya cukup dekat dengan jalan. Asap dari kendaraan bermotor yang 

melewati tempat produksi air minum Uniqua ini tentunya membawa 

dampak yang tidak sehat bagi lingkungan sekitar, pencemaran udara 

karena asap membawa dampak buruk bagi lingkungan hidup dan juga 

membawa dampak tidak baik untuk produksi air minum Uniqua. Debu, 

kotoran dan asap yang terbawa dari emisi bahan bakar kendaraan bermotor 
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bisa masuk ke dalam ruangan produksi air minum Uniqua. Hal ini dapat 

dikatakan merugikan konsumen karena dalam Undang-Undang Kesehatan 

pada Pasal 4 dikatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan”. 

Dengan DAM Uniqua yang tidak menjamin lokasi produksi air minumnya 

bebas dari kontaminasi asap kendaraan bermotor maka ini melanggar 

ketentuan tersebut. Kesehatan yang menjadi hak setiap orang tidak 

diperhatikan dengan baik oleh DAM Uniqua.  

 Berlanjut ke bangunan DAM Uniqua, bangunan sudah cukup kuat, 

aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharaanya. Untuk bagian 

lantai, belum lantai yang kedap air. Akan tetapi permukaannya sudah rata, 

halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah 

dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan 

pembersihan dan tidak terjadi genangan air. Bagian dinding ruangan 

produksi DAM Uniqua sudah berwarna terang dan cerah karena dicat 

warna putih, namun belum kedap air, permukaannya tidak rata dan tidak 

halus karena ada beberapa kerusakan dinding yang belum diperbaiki 

hingga saat ini. Beberapa bagian terdapat garis-garis retakan dan terdapat 

debu debu yang menempel. Bagian selanjutnya adalah atap dan langit-

langit, untuk bagian ini sudah mempunyai ketinggian yang cukup baik 

sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara yang cukup. Untuk 

pintu sudah terbuat dari bahan yang kuat, mudah dibersihkan dan 

berfungsi dengan baik. Pencahayaan dalam ruangan cukup terang, tidak 

menyilaukan dan tersebar secara merata. Terdapat ventilasi yang 
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memungkinkan pertukaran udara dengan baik, melalui beberapa jendela 

dan lubang-lubang ventilasi yang ada. Kelembapan udara juga sudah 

mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan. Sudah terdapat juga 

saluran pembuangan air limbah, memiliki tempat sampah yang tertutup 

serta tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun. Tempat 

Depot Air Minum Uniqua juga bebas dari vektor dan binatang pembawa 

penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa.  

  Aspek selanjutnya yang mendukung pemenuhan higiene sanitasi 

adalah aspek peralatan. Aspek peralatan ini tertulis dalam Pasal 3 angka 3. 

DAM Uniqua sudah memiliki peralatan dan perlengkapan yang terbuat 

dari bahan tara pangan (food grade). Mikrofilter dan desinfektor yang 

dipakai oleh DAM Uniqua tidak kadaluarsa. Tandon air baku sudah 

tertutup dan terlindungi. Wadah/galon untuk air baku atau air minum 

sebelum dilakukan pengisian sudah dibersihkan dengan cara dibilas 

terlebih dahulu. Dan juga wadah/galon yang telah diisi air minum 

langsung diberikan kepada konsumen dengan mendistribusikan ke seluruh 

gedung-gedung di wilayah Universitas Katolik Soegijapranata dan tidak 

disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam.  

  Aspek terakhir yaitu aspek penjamah sebagaimana terdapat dalam 

Pasal 3 angka 4, penjamah DAM Uniqua sehat dan bebas dari penyakit 

menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen (carrier). Kemudian 

penjamah sudah berperilaku higienis dan saniter setiap melayani 

konsumen dengan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, 
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lalu menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, serta tidak merokok 

setiap melayani konsumen.  

  Walaupun beberapa aspek yang belum terpenuhi  dengan baik oleh 

Depot Air Minum Uniqua, aspek-aspek lainnya sudah dipenuhi dan 

dijalankan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap DAM 

Uniqua. Pemenuhan persyaratan ini bertujuan agar air minum yang 

diproduksi oleh Uniqua menjadi air minum yang higienis dan sehat untuk 

dikonsumsi oleh konsumen air minum. Sehingga para konsumen air 

minum Uniqua dapat terjaga kesehatannya dan merasa aman ketika 

mengkonsumsi air minum tersebut. 

  Namun ternyata berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh 

mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik 

Soegijapranata, pernah didapati bakteri yang terdapat dalam air minum 

Uniqua yang diambil sampelnya. Adanya bakteri ini menunjukkan bahwa 

faktor higiene sanitasi tidak terjaga dengan baik. Meskipun belum 

diketahui hal apa yang menyebabkan didapatinya bakteri tersebut, yang 

mungkin bisa dari proses produksi tidak higienis, atau sumber air yang 

kotor, ataupun dari tempat dispenser yang kebersihannya tidak dijaga 

dengan baik. Pengalaman dari mahasiswa ini tentunya dapat menjadi 

masukan bagi penanggungjawab Depot Air Minum Uniqua untuk lebih 

menjaga kehigienisan sanitasi depot air minumnya dan mengawasi setiap 

proses yang ada sehingga tau benar bagian mana yang perlu diperhatikan 

dengan lebih baik kedepannya. 
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  Dalam teori keamanan pangan dijelaskan bahwa produsen menjadi 

salah satu faktor penentu untuk memenuhi standar kualitas keamanan 

pangan. Produsen bertanggungjawab untuk menciptakan produk pangan 

yang berkualitas tinggi yang nantinya dikonsumsi oleh seluruh 

masyarakat. Sama halnya dengan air minum Uniqua, maka Depot Air 

Minum yang disini berperan sebagai produsen air minum, memiliki peran 

penting untuk memproduksi air minum yang berkualitas sehingga para 

konsumen yang mengkonsumsi air minum Uniqua selalu sehat. 

c. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi  

  Sertifikat Laik Higiene Sanitasi merupakan bentuk izin usaha yang 

harus dimiliki oleh setiap Depot Air Minum. Kepemilikan izin usaha ini 

diatur pada Pasal 8 dan bersangkutan dengan pengecekan atau inspeksi 

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan 

Depot Air Minum yang higienis. Ketika sebuah usaha DAM sudah 

memiliki izin usaha dan terdaftar dengan benar, maka Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota dapat melakukan pengecekan berkala dan juga dapat 

megevaluasi Depot Air Minum tersebut. Tentunya dari evaluasi yang 

diberikan oleh Dinas Kesehatan mampu menjadikan DAM lebih baik dan 

lebih higienis sesuai dengan standar pengecekan yang terdapat dalam 

perundang-undangan yang berlaku.  

  Dalam hal ini, Depot Air Minum Uniqua belum memiliki sertifikat 

laik higiene sanitasi. Pihak penanggungjawab DAM Uniqua belum 

mengurus izin usaha juga dikarenakan Depot Air Minum ini tidak 
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memperjualbelikan produk air minumnya kepada konsumen umum. 

Produksi air minum Uniqua dilakukan untuk mencukupi kebutuhan air 

minum civitas akademika Universitas Katolik Soegijapranata. Dengan ini 

dapat dikatakan bahwa dengan tujuan pemenuhan kebutuhan intern maka 

DAM Uniqua belum membutuhkan pengurusan izin usaha. Dengan sudah 

memenuhi syarat-syarat air minum yang higienis melalui pengecekan 

berkala yang dilakukan pada laboratorium terakreditasi, proses produksi 

dan pendistribusian DAM Uniqua akan terus dilakukan.  

  Sebenarnya, sertifikat laik higiene menjadi suatu keharusan untuk 

dimiliki oleh tiap-tiap Depot Air Minum yang melakukan usaha produksi 

air minum. Kata “usaha” ini dapat diartikan melakukan sebuah tindakan 

komersial. Walaupun air minum produksi Uniqua tidak diperjualbelikan 

untuk umum namun konsumen yang mengkonsumsi air minum tersebut 

berskala besar sehingga perlu diperhatikan dengan benar segala aspek 

yang berhubungan dengan air minum itu agar tidak terjadi hal-hal yang 

merugikan atau membahayakan kesehatan para konsumen. Diperlukannya 

sertifikasi ini menjadikan salah satu bukti bahwa DAM tersebut sudah 

layak untuk melakukan produksi air minum hingga proses 

pendistribusiannya dengan ditinjau dari berbagai macam aspek yang 

dinilai oleh Dinas Kesehatan.  

d. Penyelenggaraan 

  Dalam peraturan penyelengaraan, setiap DAM wajib menyediakan 

informasi mengenai alur pengolahan air minum, masa kadaluarsa alat 
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desinfeksi, waktu penggantian dan/atau pemberisihan filter, sumber dan 

kualitas air baku. Depot Air Minum Uniqua tidak menyediakan informasi 

tersebut secara tertulis, akan tetapi ketika konsumen menanyakan kepada 

pekerja DAM Uniqua maka mereka akan memberitahukan tentang 

informasi yang kita butuhkan dengan jelas.  

  Mengenai pemeriksaan kesehatan penjamah yang paling sedikit 

harus dilakukan satu kali dalam setahun, hal ini ternyata belum terlaksana. 

Tidak ada penjadwalan khusus dalam pemeriksaan kesehatan para 

penjamah DAM Uniqua. Walaupun tidak ada penajdwalan khusus untuk 

pemeriksanaan kesehatan, pemilik DAM Uniqua sudah melakukan 

pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan higiene sanitasi secara terus 

menerus. Dengan memperbolehkan para mahasiswa untuk melakukan 

penelitian di Depot Air Minum Uniqua dan menerima hasil penelitian oara 

mahasiswa sehingga DAM Uniqua dapat terus memperbaiki kualitasnya 

dalam segala aspek.  

  Untuk persyaratan yang menyatakan bahwa tiap DAM wajib 

memiliki tenaga teknis sebagai konsultan di bidang higiene sanitasi dan 

tenaga teknis tersebut harus terdaftar dalam organisasi profesi bidang 

kesehatan lingkungan yang akuntabel dan diakui oleh pemerintah pada 

kabupaten/kota setempat, Depot Air Minum Uniqua belum memiliki 

tenaga teknis seperti yang disebutkan di atas. Akan tetapi, dalam 

pemeliharaan yang dilakukan untuk pembenahan DAM Uniqua ditangai 

oleh dosen-dosen dari Fakultas Teknologi Pertanian yang memiliki ilmu di 
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bidang tersebut. Para dosen tidak segan untuk memberikan pelatihan 

kepada para pekerja DAM Uniqua sehingga mereka memiliki pengetahuan 

yang lebih dan keterampilan yang baik dalam menjalankan tugas kerjanya.  

e. Pembinaan dan Pengawasan 

  Pembinaan dan pengawasan yang diatur sesuai dalam Permenkes 

Higiene Sanitasi dilakukan berjenjang oleh Menteri, Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala 

KKP. Pembinaan dan pengawasan ini belum sepenuhnya terlaksana di 

Depot Air Minum Uniqua.   

  Pengawasan preventif yang sudah dilakukan yaitu dengan diterbitkan  

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene 

Sanitasi Depot Air Minum. Lalu yang kedua yaitu dengan sudah dilakukan 

pengecekan kualitas air minum melalui Laboratorium Sucofindo. Akan 

tetapi pengawasan preventif ini kurang lengkap pelaksanaannya 

dikarenakan belum adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang tidak 

diurus oleh DAM Uniqua. Sedangkan untuk pengawasan represif sama 

sekali belum dilakukan. Pengawasan represif ini menjadi salah satu fungsi 

dari Dinas Kesehatan setelah menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 

atau mendapatkan surat permohonan.  

  Fungsi pembinaan dan pengawasan yang harusnya dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan merupakan bagian dari pengawasan represif. Hal ini 

belum dilakukan karena belum ada sertifikasi dan juga belum pernah ada 

permohonan melalui Puskesmas Pegandan kepada Dinkes untuk 
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melakukan pengecekan ke Depot Air Minum Uniqua. Sehingga dari uraian 

di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan Depot Air 

Minum Uniqua belum sepenuhnya terlaksana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


