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A.

Latar Belakang
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin penguasaan negara terhadap

sumber daya alam termasuk di dalamnya sumber daya air (SDA). Tujuan dari penguasaan
tersebut adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Adapun bentuk hak menguasai oleh
negara tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, yaitu berupa mengatur

peruntukan, penggunaan, persediaan dan

pemeliharaan air; mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan air dan
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum
yang mengenai air.
Sebagai wujud pelaksanaan hak menguasai negara atas SDA, Pemerintah mengundangkan
UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU Pengairan). Dalam perjalanannya UU ini dianggap
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman maka diganti dengan UU No. 7 Tahun
2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Namun, UU SDA kemudian dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) melalui putusan No. 85/PUU-XI/2013. Alasan pembatalan UU SDA oleh MK
karena dalam praktiknya masih terdapat Hak Guna Air yang melibatkan swasta dan berpotensi
menjadikan air sebagai komoditas ekonomi yang berujung pada komersialisasi air. Contoh
kasus, kasus pengelolaan air oleh pihak swasta di DKI Jakarta yang melibatkan PT Aetra Air
Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Hal ini bertentangan dengan tujuan hak menguasai
negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2
ayat (2) UUPA.
Pasca-pembatalan UU SDA oleh MK, otomatis UU Pengairan berlaku kembali. Namun UU
Pengairan pengaturannya sangat terbatas sehingga terjadi kekosongan hukum terkait beberapa
aturan misalnya berkaitan dengan pengusahaan air oleh swasta. Pemerintah juga sempat
melakukan penundaan penerbitan izin baru bagi perusahaan air minum dalam kemasan
(AMDK) sehingga secara tidak langsung mengakibatkan rencana dan ekspansi investasi menjadi
terhambat.
Selain masalah pengaturan, pengelolaan SDA oleh pemerintah melalui BUMN/BUMD juga
mengalami banyak permasalahan. Penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) yang tersebar disejumlah daerah mengalami berbagai kendala diantaranya distribusi
air yang tidak teratur dan tidak merata serta kondisi air yang mengandung kasinogenik,
berwarna kecoklat-coklatan/ keruh, berbau dan berasa. Kondisi ini membuat masyarakat
enggan mengkonsumsi air PDAM dan lebih memilih menggunakan air tanah, AMDK atau Air
Minum Isi Ulang (AMIU). Masalah lainnya, bencana kekeringan juga telah berdampak pada
terjadi ketimpangan ketersediaan air bersih dengan kebutuhan masyarakat akan air. Kondisi ini
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menyebabkan sebagian masyarakat terpaksa harus membeli air, seperti terjadi di Kabupaten
Gunungkidul dan Kulonprogo. Kondisi ini jelas bertentangan dengan konstitusi yang
mengamanatkan hak menguasai negara atas sumber daya alam termasuk air dengan
pemanfaatan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Artinya masyarakat harus mendapat
kemudahan untuk mengakses air, dalam hal ini air bukan merupakan objek untuk dikenai harga
secara ekonomi.
Beberapa kondisi lapangan tersebut berdampak pada munculnya konflik terkait
pengelolaan SDA yang sudah mulai terjadi di beberapa daerah. Seperti: di Provinsi DIY yang
ditandai dengan munculnya gerakan Jogja Asat, Jogja Ora Didol dan Jogja Kangen KPK. Gerakangerakan ini muncul akibat masifnya pembangunan hotel dan apartemen di Kota Yogyakarta
yang dikawatirkan masyarakat akan merusak ketersediaan dan kualitas air tanah.
Berbagai permasalahan tentang pengelolaan SDA di atas dapat dirangkum dalam dua
permasalahan penelitian yaitu bagaimana hak menguasai negara atas SDA dilaksanakan oleh
negara pasca-putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dan bagaimana pelindungan negara terhadap
hak masyarakat atas SDA. Terhadap permasalahan pertama, akan difokuskan terkait masalah
perizinan, pengawasan dan privatisasi. Sedangkan berkaitan dengan permasalahan kedua
berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penegakan hukum.

B.

Metode Penelitian
Penelitian tentang Aspek Hukum Pengelolaan SDA merupakan penelitian yuridis

normative dengan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan
Penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Guna mendukung dan
memperjelas data sekunder dalam penelitian ini dilakukan wawancara dan FGD dengan nara
sumber yang bidang tugas dan kewenangannya di bidang pengelolaan SDA.
Penelitian ini bersifat deskriptif analistik, yaitu menggambarkan atau memaparkan
secara tepat bentuk pengelolaan SDA dengan mendasarkan pada kaidah, norma, asas-asas dan
sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait di bidang pengelolaan SDA. Data yang
diperoleh disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah
dijabarkan dalam pertanyaan penelitian untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis
kualitatif dilakukan dengan mengintepretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun
data secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.
C.

Hasil Penelitian
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1.

Pelaksanaan Hak Menguasai Negara atas SDA Pasca-Putusan MK No. 85/PUUXI/2013
Pada 17 September 2014, MK mengeluarkan Putusan No. 85/PUU-XI/2013 yang

membatalkan keberlakuan secara keseluruhan UU SDA dan menyatakan UU Pengairan berlaku
kembali. Dalam Putusan No. 85/PUU-XI/2013, MK juga memberikan 6 prinsip pengelolaan SDA.
Pertama, pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan
hak rakyat atas air. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air, dan akses terhadap air
adalah salah satu hak asasi. Ketiga, kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi
manusia sesuai dengan Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945. Keempat, pengawasan dan pengendalian
oleh negara atas air sifatnya mutlak. Kelima, prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas
air adalah BUMN atau BUMD; dan keenam, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan
izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan
ketat. Adapun inti dari 6 prinsip ini adalah swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas SDA
tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai
dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat.
Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, Pemerintah kemudian
menerbitkan beberapa peraturan untuk mengisi kekosongan hukum akibat pembatalan UU
SDA. Aturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air
Minum. Dalam PP tersebut, partisipasi badan usaha swasta memang dibatasi hanya pada
pengolahan air, sedangkan untuk penguasaan air baku di hulu maupun distribusi air hingga ke
masyarakat di hilir tetap dipegang BUMN/BUMD.

Perizinan dan Pengawasan
Ketersediaan air baku, air bersih dan air minum di sejumlah kawasan sangat terbatas
akibat terkendala oleh sejumlah permasalahan. Permasalahan SDA di DIY akibat masifnya
penggunaan air tanah yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air. Sedangkan di Kota Batam
permasalahan SDA berkaitan dengan demografi kota Batam yang tidak mungkin menggali air
tanah sehingga sangat bergantung pada air hujan. Akibatnya pada periode tertentu kelangkaan
air dapat terjadi.
Kondisi ini berdampak pada penggunaan AMDK maupun AMIU terus mengalami
peningkatan di dua lokasi penelitian. Baik pemerintah pusat maupun daerah telah
mengeluarkan sejumlah peraturan terkait masalah izin dan pengawasan industri AMDK
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maupun AMIU. Akan tetapi dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran. Terkait AMIU di
Batam menurut BPSK Kota Batam, masih banyak perusahaan yang tidak mengurus Tanda Daftar
Industri (TDI) dan tidak mendaftarkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Pelanggaran aturan
perizinan disebabkan antara lain besarnya biaya (seperti biaya retribusi), birokrasi yang rumit,
dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aspek legalitas. Berkaitan dengan
pengawasan terdahap AMIU dilakukan Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas
setempat. Jumlah tenaga pengawas di Kota Batam sangat terbatas oleh sebab itu dalam rangka
pengawasan dinas menerapkan sistem wajib lapor uji klinis secara periodik bagi perusahaan
AMIU. Laporan tersebut akan dicek melalui sidak dan apabila ditemukan pelanggaran maka
perusahaan AMIU akan dikenakan sanksi tegas, sehingga perusahaan AMIU di kota Batam
cenderung taat. Akan tetapi pengawasan terhadap AMIU di DIY belum dilaksanakan secara
efektif.
Sedangkan perizinan bagi perusahaan AMDK dilakukan di tingkat nasional dan tingkat
provinsi. Perizinan di tingkat nasional menyangkut dua hal yakni terkait produk dan
perusahaan. Izin terkait produk meliputi SNI, label halal dan label Merek Dagang/MD (SPS,
240ml, HOD). Sedangkan izin terkait perusahaan adalah izin usaha industri. Pada tingkat
provinsi izin meliputi Surat Izin Pengambilan Air (SIPA), Izin Operasi Genset dan Izin Sertifikat
Layak Operasi (SLO) merupakan izin terkait alat listrik. Perizinan yang paling banyak yaitu
perizinan tingkat kabupaten meliputi izin perusahaan dan instalasi. Untuk izin instalasi
mencapai 15 izin. Untuk Kota Batam, perizinan AMDK diajukan setelah mendapatkan izin
pemanfaatan dari pemerintah Kota Batam. Air yang diambil bukan berasal dari sumber mata
air/air tanah melainkan perusahaan AMDK membeli air baku dari PT Adhya Tirta Batam (PT
ATB) sebagai pelanggan PT ATB dengan klasifikasi industri.
Perizinan bagi perusahaan AMDK pasca dibatalkannya UU SDA, sedikit terpengaruh
terutama terkait SIPA. Awalnya untuk izin yang sudah ada tetap berjalan akan tetapi untuk
pengajuan izin baru sempat dievaluasi. Kementerian PUPR akhirnya mengeluarkan aturan izin
dengan ketentuan untuk izin yang masih berlaku tetap berlaku ketentuan lama, sedangkan
pengajuan izin baru diberlakukan 6 prinsip yang dikeluarkan MK. Pengawasan AMDK,
khususnya PT Tirta Investama dilakukan oleh Dinas ESDM dengan mengecek secara periodik
penggunaan water meter. Water meter juga divalidasi setiap bulan dan disegel oleh Dinas ESDM.

Privatisasi
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perpipaan/individual yang dikelola oleh masyarakat atau rumah tangga dengan memanfaatkan
sumur gali, dan sistem perpipaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah
Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta. PDAM Tirtamarta merupakan
perusahaan daerah yang bergerak di bidang air minum yang didirikan berdasarkan Perda Kota
Tingkat II Yogyakarta No. 3 Tahun 1976 dan kemudian diperbaharui dengan Perda Kota
Yogyakarta No. 14 Tahun 2012.
Saham PDAM Tirtamarta Yogyakarta dimiliki oleh Walikota Yogyakarta. PDAM Tirtamarta
Yogyakarta hanya bertindak sebagai pelaksana (operator). PDAM Tirtamarta Yogyakarta
menyetor sebesar 55% dari pendapatannya ke PAD Kota Yogyakarta. PDAM dibentuk dengan
tujuan untuk melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi
nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di
bidang air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta
dan sekitarnya.
Industri AMDK di Provinsi DIY berkembang pesat. Perkembangan ini mendorong
eksploitasi massif air tanah oleh perusahaan AMDK. Akibatnya warga kesulitan mendapatkan
air bersih. Sehingga, meskipun privatisasi secara teknis tidak ada di DIY karena pelayanan air
dilayani oleh PDAM, namun dalam praktiknya pihak swasta, khususnya perusahaan AMDK
masih berperan besar dalam ketersediaan air bersih di Yogyakarta.
Di Kota Batam, penyediaan dan pengembangan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air
Minum sejak tahun 1971 di Pulau Batam dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) (d/h Otorita Batam), yang semula
dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Air Bersih yang sekarang dikenal dengan
Kantor Pengelolaan Air dan Limbah. Akan tetapi sejak tahun 1995, pengelolaan air bersih di
Pulau Batam dilakukan berdasarkan Perjanjian Konsensi selama 25 tahun terhitung sejak tahun
1995 sampai dengan tahun 2020 antara BP Batam/Otorita Batam dengan perusahaan konsesi
yaitu PT ATB.
Pelaksanaan pengelolaan air bersih yang dilaksanakan oleh PT ATB, meliputi:
a. Merehabilitasi fasilitas lama dan membangun fasilitas baru termasuk perbaikan dan
peningkatan terhadap fasilitas tersebut;
b. Mengolah air baku menjadi air bersih dan mendistribusikan termasuk melakukan
penagihan kepada pelanggan/konsumen;
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c. Mempunyai kewajiban membayar kepada BP Batam atas sewa aset/fasilitas lama,
pengambilan dan membayar sesuai tarif air baku dan royalti;
d. Memberikan laporan pelaksanaan secara berkala, termasuk laporan keuangan dan rencana
bisnis tahunan kepada BP Batam yang merupakan regulator dan pengawasan terhadap
kinerja PT ATB;
e. Menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Perjanjian konsesi pengeloan air bersih yang dilaksanakan oleh PT ATB meliputi
menyelenggarakan keseluruhan Sistem Penyediaan Air Minum. Hal ini bertentangan dengan
ketentuan Pasal 56 ayat (1) PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum,
penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh BUMN atau BUMD. Kerjasama dengan swasta,
dimungkinkan namun terbatas dalam bentuk:
a. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan
unit produksi;
b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD
yang bersangkutan; dan/atau
c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan
Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis
kinerja.
Menurut akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, perjanjian
konsesi dapat dipandang sebagai privatisasi jika dilihat dari pengelolaan dan pelaksanaan
perjanjian konsesi karena murni yang tadinya kewenangan dari pemerintah kemudian
dilimpahkan kepada swasta. Bentuk perjanjian konsesi tidak hanya dipergunakan di kota
Batam akan tetapi juga pada beberapa kerjasama yang dilakukan PDAM yang bekerja sama
dengan pihak swasta, seperti PDAM Jaya, menggunakan kerja sama pemerintah badan usaha
(KPBU) berbentuk konsesi.
Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah,
konsesi adalah “keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan
dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Jadi, dalam sistem konsesi,
badan usaha diberi hak melakukan pengelolaan infrastruktur.
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2.

Pelindungan Negara terhadap Hak Masyarakat atas SDA
Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak dibutuhkan demi kelangsungan

hidup manusia. Karenanya air memiliki peran yang vital dan strategis dalam menunjang
aktivitas manusia sehingga harus diatur ketersediannya. Guna menjamin terpenuhinya hak
warga negara atas air, konstitusi telah menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kepentingan masyarakat (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Ketentuan tersebut
dimaksudkan agar negara memegang pengurusan air untuk kesejahteraan rakyatnya. Artinya
negara bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan atas air bagi warganya.
Mengacu pada pendapat MK dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, bahwa air adalah
hak publik yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama dan karena pentingnya air bagi
hajat hidup orang banyak, maka Pemerintah menguasai air sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.
Sehingga, sudah seharusnya undang-undang memberikan perlindungan terhadap kepentingan
kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan SDA yang
mampu menyelaraskan fungsi sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan ekonomi. Lebih lanjut
Putusan MK menyebutkan, negara harus memenuhi hak rakyat atas air karena akses terhadap
air adalah HAM. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab dalam pengembangan sistem penyediaan air minum dan harus menjadi prioritas
program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.1

Perlindungan Konsumen
Salah satu kebutuhan masyarakat atas air yang sangat penting adalah tersedianya air
bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Harusnya setiap orang mempunyai
akses terhadap air, yang cukup, aman, terjangkau secara fisik dan terjangkau secara finansial.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MEN.KES/PER/IX/1990 tentang SyaratSyarat dan Pengawasan Kualitas Air, pengertian air bersih adalah air yang digunakan untuk
keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila
telah dimasak. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin berkurangnya
sumber air bersih karena aktifitas pembangunan, berdampak pada masih banyak warga
masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam
praktiknya sebagian masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah perkotaan mengandalkan
air bersih pada pasokan air PDAM dan AMDK. Sedangkan bagi masyarakat daerah “pinggiran”
yang tidak mendapatkan pasokan air bersih dari pipa-pipa PDAM terpaksa harus membeli air
1

FGD dengan FH UGM
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bersih dari pedagang air keliling atau mengandalkan air tanah yang sering kali diragukan
kebersihannya.
Masyarakat selaku konsumen air bersih baik yang diperoleh dari PDAM maupun AMDK
memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang sesuai dengan hak konsumen yang diatur
dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam kaitannya
dengan hak konsumen air bersih, sekurang-kurangnya hak atas kenyamanan dan keselamatan
dalam mengkonsumsi serta hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa dalam hal ini air bersih, menjadi hal utama bagi negara untuk
memenuhinya. Sedangkan kewajiban masyarakat selaku konsumen air bersih adalah membayar
tarif dan memelihara SDA.
Dalam pemenuhan hak masyarakat atas air bersih tersebut, pemerintah mengalami
sejumlah kendala. Seperti yang dialami oleh PDAM Tirtamarta Yogyakarta. PDAM selaku
perusahaan milik daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola, mengolah, dan
mendistribusikan air bersih ke masyarakat. PDAM belum mampu menyediakan sendiri seluruh
sarana dan prasarana pengelolaan air bersih. PDAM harus bermitra dengan pihak lain agar
dapat membangun sarana dan prasarananya, termasuk dalam pemeliharaannya. Akibatnya,
biaya yang dikeluarkan untuk mengelola air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat
menjadi besar. Biaya inilah yang harus ditanggung oleh konsumen pengguna air dari PDAM.
Meski UU melarang komersialisasi terhadap air, dalam hal ini PDAM dilarang mengambil
keuntungan, namun biaya pengelolaan air bersih yang sebagian ditanggung oleh mitra PDAM
mengakibatkan meningkatnya biaya yang harus ditanggung konsumen.
Dari sisi pelayanan, kualitas dan kuantitas pasokan air bersih PDAM di Yogyakarta
relatif baik, namun di beberapa wilayah sekitar Yogyakarta masih sering dikeluhkan oleh
konsumen air, sebagaimana dikemukakan dalam diskusi dengan perwakilan WALHI Yogyakarta
bahwa keluhan yang dialami masyarakat rata-rata mengenai kualitas air, seperti yang terjadi di
daerah Gunung Kidul dimana kualitas air (PDAM Gunung Kidul) yang digunakan masyarakat
sangat keruh.
Berbeda dengan Kepulauan Riau yang tidak memiliki sumber air tanah, sehingga
sumber air baku menggunakan air hujan yang ditampung di embung dan bendungan. Balai
Wilayah Sungai Sumatera IV bertugas untuk menyediakan infrastruktur penampungan air
hujan. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan akan air semakin meningkat.
Kondisi ini membuat Balai Wilayah Sungai Sumatera IV harus berusaha membangun berbagai
infrastruktur untuk menampung air baku. Untuk mengolah air baku menjadi air bersih menjadi
tanggung jawab institusi selanjutnya, misalnya PDAM. Dalam praktiknya untuk wilayah kota
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Batam, ketersediaan air bersih dilakukan atas kerjasama antara pemerintah kota Batam dan PT
ATB. Pelayanan PT ATB dalam menyediakan air bersih untuk masyarakat Batam dinilai relatif
baik. Hal ini dapat dilihat dari minimnya sengketa terkait SDA di Kota Batam. Keluhan
masyarakat Kota Batam umumnya terkait kebocoran air di tempat-tempat tertentu. Akan tetapi
hal ini tidak menimbulkan masalah mengingat tingkat kebocoran di Batam hanya mencapai
angka terendah 15,6%.
Sebagai upaya melindungi masyarakat dalam mengakses air bersih, pemerintah daerah
juga telah mengeluarkan aturan tentang Harga Dasar Air (HAD). Wilayah pada saerah yang
bersangkuatan dibagi atas beberapa zona berdasarkan penggolongan prioritas, dengan tarif
yang berbeda. Sebagai contoh tarif untuk golongan rumah tangga akan berbeda dengan tarif
golongan industri. Ketentuan tentang HAD, selain untuk membedakan golongan tarif juga
digunakan untuk kepentingan perhitungan dan perolehan pajak daerah yang menjadi
kewenangan Kabupaten/kota.
Khusus untuk kebutuhan air minum, terdapat kecenderungan masyarakat terutama
masyarakat perkotaan untuk mengkonsumsi air minum dalam kemasan (AMDK). Konsumsi
AMDK yang diproduksi perusahaan swasta mengharuskan masyarakat mengeluarkan cost yang
lebih besar karena perusahaan AMDK umumnya merupakan perusahaan swasta yang
mengedepankan profit. Dengan demikian, air sebagai kebutuhan dasar yang pemenuhannya
semestinya dijamin oleh Negara, dalam praktiknya harus diakses dengan harga yang relatif
mahal. Dalam hal pengawasan, pemerintah melakukan pengawasan secara periodik terhadap
industri AMDK.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap salah satu perusahaan AMDK, Aqua
telah melakukan sejumlah upaya untuk melindungi konsumennya seperti melalui evisiensi
untuk menekan harga, berinovasi untuk mencegah pemalsuan produk salah satu cara dengan
double coding di botol dan di tutup botol (sejajar), terbuka terhadap setiap keluhan konsumen

Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan hukum agar dapat diterapkan atau
berlaku di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto proses penegakan hukum dipengaruhi oleh
lima faktor yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan
budaya. Mengacu pada faktor-faktor penegakan hukum tersebut maka penegakan hukum
pengelolaan SDA yang ditemukan dalam penelitian ini, antara lain di bidang regulasi. Regulasi,
pasca dibatalkan UU SDA tidak ada lagi aturan setara UU yang mengatur khusus SDA. Untuk
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mengatasi hal ini pada beberapa kasus dilakukan pendekatan dengan menggunakan UU No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009)
untuk masalah pencemaran dan pengrusakan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) terkait pemanfaataan air secara ekonomis. Seperti
penanganan kasus Stanford, AMDK di Kota Batam, pendekatan yang digunakan adalah UU No. 8
Tahun 1999.
UU No. 32 Tahun 2009 maupun UU No. 8 Tahun 1999 mengenal 2 jalur penyelesaian
sengketa yaitu pengadilan dan di luar pengadilan. Jalur pengadilan memiliki beberapa
kelemahan seperti pembuktian yang sulit, proses yang lama dan biaya yang besar. Oleh sebab
itu dewasa ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak dipilih oleh para pihak.
Kondisi ini terlihat dari 2 provinsi yang diteliti yaitu DIY dan Kepulauan Riau.
Adanya jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk sengketa SDA juga sangat
sesuai dengan budaya Indonesia yang menggunakan pendekatan musyawarah untuk mufakat.
Musyawarah merupakan salah satu metode penyelelesaian sengkata di luar pengadilan. Apabila
hanya dilakukan oleh para pihak bentuknya negosiasi sedangkan apabila melibatkan pihak
ketiga bentuknya bisa mediasi, konsiliasi, arbitrase. Sehingga tidak mengherankan apabila
penyelesaian sengketa di luar pengadilan masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam
penyelesainan sengketa dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
Di Provinsi DIY peran pemuka masyarakat sangat besar dalam penyelesaian sengketa di
luar pengadilan. Mereka biasanya berperan sebagai mediator sengketa, termasuk Sultan selaku
Raja dan Gubernur DIY. Di Batam, peran mediator dalam menyelesaikan sengketa SDA di luar
pengadilan juga sangat besar terutama dilakukan oleh BPSK kota Batam. Bedanya mediator
sengketa di kota Batam latar belakang kebanyakan dari pengusaha. Kehadiran dari pemuka
masyarakat maupun pengusaha dan pihak ketiga lainnya sebagai mediator sesungguhnya telah
menjalankan fungsi penegak hukum karena putusan biasanya selain ganti rugi juga meminta
para pihak yang melanggar hukum untuk menghentikan kegiatan pelanggaran yang dilakukan.
Adapun kendala yang dihadapi mediator dalam melakukan proses mediasi adalah karena
kurangnya pengetahuan tentang aturan yang ada dan terbatasnya sarana dan prasarana. BPSK
kota Batam, misalnya, anggaran yang terbatas membuat anggaran pelatihan harus dipangkas
sehingga ada anggota BPSK yang belum mengikuti pelatihan mediasi.
Budaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini memiliki dampak negatif yaitu tidak
ada jaminan para pihak yang melanggar aturan akan terus mematuhi hasil penyelesaian
sengketa. Selain itu pendekatan tradisional yang digunakan membuat masyarakat terkadang
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terpaksa mematuhinya. Seperti terjadi di DIY pemuka masyarakat atau sultan berhasil
meredam sengketa yang terjadi karena masyarakat takut akan wibawa sultan namun
pelanggaran pengusahaan air oleh swasta masih saja terjadi sehingga masyarakat yang terus
tertekan retan akan bersengketa dikemudian hari.

D.

Penutup

1.

Kesimpulan
Pelaksanaan hak menguasai negara pasca-putusan MK diwujudkan dengan membentuk

sejumlah aturan untuk mengantisipasi munculnya kekosongan hukum pasca dikeluarkannya
putusan MK. Ketika tahap pembentukan aturan sempat terjadi penghentian sementara
pemberian izin terhadap perusahaan AMDK yang ingin mengajukan izin baru. Namun kemudian
izin dapat diberikan kembali dengan tetap berpegang pada 6 prinsip yang diberikan MK.
Pelanggaran aturan perizinan disebabkan karena besarnya biaya seperti biaya retribusi,
birokrasi yang rumit dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek legalitas.
Berkaitan dengan pengawasan pengelolaan SDA sangat bergantung kepada profesionalitas dari
tenaga pengawas, seperti pengawasan AMIU di kota Batam lebih berhasil dibanding DIY. Dinas
kesehatan kota Batam melakukan pengawasan dengan pendekatan sidak dan sanksi yang tegas
sedangkan pengawasan di DIY hanya dilakukan pada saat awal perizinan dan perpanjangan
perizinan.
Privatisasi merupakan salah satu penyebab lahirnya putusan MK No. 85/PUU-XI/2013.
Dari hasil penelitian di Provinsi DIY tidak ada privatisasi air karena kebutuhan air telah
tercukupi dengan pengelolaan air bersih oleh PDAM dan adanya sumur-sumur yang dikelola
secara perorangan maupun komunal oleh masyarakat bersama pemerintah. Namun, privatisasi
dalam konsep pengusahaan air masih terjadi di Batam berdasarkan perjanjian konsesi yang
akan berakhir pada Tahun 2020. Perjanjian konsesi pengeloan air bersih yang dilaksanakan
oleh PT ATB sangatlah luas karena menyelenggarakan keseluruhan Sistem Penyediaan Air
Minum. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) PP No. 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum, yang memberikan pembatasan-pembatasan pada swasta dalam
penyelenggaraan SPAM dan tentunya dengan 6 prinsip pengelolaan SDA yang telah diberikan
oleh MK.
Perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait SDA sangat erat kaitannya dengan
kemampuan negara dalam menjamin masyarakat untuk dapat mengakses air untuk kebutuhan
hidupnya secara layak. Dalam implementasinya perlindungan terhadap masyarakat/konsumen
pengguna air belum sepenuhnya terlaksana. Pada daerah penelitian menunjukan sebagian
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masyarakat, khususnya di Yogyakarta masih menggunakan air tanah dari sumur galian yang
belum terjamin higenitasnya maupun keselamatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
Hal ini menunjukan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang/jasa belum sepenuhnya terlindungi. Beberapa Kendala dalam melindungi konsumen
pengguna air bersih antara lain adalah infrastruktur yang tidak memadai membuat pemenuhan
kebutuhan air bersih terganggu, distribusi belum merata, keterbatasan ketersediaan air baku,
jumlah manusia yang terus bertambah, dan polusi yang menyebabkan kualitas dan kuantitas air
menurun. Kendala lainnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih adalah tariff air untuk
masyarakat miskin masih memberatkan.
Pasca dibatalkan UU SDA tidak adalagi aturan setara UU yang mengatur khusus SDA.
Namun, tidak berarti perlindungan terhadap masyarakat terhenti, perlindungan dilakukan
dengan UU terkait, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun 1999. Penegakan hukum
dilakukan dengan 2 jalur yaitu pengadilan dan luar pengadilan. Jalur luar pengadilan menjadi
pilihan utama pihak yang bersengketa dikarenakan penyelesaian ini sangat sesuai dengan
budaya Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat. Peran mediator sangat signifikan dalam
proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, akan tetapi dalam praktiknya mediator
terkendala masalah data, pengetahuan dan anggaran.

2. Rekomendasi
a.

Hak menguasai negara atas air harus dituangkan dalam undang-undang yang mengatur
mengenai SDA dan peraturan pelaksanaannya.

b.

UU SDA harus mengatur bentuk kerja sama pemanfaatan air antara pemerintah dan
swasta.

c.

Swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas SDA tetapi hanya dapat melakukan
pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang
ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat

d.

Kerja sama pemerintah dengan swasta dalam rangka pengelolaan SDA harusnya
dilakukan secara terbatas misalnya hanya terkait infrastruktur atau pembiayaan saja.

e.

Bentuk konsesi dapat digunakan dalam pengelolaan SDA sepanjang posisi pemerintah
ditengah-tengah, tidak murni kapitalis yang melepas semua ke swasta, tetapi juga tidak
murni sosialis dimana semua sektor dilakukan oleh Negara. Selain konsesi dapat juga
menggunakan skema Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG) atau sistem
tangki projek.
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f.

Kendala dana dalam pengelolaan SDA juga dapat diatasi dengan cara mengeluarkan
obligasi oleh pemda seperti yang dilakukan di Tabanan dan Halmahera Selatan.

g.

Perlu pengaturan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan SDA,
yaitu tidak terbatas pada peringatan dan pencabutan izin, tetapi perlu juga sanksi berupa
pengenaan denda berupa anti rugi yang besar.

h.

Pengawasan pengelolaan SDA harus dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas dan
pengawasan sewaktu-waktu (sidak).
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