
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses 

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum
1
. Pada 

era globalisasi saat ini di tengah kemajuan ekonomi dan teknologi yang sangat 

pesat, untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat tidak hanya 

menggunakan air yang dimasak sendiri dari sumber air tanah.  

 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan air minum belum 

dapat sepenuhnya menyediakan air bersih bagi masyarakat karena masih banyak 

mengalami kendala-kendala. Air yang berasal dari PDAM tidak setiap hari 

mengalir dan terkadang tidak bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

seperti mandi, mencuci dan memasak bahkan untuk minum. Ditambah lagi 

dengan banyaknya keluhan masyarakat mengenai air yang berasal dari PDAM 

mulai dari soal kualitas dan kuantitas seperti halnya air yang mengandung timbale 

atau kasinogenik, air berwarna kecoklat-coklatan atau keruh, air berbau larutan zat 

kimia atau berasa aneh hingga debit air yang kerap kali tidak mengalir sama sekali 

atau sangat kecil keluarnya.
2
 

 

                                                           
1
 Lihat Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum 
2
 http://sosbud.kompasiana.com/2010/01/24/menyoal-masyarakat-konsumen-air/, pada tanggal 

4 Juli 2014, pada pukul 15.30 WIB 
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Rendahnya kualitas dan kuantitas air yang berasal dari PDAM diakibatkan karena 

air yang selama ini dipenuhi dengan sumber air sumur atau sumber air dalam 

tanah semakin menipis, kerusakan alam dan percemaran serta kepercayaan 

masyarakat terhadap jumlah dan kualitas air yang baik yang berasal dari PDAM. 

Kendala-kendala inilah yang kemudian menjadi cikal bakal meningkatnya 

prospek usaha air minum dalam kemasan (AMDK) yang memasukan produk air 

minum sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat terutama dalam memenuhi 

kebutuhan akan air bersih yang layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari.  

 

Permasalahan baru muncul, yaitu mahalnya harga air minum dalam kemasan  dari 

berbagai jenis merk membuat konsumen bingung untuk tetap menggunakan air 

minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan yang cukup mahal tetap 

memaksa masyarakat untuk mengeluarkan uangnya demi memenuhi 

kebutuhannya akan air minum. Pendirian usaha depot air minum isi ulang 

kemudian muncul sebagai alternatif atau jawaban dari keluhan masyarakat.  

Peranan air minum isi ulang sangat besar hal ini dibuktikan dengan semakin 

banyaknya usaha depot air minum isi ulang dimana-mana. Air minum yang 

diperoleh dari depot air minum isi ulang pada umumnya harganya jauh lebih 

murah dibanding air minum dalam kemasan.
 3

  

 

Permasalahan mengenai air minum isi ulang dari depot air minum isi ulang ini 

terkait dengan perlindungan konsumen karena masyarakat sebagai konsumen 

merupakan elemen yang paling erat dengan konsumsi air minum isi ulang yang 
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harus diperhatikan oleh para pihak yang terkait baik oleh pelaku usaha maupun 

pemerintah. Upaya perlindungan konsumen yang dapat dilakukan adalah dengan 

memperhatikan dan menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi 

air minum isi ulang tersebut. 

 

Konsumen dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada posisi yang 

lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Kedudukan konsumen dan pelaku 

usaha tidak seimbang dimana konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk 

meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat 

promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan 

konsumen.  Hal tersebut menyebabkan hukum perlindungan konsumen dianggap 

penting keberadaannya.  Sudah menjadi hal yang umum pada saat sekarang hak-

hak konsumen sering kali terabaikan. Banyak orang yang tidak menyadari 

bagaimana pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dan 

konsumen cenderung mengambil sikap “diam”. Hukum perjanjian yang 

seharusnya dapat diasumsikan berlaku seimbang dalam kenyataannya terkadang 

sulit untuk disamakan karena posisi tawar konsumen biasanya selalu lebih rendah 

dari pada pelaku usaha.
4
 

 

Untuk memberikan perlindungan dari hal-hal yang bisa merugikan masyarakat 

sebagai konsumen, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK. UUPK menjelaskan 

dalam Pasal 1 angka 12 ”Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan 

                                                           
4
 Mariam Darus, Perlindungan Konsumen dilihat dari Perjanjian Baku (Standar) Kertas Kerja 

pada Simposium Aspek-Aspek Masalah Perlindungan Konsumen. Jakarta, 1980, hlm. 60 



 

 

4 

yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen”.
5
 

Namun undang-undang ini sepertinya belum mampu memberikan perlindungan 

hukum bagi konsumen, khususnya konsumen air minum isi ulang. Adanya 

undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen bisa mendorong lahirnya 

perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan 

menyediakan barang/jasa yang berkualitas, sehingga para konsumen tidak ragu 

untuk memilih barang atau jasa dan tidak merugikan konsumen sendiri.  

 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berkenaan dengan produk 

(barang) meliputi pembuatan atau produksi dan pemasaran yang mencakup usaha 

memperdagangkan barang tersebut hingga ke tangan konsumen. Adapun dalam 

UUPK yang disebut barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak 

dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 

dimanfaatkan oleh konsumen
6
. Adapun produk (barang) yang akan dibahas dalam 

penulisan ini adalah produk air minum isi ulang yang berasal dari depot air 

minum isi ulang di daerah Kota Bandar Lampung. 

 

Perkembangan depot air minum isi ulang berkembang sangat pesat dapat dilihat 

dari keberadaanya dimana-mana. Air minum isi ulang ini memang sangat diminati 

oleh masyarakat karena harganya relatif murah dan mudah didapat. Tetapi sangat 

disayangkan masyarakat kurang begitu peduli dengan kualitas air minum yang 

dikonsumsi tersebut apa sudah memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan 

                                                           
5
 Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) 
6
 Lihat Pasal 1 angka 4 UUPK 
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sesuai yang tertuang dalam Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum.  

 

Ketentuan mengenai air minum isi ulang yang layak untuk dikonsumsi telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.492/MENKES/PER/IV/2010 

tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Air minum adalah air yang melalui 

proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan 

dan dapat langsung diminum. Persyaratan air minum aman bagi kesehatan apabila 

memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif. Hal tersebut 

bertujuan untuk menghilangkan partikel-partikel debu dan bakteri E. Coli  dan 

bakteri koliform yang terdapat pada air minum sehingga air minum yang 

dihasilkan terbebas dari bakteri yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. 

Untuk ketentuan tentang air minum isi ulang tidak jauh berbeda hanya saja air 

minum isi ulang harus melalui proses penjernihan atau penyulingan (filterisasi), 

disenfeksi (sinar ultra violet dan ozonisasi guna sterilisasi) untuk pemanasan. 

Dengan demikian maka air yang dihasilkan dapat memenuhi syarat kesehatan dan 

dapat langsung diminum seperti Air minum tidak boleh berbau, tidak berasa, TDS 

(total zat padat yang terlarut) 500 mg/l, berwarna maksimal 15 TCU dan Suhu 

Udara 3
o
C. 

 

Menurut Pasal 4 Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010,  pengawasan 

kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 
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khusus untuk wilayah kerja KKP.
7
 Pengawasan kualitas air minum secara internal 

merupakan pengawasan air minum yang dilaksanakan oleh penyelenggara air 

minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat.
8
 

Pengawasan harus dilakukan dengan intensif agar tidak berdampak dan berisiko 

pada kesehatan masyarakat yang akan dirasakan dalam jangka panjang apabila 

ada pelaku usaha yang hanya bertujuan mencari keuntungan tanpa memperhatikan 

standar yang telah ditetapkan.  

 

Sebagai konsumen, masyarakat juga harus mengerti benar bagaimana kualitas air 

minum isi ulang yang dikonsumsinya, apakah depot air minum isi ulang tersebut 

telah menggunakan sanitasi yang baik, apakah air tersebut telah memenuhi syarat 

dan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berkaitan yaitu Keputusan Menteri 

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

Minum serta peranan pemerintah dalam rangka pengawasan untuk melindungi 

konsumen dan pembinaan terhadap depot-depot air minum isi ulang yang 

dinyatakan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan 

tersebut khususnya depot-depot air minum isi ulang. 

 

Sebagai contoh kasus berdasarkan data Dinas Kesehatan Bandar Lampung, dari 80 

tempat usaha depot air minum isi ulang, hanya 26 yang sudah mengantongi izin 

laik hygiene yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam 

bentuk sertifikat tersebut sangat penting bagi depot air minum isi ulang. Sertifikat 

                                                           
7
 Lihat Pasal 4 ayat (2) Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum 
8
 Lihat Pasal 4 ayat (3) Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum 
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tersebut dapat memberikan jaminan kepada warga selaku konsumen bahwa air 

yang dijual aman dikonsumsi.
9
  

Dalam kasus depot air minum isi ulang, berdasarkan data dari Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI) terdapat 20 depot air minum isi ulang di wilayah 

Jakarta pada  tahun 2012 tidak memenuhi standar pengisian  air  minum,  seperti  

tidak  adanya  proses  sterilisasi  pada  galon  air.  Proses produksi yang tidak 

memenuhi standar diduga menjadi faktor penyebab produk tersebut tercemar.
10

 

YLKI menyatakan, sebagian depot air minum isi ulang di wilayah Jakarta tidak 

memenuhi standar kesehatan. menurut data YLKI pada 2012-2013 ada sekitar 

3.500 depot air minum isi ulang di wilayah jakarta, namun diperkirakan banyak 

yang tidak memiliki surat layak kesehatan dari Dinas Kesehatan setempat.
11

  

 

Contoh kasus lainnya adalah keracunan air mineral isi ulang yang menimpa 11 

pekerja di Perum Aster, Cibodas Kota Tangerang mendapatkan reaksi serius dari 

Pemerintah Tangerang. Sebanyak delapan orang harus rawat inap, sedangkan tiga 

orang hanya rawat jalan dan sudah pulang.
12

 Di kawasan Kota Denpasar, tahun 

2008 Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencatat, depot air isi ulang yang 

beroperasional di kawasan kota madya tersebut mencapai 222 depot air isi ulang. 

Kenyataannya dari jumlah tersebut hanya 43 depot yang baru mengantongi izin 

atau sertifikat laik sehat. Jadi dapat dikatakan 80,63 persen atau 179 depot belum 

                                                           
9 http://lampung.tribunnews.com/2014/10/16/hati-hati-54-depot-air-minum-di-bandar-

lampung-tak-berizin diakses pada tanggal 17 Oktober 2014 pada pukul 15.00 WIB 
10

 http://metro.news.viva.co.id/news/read/dinkes_tangerang_lakukan_uji_lab diakses pada 

tanggal 25 Agustus 2014 pada pukul 10.41 WIB 
11

 http://analisadaily.com/news/read/waspada-bahaya-air-minum-isi-ulang/44681/2014/07/06, 

diakses pada tanggal 25 Agustus 2014 pada pukul 10.50 WIB 
12

 http://metro.kompasiana.com/2011/07/28/waspada-air-minum-isi-ulang-383568.html diakses 

pada tanggal 25 Agustus 2014 pada pukul 11.05 WIB 

http://lampung.tribunnews.com/2014/10/16/hati-hati-54-depot-air-minum-di-bandar-lampung-tak-berizin
http://lampung.tribunnews.com/2014/10/16/hati-hati-54-depot-air-minum-di-bandar-lampung-tak-berizin
http://metro.news.viva.co.id/news/read/dinkes_tangerang_lakukan_uji_lab
http://analisadaily.com/news/read/waspada-bahaya-air-minum-isi-ulang/44681/2014/07/06
http://metro.kompasiana.com/2011/07/28/waspada-air-minum-isi-ulang-383568.html
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memiliki izin.  Depot tidak berizin yang sebagian besar dikelola perseorangan itu 

dikatakan Kadis Kesehatan Kota Denpasar Sri Armini, kebanyakan enggan untuk 

mengurus izin. Mereka berangapan ada atau tidaknya izin usaha tetap bisa 

beroperasi.
13

  Para pelanggan air minum isi ulang wajib waspada. Asosiasi 

Pengusaha Pemasok dan Distribusi Air Minum Indonesia (APDAMINDO) 

mencatat, dari tiga ribu depot air minum yang tersebar di kawasan Jabodetabek, 

dipastikan hanya 20-30 persen yang sudah memiliki izin dari Kementerian 

Perindustrian dan laik dikonsumsi. Sementara sisanya dipastikan tak memiliki 

izin.
14

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang”.    

 

B. Rumusan Masalah   

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kriteria air minum isi ulang yang memenuhi syarat kesehatan 

menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.492/MENKES/PER/IV/2010 

tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum isi ulang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

                                                           
13

 http://www.bisnisbali.com/2008/10/11/news/denpasar/air.html, diakses pada tanggal 25 

Agustus 2014 pada pukul 11.15 WIB 
14

 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511e2fbaecccb/ribuan-depot-air-minum-isi-ulang 

-belum-berizin diakses pada tanggal 25 Agustus 2014 pada pukul 11.25 WIB 

http://www.bisnisbali.com/2008/10/11/news/denpasar/air.html
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511e2fbaecccb/ribuan-depot-air-minum-isi-ulang%20-belum-berizin
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511e2fbaecccb/ribuan-depot-air-minum-isi-ulang%20-belum-berizin
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3. Bagaimana peranan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam rangka 

pengawasan kualitas produksi depot air minum isi ulang. 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Pada ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup 

pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan meliputi 

perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang, sedangkan ruang 

lingkup bidang ilmu termasuk dalam hukum keperdataan ekonomi khususnya 

hukum perlindungan konsumen. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan jelas mengenai: 

1. Kriteria air minum isi ulang yang memenuhi syarat kesehatan menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum. 

2. Perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum isi ulang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Peranan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam rangka pengawasan 

kualitas produksi depot air minum isi ulang. 
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E. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dan 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum khusunya mengenai hukum 

perlindungan konsumen. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Upaya untuk memperluas pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu 

hukum khususnya hukum perlindungan konsumen. 

2) Sebagai sumber informasi bagi pihak atau masyarakat yang membutuhkan 

informasi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen air minum 

isi ulang. 

3) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 


