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Abstrak

:

abstrak (A) Nama : Aaron Cassidy Lepun; NIM: 205050038 (B) Judul
Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Pada Depot Air Minum
Isi Ulang Wilayah Kota Bogor Menurut Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air
Minum (C) Halaman : vii + 101 + 3 daftar pustaka + 2011 (D) Kata
Kunci : Air minum isi ulang, pengawasan, depot air minum. (E) Isi : Air
merupakan kebutuhan pokok yang sangat vital bagi kehidupan dan
peningkatan kualitas hidup. Seperti yang diketahui kadar air tubuh
manusia mencapai 68 persen dan untuk tetap hidup, air dalam tubuh
tersebut harus dipertahankan, Air dapat menjadi tidak aman untuk
diminum jika tercemar oleh cemaran biologis berupa mikroba
patogen, cemaran kimia berupa senyawa kimia yang membahayakan
tubuh, dan cemaran fisik berupa benda asing seperti bakteri patogen
Escherichia Coli dan Salmonella yang dapat menimbulkan gangguan
kesehatan. Maka dari itu diperlukan suatu ketetapan dari pemerintah
terhadap persyaratan kesehatan kualitas air minum khususnya air
minum isi ulang yang diperjualbelikan secara bebas pada masyarakat.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan
pengawasan kualitas air minum depot air isi ulang di wilayah Kota
Bogor Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum?
Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum



normatif. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan
pengawasan terhadap depot air minum isi ulang Kota Bogor yang
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor telah berjalan sesuai
dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 492/MENKES/PER/IV/2010,
karena pelaksanaan penelitian atas sampel air yang berasal dari depot
air minum isi ulang telah sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 Peraturan
Menteri Kesehatan RI No 492/MENKES/PER/IV/2010, yaitu penelitian
sampel air minum isi ulang menggunakan parameter-parameter wajib
dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No
492/MENKES/PER/IV/2010. Dalam hal pengawasan kepada depot air
minum, Dinas Kesehatan Kota Bogor telah melakukan pengawasan
dengan baik walaupun dengan adanya keterbatasan peralatan baik
peralatan pengambilan sampel maupun peralatan pemeriksaan
sampel dan orang, dikarenakan adanya kerja sama Dinas Kesehatan
Kota Bogor dengan Laboratorium IPB. Untuk meningkatkan
pelayanan pengawasan kualitas air minum isi ulang, Pemerintah Kota
Bogor perlu menambah jumlah pegawai dan peralatan untuk
menunjang pengawasan tersebut. (F)Daftar acuan : 28 (1975-2011)
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