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I. Pendahuluan  
 
1.1 . Latar Belakang  

 Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa air merupakan komoditi penting 
bagi kehidupan makhluk di muka bumi, tidak hanya sekarang tetapi untuk 
generasi mendatang. Air merupakan barang ultra-esensial bagi kelangsungan 
hidup manusia.   Kontribusi air terhadap pembangunan ekonomi dan sosial 
juga sangat vital. Awal peradaban manusia dan lahirnya pusat-pusat 
pertumbuhan ekonomi juga dimulai dari sumber-sumber air seperti sungai 
dan mata air.  

 Namun di sisi lain, manusia sering bersikap take it for granted  terhadap 
air. Bahkan dalam perkembangan awal ilmu ekonomi dikenal fenomena 
water-diamond paradox , dimana air yang begitu esensial dinilai begitu 
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murah, sementara mutiara yang hanya sebatas perhiasan dinilai begitu 
mahal.   

 Tetapi dengan seiring perkembangan penduduk yang cepat dan eskalasi 
pembangunan ekonomi, maka sumber daya air bersih untuk kebutuhan hidup 
manusia makin menunjukkan kelangkaannya.  Oleh karena itulah air 
kemudian menjadi barang yang  dinilai  secara ekonomi. Karena 
kelangkaannya  inilah pemanfaatan sumber daya air menimbulkan dua 
kompetisi  yaitu spasial antara kelompok pengguna dalam satu generasi dan 
kompetisi temporal antar generasi saat ini dan generasi mendatang.   Jika hal 
tersebut tidak ditangani dengan baik, maka fungsi ekonomi dan sosial air 
akan terganggu karena semakin kritisnya suplai air sementara permintaan 
terus meningkat.   Bahkan para ahli memprediksi bahwa air akan menjadi 
sumber konflik di abad ke-21. Laporan terkini dari Pentagon yang dikutip oleh 
The Observer menyebutkan bahwa akan terjadi catastrophic shortage 
(kekurangan air yang dahsyat) terhadap air di masa mendatang yang akan 
mengarah pada menyebarnya perang di sekitar tahun 2020.  

 Meskipun Indonesia termasuk 10 negara yang kaya air, namun krisis air 
diperkirakan akan terjadi, sebagai akibat dari kesalahan pengelolaan air yang 
tercermin dari pencemaran air yang tinggi,  pemakaian air yang tidak efisien, 
fluktuasi debit air sungai yang sangat besar, kelembagaan pengelolaan air 
yang masih lemah, dan peraturan perundang-undangan yang tidak memadai.   

  Krisis air pada suatu wilayah akan memicu terjadinya konflik di kawasan 
tersebut, baik konflik antar wilayah antar sektor,  maupun antar petani dan 
pengguna air lainnya.  Dalam skala tertentu konflik penggunaan air secara 
horizontal sudah terjadi di Indonesia terutama antar daerah hulu dan hilir.  
Bahkan di daerah perkotaan, karena langkanya air bersih,  air akan menjadi 
sumber konflik dan kerawanan sosial yang amat mengkhawatirkan dalam 
kurun waktu yang tidak terlalu lama lagi.   

 Pertanyaan yang muncul sekarang adalah jalan keluar apa yang bisa 
ditawarkan saat ini  agar  krisis air dapat dihindari atau dicegah ?  Untuk 
itulah,  sejak tahun 2001  DPR telah membahas RUU tentang sumber daya 
air.  Dan pada tanggal 19 Februari 2004 RUU tersebut telah disyahkan oleh 
DPR  menjadi UU Nomor 7 tahun 2004. RUU SA yang terdiri dari 18 Bab dan 
97 pasal tersebut sebelum disyahkan oleh DPR telah menimbulkan 
perdebatan publik. Ada yang pro dan ada yang kontra.   

1.2  Perumusan Masalah  

 Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi yang terdiri dari 
enam belas organisasi non pemerintah menuntut dibatalkannya UU No 7 
tahun 2004 tentang  sumberdaya Air.   Mereka mangajukan legal standing  uji 
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undang-undang kepada mahkamah konstitusi (Kompas, 2 juli 2004). Menurut 
koalisi ornop tersebut, perundangan tersebut dianggap mempunyai semangat 
privatisasi (komersialisasi) dan penguasaan atas hak air sehingga akan 
memicu ketidakadilan. Terutama bagi masyarakat miskin untuk mengakses 
air. Menurut mereka hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.     
Indikasi komersialisasi air tersebut tersurat dalam ayat 4 pasal 40 UU no 7 
tahun 2004 yang menyatakan bahwa swasta dapat berperan dalam 
penyelenggaraan sistem air minum.  Pasal 45  malahan memberikan ruang 
gerak yang lebih luas bagi swasta untuk ikut pelaksanaan pengelolaan 
sumber-sumber air mulai air tanah, permukanaan dan sebagian badan 
sungai.   Koalisi tersebut menilai bahwa keberadaan hak guna dalam UU 
SDA secara fundamental merekonstruksi nilai air yang merupakan barang 
publik  menjadi komoditas ekonomi (commercial good).  

 Pandangan masyarakat juga menilai bahwa UU SDA  memang patut 
dicermati karena ada “asas” mendasar yang berubah dalam hal pengelolaan 
air yang semula berada di tangan pemerintah, tetapi dengan UU No 7 tahun 
2004 tersebut membuka peluang swasta untuk ikut dalam pengelolaan air.   
Implikasi dari hal tersebut adalah  kemungkinan tidak ada lagi jaminan dari 
negara untuk menyediakan air bersih bagi warganya.  Menurut pandangan 
ini, UU No 7 tahun 2004 bertentangan dengan International convenant on 
Economic, Social, and Cultural Rihgts yang disyahkan pada bulan November 
2002 yang menegaskan bahwa air adalah hak asasi manusia dan negara 
memiliki kewajiban untuk menghargai melindungi, dan memenuhi kebutuhan 
rakyatnya.  Konvensi ini juga menyebutkan bahwa hak atas air adalah 
prasyarat dari pemenuhan hak asasi yang lainnya.  

Maju mundurnya pemerintah dalam memberikan jaminan bagi 
pemenuhan kebutuhan rakyatnya, bisa dilihat dari Pasal 80 ayat (2) UU No 7 
tahun 2004 tentang sumber daya air yang menyebutkan bahwa iuran jasa 
pengelolaan sumber daya air tidak berlaku bagi penggunaan sumber daya air 
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun ayat ini lalu 
dimentahkan oleh pasal yang sama ayat (4) yang mengatakan bahwa 
penentuan besarnya iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada 
pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan jenis 
penggunaan. Ini berarti  ada iuran, yang pada ayat (3) dikatakan bahwa iuran 
dimaksud adalah didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat 
dipertanggungjawabkan, yaitu biaya depresiasi investasi, amortisasi dan 
bunga investasi, operasi-pemeliharaan, konservasi dan cadangan untuk 
pengembangan sumber daya air. 

Ketiadaan jaminan ini semakin dimantapkan dengan munculnya kata-kata 
"sesuai kemampuan pemerintah" pada setiap bagian yang menyebutkan 
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mengenai wewenang dan tanggung jawab pemerintah mulai tingkat provinsi 
sampai desa. Dalam bagian tersebut disebutkan bahwa wewenang dan 
tanggung jawab pemerintah adalah memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, 
namun selalu diikuti dengan kata-kata sesuai kemampuan pemerintah. Ini 
berarti memberi ruang yang sangat longgar kepada pemerintah untuk tidak 
memenuhi wewenang dan tanggung jawabnya. 

Hal tersebut memang tak terhindarkan mengingat pembuatan RUU 
merupakan bagian dari syarat Water Resources Sector Adjustment Loan 
(Watsal), sebuah pinjaman penyesuaian struktural dari Bank Dunia kepada 
Pemerintah Indonesia untuk mereformasi sektor sumber daya air. Salah satu 
tujuan pokok Watsal adalah mengubah peran pemerintah dari provider 
menjadi hanya enabler. Hal ini sesuai dengan skenario global yang tengah 
disusun untuk sektor air dunia, yaitu membuka lebar pintu pengelolaan air 
dan layanan publik lainnya kepada swasta. Persis seperti yang disebutkan 
dalam Pasal 10 UU SA, yaitu penyusunan pola pengelolaan sumber daya air 
dilakukan dengan melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia 
usaha. 

Dalam Pasal 46 pelibatan swasta ini diatur secara rinci, berbagai bentuk 
privatisasi yang dalam UU ini menggunakan istilah kemitraan, yang mungkin 
dilakukan antara pemerintah dan swasta mulai dari kontrak pelayanan, 
kontrak manajemen, kontrak konsesi, sampai kontrak sewa, dan lain 
sebagainya disebutkan di sini. Melihat semua bentuk kerja sama yang 
mungkin telah disebutkan dalam UU, maka anggapan beberapa kalangan di 
DPR yang mengatakan bahwa pasal ini justru merupakan pagar dari 
privatisasi jelas kurang tepat. Justru pasal inilah nantinya yang akan menjadi 
landasan hukum untuk makin berkembangnya privatisasi sektor sumber daya 
air di Indonesia. 

Dari sisi logika ilmu perundang-undangan yang berlaku, sebuah aturan 
yang lebih rendah diadakan untuk menyelenggarakan pengaturan hal-hal 
yang tidak bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. Dengan demikian, sebuah aturan payung seharusnya dibuat terlebih 
dahulu, baru kemudian aturan-aturan di bawahnya. Dalam reformasi 
peraturan sektor sumber daya air, hal ini tidak terjadi. Berbagai aturan 
dibawah undang-undang sudah dibuat dan disahkan terlebih dahulu, 
sementara undang-undangnya waktu itu masih dalam proses. 

Contohnya, Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 
14 Tahun 2001 tentang Arahan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air yang 
telah ditetapkan oleh Menteri Dorodjatun Kuntjoro-Jakti pada 10 Desember 
2001. Surat keputusan ini jika disimak secara detail lebih telanjang dan vulgar 
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dibanding naskah UU.  Secara tegas Pasal 13 menyebutkan bahwa kebijakan 
nasional sumber daya air meliputi menciptakan kepastian hukum bagi swasta 
untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam bagian 
penjelasan, kepastian hukum ini diterjemahkan sebagai menyiapkan 
peraturan perundangan tentang swastanisasi dalam pengelolaan sumber 
daya air. Ayat selanjutnya yang menyebutkan mengenai memperkuat institusi 
publik, ternyata diembel-embeli kata-kata memperkuat institusi publik bagi 
peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Pasal 12 mengenai 
pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah 
menyebutkan bahwa salah satu arah kebijakan adalah menyiapkan 
kelembagaan pemerintah dalam rangka desentralisasi, demokratisasi, dan 
privatisasi. 

Kebijakan baru ini jelas membutuhkan perhatian yang besar 
mengingat baik UU maupun SK yang mengatur sumber daya air yang 
meliputi air, sumber air, dan daya air. Termasuk di dalam pengertian air 
adalah yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah 
termasuk di dalamnya air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang 
dimanfaatkan di darat. Sementara sumber air adalah sungai, danau, mata air, 
akuifer, situ, waduk, rawa, dan muara. Pasal lain yang membutuhkan 
perhatian adalah yang menyangkut pembiayaan pengelolaan, di mana yang 
pola yang akan digunakan adalah cost recovery yang berarti bahwa 
konsumen harus menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 
menghasilkan jasa pengelolaan air, sulitnya,  keuntungan pengusaha pun 
biasanya dimasukkan juga dalam pos biaya. Artinya, masyarakat misk in 
manakala membayar jasa pengelolaan air, dia juga ikut mensubsidi para 
pengusaha.   

Dengan demikian disyahkannya UU No 7 tahun 2004 tentang sumber 
daya air membawa implikasi  terjadinya aturan main (rule of the game) baru 
bagi pegelolaan sumber daya air.   Pertanyaannya adalah dari sisi kriteria 
pilihan bersama (public choice ) apakah aturan main yang baru dalam 
pengelolaan sumber daya air tersebut akan membawa kepada kriteria 
efisiensi, pemerataan dan keadilan, serta sustainability bagi rakyat 
Indonesia?  Ataukah malah sebaliknya akan membuat ketidakdilan dan 
pengerukan keuntungan sesaat sehingga tidak menjamin efisiensinya ?   
Bagaimana peran pemerintah seharusnya dilakukan dalam pengelolaan air ?   
Dan Bagaimana peran masyarakat dan lembaga-lembaga komunal lokal 
dalam ikut pengelolaan air? Secara teoritik akademik bagaimana seharusnya 
air di kelola,? Kelembagaaan yang bagaimana   yang bisa  membawa kepada 
efisiensi, equety/fairness dan sustaibility dalam pemanfaatan air?   Itulah 
beberapa  pertanyaan yang muncul ketika UU  tentang Sumber Daya air 
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disyahkan oleh DPR  yang memerlukan jawaban konkrit sehingga  dari sisi 
public choice kita dapat lihat  implikasi UU tersebut apakah efisien, 
berkeadilan dan berkelanjutan.  

1.3. Tujuan Penulisan  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan seperti diuraikan di atas, 
maka paper ini bertujuan :  

1. Mengungkap persolan crucial yang muncul akibat UU No 7 tahun 
2004 tentang sumber daya air  

2. Mencari alternatif kelembagaan pengelolaan sumber daya air yang 
efisien, berkeadilan dan berkelanjutan  

II. Teori Evolusi Pengelolaan Sumber Daya Air   

Sebelum jauh menganalisis  implikasi UU Sumberdaya Air terhadap 
kepentingan publik dan implikasi kelembagaanya ada baiknya kita tinjau 
ulang bagaimana hak atas nilai manfaat air dalam konteks evolusi 
pengelolaan sumber daya air.  Dengan mengkaji hal tersebut, kita akan dapat 
menilai UU sumber daya air dengan prinsip normatif  yang ada yakni hak atas 
nilai manfaat air.   

 Sebagai yang sudah dijelaskan di atas bahwa kelangkaan air sudah 
terjadi dan indikasinya menunjukkan semakin hari air semakin langka.  
Karena kelangkaannya inilah pemanfaatan air kemudian akan menimbulkan 
konflik-konflik.   Doktrin riparian dan appropriation yang umumnya dianut 
negara-negara Barat dalam hal pengelolaan air ternyata dalam perjalanannya 
tidak sepenuhnya berhasil menjawab permasalahan pengelolaan air yang 
begitu kompleks.  Di sisi lain juga semakin dirasakan bahwa kontribusi 
ekonomi dari sumber daya air semakin menurun akibat produktiviats air yang 
menurun, pemanfaatan yang tidak efisien,  pengelolaan yang buruk,  dan 
tingginya biaya eksternalitas akibat degradasi lingkungan.   

 Krisis air kemudian dilihat bukan hanya dalam kacamata 
ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, namun lebih dari itu 
sebagai sebab dan akibat interaksi air dengan faktor ekonomi, ekologi, sosial, 
kesehatan, bahkan politik. Dengan demikian, belakangan ini kebijakan global 
di bidang sumber daya air sudah beralih dari tujuan memperoleh keuntungan 
semata ke arah kebijakan yang lebih luas, yakni pencapaiaan tujuan 
ekonomi, sosial dan lingkungan serta pemanfaatan air yang berkelanjutan. 

Dalam konteks ekonomi sumber daya, pengelolaan sumber daya akan 
mengarah kepada efisiensi dan sustainability jika hak (property right) atas 
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sumber daya tersebut dinyatakan secara jelas.   Oleh karena itu, penulis akan 
menguraikan  Konsep Hak atas Air di Indonesia dan  Kontekstualisasi  
Konsep Hak Atas Air.  

2.1. Konsep Hak Atas Air di Indonesia  

Hak atas air –yang bukan semata pola hubungan masyarakat dalam alokasi 
dan distribusi air - adalah bagian dari resiprositas sosial dan jika resiprositas 
dimaksud lebih kekal, bisa dinyatakan  sebagai salah satu bentuk kontrak 
sosial (Lauderdale, 1998 dan Ostrom, 1993 dalam  Martius et al, 2001).   
Semua konsep pola hubungan tersebut pada dasarnya menjurus pada teori 
bagaimana keadilan dalam pengunaan sumberdaya air seharusnya.  Namun 
karena pemaknaan keadilan seringkali merupakan bangunan ideologis hasil 
buatan msayarakat, maka makna adil adalah bagiakan cek kosong yang 
nilainya ditentukan oleh kepentingan golongan tertentu dalam masyarakat 
melalui collective choice.   Oleh karena itu makna keadilan yang dijunjung 
oleh suatu konsep hak atas air belum tentu sebagai keadilan yang 
sesungguhnya.  Makna keadilan lebih sering mengikuti arus utama  politik  
negara-negara Barat yang berpusat pada utilitarianisme, yang 
mensyarakatkan keadilan pada adanya kepemilikan privat dan kebebasan 
perseorangan dan meletakkan liberty (kebebasan)  di atas equety 
(pemerataan).  Menurutu Joe. B. Stevens (1993) aliran pemikiran seperti ini 
disebut sebagai paham Darwinisme (proses seleksi alam Darwin) atau juga 
disebut sebagai  argument padang pasir.   Pemikiran ini mengatakan bahwa 
yang berhak mendapat reward adalah mereka yang paling besar jasanya.  

 Pemikiran positif liberal  tentang keadilan memang berhasil 
memelihara kepentingan hak-hak tipikal politik perseorangan melalui 
hubungan-hubungan ekonomi yang efisien, tetapi seringkali  gagal memenuhi 
hak-hak kolektif ekonomi , sosial maupun budaya.  Lebih jauh, gejala ini 
menafikkan hubungan antara hak kolektif  dengan hak perseorangan , 
walaupun antara keduanya sesungguhnya saling melengkapi.  Khususnya 
pada masyarakat yang amat tredifferensiasi, hak-hak kolektif merupakan 
satu-satunya cara bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat 
mempertahankan hak-hak perseorangan.   

 Di Indonesia, Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa tanah dan air 
dikuasai negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Konsep umum dalam UUD ini menandakan status penguasaan air sebagai 
hak kolektif yang harus di atur oleh negara untuk mencapai tujuan bersama.  
Namun karena konsep umum ini belum dikontektualisasikan secara spesifik, 
maka hak-hak tradisional masyarakat justru terinkorporasi secara sederhana 
ke dalam realitas  hak atas air.  
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 Kontekstualisasi hak atas air yang didasarkan pada Pasal 33 UUD 45 
harus dilakukan secara hati-hati.  Jika tidak bisa mereduksi pemahaman 
sebagaimana  pernah terjadi dalam kasus hak atas tanah  oleh Direktorat 
Jenderal Agraria pada tahun 1982 yang dengan mudah menetapkan konsep 
hak milik materi tanpa melakukan klarifikasi terhadap konsep hak guna yang 
menyangkut nilai manfaat.  Konsep hak milik ini justru bertolak belakang 
dengan prinsip keadilan yang ingin diatur oleh konsepsi  hak dalam UUD 45.   

 Konsep  hak atas air mungkin lebih komplek karena air adalah sumber 
daya alam dengan ciri utilitas yang menyangkut obyek kemanfaatan 
multidimensi  sebagai materi , energi (potensial dan kinetik) , tempat atau 
ruang, waktu dan keberagamannya.  Semua ciri utiltas tersebut harus bisa 
diatur secara terintegrasi  dalam konsep hak atas air.  Dalam prinsip riparian 
dan approriation pengaturan sumber daya air dimaksudkan untuk  
menciptakan jaminan penguasaan atas objek kemanfaatan khususnya materi.   
Kemanfaatan energi, tempat, waktu dan keberagaman hanya digunakan 
untuk mendukung atau melengkapi hak atas penguasaan materi tersebut.  
Prinsip ini terbukti gagal diterapkan oleh Amerika dan negera Barat lainnya.    

 Sebaliknya konsep hak atas air yang menjadi prinsip pasal 33 UUD 
1945 adalah untuk menciptakan jaminan penguasaan atas nilai manfaat. 
Pengelolaan sumber daya air yang berkeadilan dicerminkan oleh struktur hak 
atas nilai manfaat yang tidak timpang. Tetapi kenyataan dilapangan 
pengelolaan air di Indonesia mempunyai kecenderungan yang sama dengan 
prinsip riparian dan approriation yang selama ini di anut oleh negera Barat. 
Bahkan dengan memberikan peluang yang besar kepada swasta sebagai 
mana dimuat dalam UU tentang sumber daya air, prinsip riparian dan 
appropriation ini  makin terlihat jelas menyimpang dari UUD 1945. Pada hal 
prinsip riparian dan appropriation ini terbukti gagal diterapkan oleh Amerika 
dan negera Barat lainnya dalam pengelolaan sumber daya airnya.       

 Memang UU sumber daya air mencoba untuk mensinergikan 
mekanisme pasar dan intervensi  negara melalui kebijakan publik,  namun 
jalan tersebut tampaknya tidak mudah  karena dua alasan yaitu (1) transfer 
hak milik materi tidak bisa dilakukan melalui mekanisme pasar selama obyek 
kemanfaatan materi air itu sendiri belum diakui sebagai keniscayaan barang 
ekonomi; (20 transfer hak atas air tidak mungkin terakomodasi sepenuhnya 
oleh mekanisme pasar karena pada dasarnya  yang ingin ditransfer adalah 
nilai manfaat , lebih dari sekedar hak milik  dari obyek kemanfaatan seperti 
materi.  
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2.2. Kontekstualisasi Konsep Hak atas Air  

Karena institusi pengelolaan sumber daya air telah beradaptasi secara 
gradual menurut esensi pengelolaan sumber daya air, maka konsep hak atas 
air haruslah dikontekstualisasikan dari satu fase ke fase yang lain. Menurut 
Martuis dkk (2001) , secara kronologis kontekstualisasi hak atas air di 
Indonesia telah melewati dua fase dan sedang memasuki fase ketiga.   

 Fase Pertama : Institusi lokal untuk Relokasi Materi  

 Hak atas air pada fase pertama merupakan institusi yang melekat oada 
institusi lokal /asli. Pengelolaannya ditandai oleh tujuan-tujuan yanag amat 
khas menurut pemahaman komunitas setempat.   Institusi lokal mengatur 
jaminan pengusaaan materi air melalui mekanisme yang disebut user based 
allocation.  Mekanisme ini tercermin dari alokasi air di arel pertanian beririgasi 
melalui cara-cara tradisional atas dasar giliran , kedalaman aliran, luas areal, 
dan andil atas aliran air.   Seperti dijumpai di Bali, Jawa pada umumnya dan 
Sumatera Barat.  

 Fase Kedua : Penyesuaian Institusi Lokal Melawan Multi-Obyek 
Kemanfaatan  

Makin meningkatnya permintaan air dan tensi persaingan penggunaaan air 
serta pergeseran nilai faktor  lingkungan hidup dari yang semula amat erat 
terkait dengan kebutuhan penyediaan pangan kepada yang terkait dengan 
kebutuhan lainnya misal kesehatan, pendidikan , estetika,  dan kebudayaan, 
maka  konsep hak atas air memasuki fase kedua  yang berarti harus bisa 
merespon perkembangan permintaan dan penggunaan yang multi obyektif.   
Untuk merespon hal tersebut, institusi lokal pada fase ini mengalami 
penyesuaiaan  agar bisa mengatur penguasaan obyek kemanfaatan sumber 
daya air.   

 Penyesuaian awal institusi  ditandai oleh munculnya intervensi publik 
yang mengarah pada pembentukan mekanisme alokasi sumberdaya air yang 
disebut sebagai alokasi publik.  Prinsip mekanisme ini terletak pada tujuannya 
yaitu memberikan jaminan pasokan air pada area kekurangan untuk 
mempromosikan ekueitas spasial. Mekanisme ini dapat memproteksi 
kelompok miskin dan menjamin sustainability air.  Kelemahan mekanisme ini 
terletak pada  mahalnya pembiayaan penyediaan air ke daerah yang 
kekurangan dan hanya bisa ditanggulangi oleh pembiayaan publik, dan 
menjadi tidak menarik bagi pihak non-pemerintah (swasta).  

 Penyesuaian berikutnya adalah bagaimana mengimbangi tingkat 
kemahalan alokasi air, yaitu melalui  upaya mengembangkan mekanisme 
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pasar  yang dalam batas tertentu dapat mensubtitusi alokasi publik.  Melalui 
mekanisme pasar , penggunaan air menjadi dinamis dan bergerak dari nilai 
guna rendah menjadi nilai guna tinggi.   Mekanisme ini menjamin pasokan air 
ke konsumen selalu tersedia,  dan menyediakan pilihan bagi penjual untuk 
meningkatkan keuntungan. Namun sejalan dengan kekuatan yang 
menyertainya, sejumlah kesulitan yang menyertai karakter unik air  tetap 
merupakan tantangan yang besar untuk merancang kegunaan mekanisme 
pasar.  Kesulitan-kesulitan yang dihadapi antara lain pengurangan air, 
mendifinisikan air apabila aliran air merupakan varaibel, pengenaan aturan -
aturan penarikan air, investasi,  menjual air tunai ke kelompok miskin, 
terjadinya eksternalitas atau degradasi lingkungan.   

 Pada dasarnya, fase kedua hak atas air dikendalikan oleh mekanisme 
alokasi publik dan mekanisme pasar.  Melalui mekanisme pasar, persaingan 
penggunaan air memang bisa diharapkan akan selesai dengan sendirinya 
dalam kondisi sukarela (voluntary solutions)  dimana individu-individu akan 
memilih transaksinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan air.  Tetapi 
kenyataannya tidaklah demikian, karena pada dasarnya mekanisme pasar 
tidak dapat berlangsung secara sempurna sehingga mempunyai keterbatasan 
untuk mengalokasikan air  secara efisien.   Mekanisme ini gagal menciptakan 
distribusi yang adil.  Dalam konteks ini pemerintah diharapkan memainkan 
peran sebagai pelaku provisi yang mengatur pengguna-pengguna air agar 
distribusi air lebih adil.    Dengan kata lain, kebijakan publik bisa menuntun 
mekanisme pasar. Namun kenyataanya  pertikaian kepentingan antara 
penggunaan air semakin mena jam dan seringkali menghilangkan jaminan air 
bagi kelompok lemah.    Hal ini telah dialami oleh banyaknya negara dimana 
sulit menggabungkan mekanisme pasar dan intervensi publik dalam 
pengolaan air.   Bahkan gejala-gejala yang muncul diperkotaan adalah 
terjadinya deprivasi air bagi golongan masyarakat miskin , terutama di 
wilayah perkotaan , akibat dominasi modal dan aksesibilitas pemodal.   

 Fase Ketiga :  Institusi Devolutif untuk Relokasi Nilai Manfaat  

 Konsep hak atas air pada fase ketiga ini merupakan bagian dari wacana  
untuk menanggapi situasi ketika sumberdaya air sudah mulai secara meluas 
menjadi urusan publik , yang melibatkan banyak unsur masyarakat  sehingga 
memerlukan institusi pengeloaan sumber daya yang devolutif.   Institusi yang 
devolutif merupakan aturan-aturan maupun organisasi pengelolaan 
sumberdaya air yang ditandai ko-eksistensi peran banyak unsur masyarakat 
dalam suatu pengelolaan bersama pada sebuah sistem yang terintegrasi 
(Pusposutadjo , 1995 dalam Martius dkk, 2001).  
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 Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atasa, konsep hak atas air 
perlu dikembangkan menjadi konsep hak atas nilai manfaat yang menyeluruh 
dan terintegrasi yang tersusun dalam model pengeloalaan pemanfaatan 
sumberdaya air yang holistik.  Pemanfaatan  sumber daya air yang holistik 
haruslah mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, ekologi budaya dan 
politik.  Pemanfaatan air yang holistik berarti menjamin keberlanjutannya dan 
medistribusikannya secara adil dan dapat melindungi kepentingan seluruh 
pengguna.  Dalam hal ini, konsep hak atas air tidak lagi hanya sebagai 
kesepakatan formal alokasi air, tetapi mencakup pula kesepakatan nilai 
manfaatnya.   Oleh karena itu di masa depan  diperlukan suatu institusi 
pengelolaan sumberdaya air secara devolutif yang mantap berupa kerjasama 
kemitraan (partnership) antara pelaku pemanfaat air yang mempersatukan 
hubungan-hubungan horizontal maupun vertikal.  

 Konsep hak atas air yang diatur oleh pasal 33 UUD 1945 
sesungguhnya adalah tentang hak atas nilai manfaat dengan menyediakan 
ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan kemitraan 
dalam rangka melakukan alokasi dan relokasi nilai manfaat  secara adil dan 
terintegrasi.  Relokasi nilai manfaat hanya mungkin dilakukan melalui 
kerjasama kemitraan. Besar nilai manfaat yang direlokasi paling tidak harus 
bisa mengkompensasi pembiayaan yang dibayarkan untuk 
produksi/eksploitasi sumber daya air dan konservasi sumber daya air.    

III. Kaitan UU tentang Sumber Daya Air dan Hak Atas “Nilai Manfaat” Air   

 Setelah menyimak uraian di atas marilah kita cermati UU No 7 tahun 
2004 tentang Sumber  Daya Air.  Sebagaimana diuraian di pendahuluan 
bahwa banyak pasal dalam undang-undang tersebut mempunyai semangat 
privatisasi (komersialisasi) dan penguasaan atas hak air sehingga akan 
memicu ketidakadilan. Terutama bagi masyarakat miskin untuk mengakses 
air. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Indikasi 
komersialisasi air tersebut tersurat dalam ayat 4 pasal 40 UU no 7 tahun 2004 
yang menyatakan bahwa swasta dapat berperan dalam penyelenggraan 
sistem air minum.  Pasal 45  malahan memberikan ruang gerak yang lebih 
luas bagi swasta untuk ikut pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber air 
mulai air tanah, permukanaan dan sebagian badan sungai.   Koalisi tersebut 
menilai bahwa keberadaan hak guna dalam UU SDA secara fundamental 
merekonstruksi nilai air yang merupakan barang publik  menjadi komoditas 
ekonomi (commercial good).  
 Pandangan masyarakat lain juga menilai bahwa UU SDA  memang patut 
dicermati karena ada “asas” mendasar yang berubah dalam hal pengelolaan 
air yang semula berada di tangan pemerintah, tetapi dengan UU No 7 tahun 
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2004 tersebut membuka peluang swasta untuk ikut dalam pengelolaan air.   
Implikasi dari hal tersebut adalah  kemungkinan tidak ada lagi jaminan dari 
negara utnuk menyediakan air bersih bagi warganya.  Menurut pandangan 
ini, UU No 7 tahun 2004 bertentangan dengan International convenant on 
Economic, Social, and Cultural Rihgts yang disyahkan pada bulan November 
2002 yang menegaskan bahwa air adalah hak asasi manusia dan negara 
memiliki kewajiban untuk menghargai melindungi, dan memenuhi kebutuhan 
rakyatnya.  Konvensi ini juga meyebutkan bahwa hak atas air adalah 
prasyarat dari pemenuhan hak asasi yang lainnya.  

Maju mundurnya pemerintah dalam memberikan jaminan bagi 
pemenuhan kebutuhan rakyatnya, bisa dilihat dari Pasal 80 ayat (2) UU No 
70 tahun 2004 tentang sumber daya air yang menyebutkan bahwa iuran jasa 
pengelolaan sumber daya air tidak berlaku bagi penggunaan sumber daya air 
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun ayat ini lalu 
dimentahkan oleh pasal yang sama ayat (4) yang mengatakan bahwa 
penentuan besarnya iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada 
pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan jenis 
penggunaan. Ini berarti ada iuran, yang pada ayat (3) dikatakan bahwa iuran 
dimaksud adalah didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat 
dipertanggungjawabkan, yaitu biaya depresiasi investasi, amortisasi dan 
bunga investasi, operasi-pemeliharaan, konservasi dan cadangan untuk 
pengembangan sumber daya air. 

Ketiadaan jaminan ini semakin dimantapkan dengan munculnya kata-kata 
"sesuai kemampuan pemerintah" pada setiap bagian yang menyebutkan 
mengenai wewenang dan tanggung jawab pemerintah mulai tingkat provinsi 
sampai desa. Dalam bagian tersebut disebutkan bahwa wewenang dan 
tanggung jawab pemerintah adalah memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, 
namun selalu diikuti dengan kata-kata sesuai kemampuan pemerintah. Ini 
berarti memberi ruang yang sangat longgar kepada pemerintah untuk tidak 
memenuhi wewenang dan tanggung jawabnya. 

Hal tersebut memang tak terhindarkan mengingat pembuatan RUU 
merupakan bagian dari syarat Water Resources Sector Adjustment Loan 
(Watsal), sebuah pinjaman penyesuaian struktural dari Bank Dunia kepada 
Pemerintah Indonesia untuk mereformasi sektor sumber daya air. Salah satu 
tujuan pokok Watsal adalah mengubah peran pemerintah dari provider 
menjadi hanya enabler. Hal ini sesuai dengan skenario global yang tengah 
disusun untuk sektor air dunia, yaitu membuka lebar pintu pengelolaan air 
dan layanan publik lainnya kepada swasta. Persis seperti yang disebutkan 
dalam Pasal 10 UU SA, yaitu penyusunan pola pengelolaan sumber daya air 
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dilakukan dengan melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia 
usaha. 

Dalam Pasal 46 pelibatan swasta ini diatur secara rinci, berbagai bentuk 
privatisasi yang dalam RUU ini menggunakan istilah kemitraan, yang mungkin 
dilakukan antara pemerintah dan swasta mulai dari kontrak pelayanan, 
kontrak manajemen, kontrak konsesi, sampai kontrak sewa, dan lain 
sebagainya disebutkan di sini. Melihat semua bentuk kerja sama yang 
mungkin telah disebutkan dalam UU, maka anggapan beberapa kalangan di 
DPR yang mengatakan bahwa pasal ini justru merupakan pagar dari 
privatisasi jelas kurang tepat. Justru pasal inilah nantinya yang akan menjadi 
landasan hukum untuk makin berkembangnya privatisasi sektor sumber daya 
air di Indonesia. 

Melihat uraian di atas dan dikaitkan dengan konteks evolusi pengelolaan 
sumber daya air, maka penulis melihat bahwa UU sumber daya  air 
merupakan aturan main  yang mengatur perpindahan hak pengelolaan air 
yang selama ini dilakukan oleh  pemerintah dan institusi lokal mulai masuk 
dalam fase kedua dari evolusi pengelolaan sumber daya air yakni terjadinya 
penyesuaian-penyesuaian institusi lokal dan pemerintahan karena konflik 
kepentingan antar kelompok pengguna air.   Penyesuaian yang dicoba diatur 
oleh UU sumber daya air tersebut merupakan ciri khas fase kedua yakni 
memberikan pengelolaan air kepada mekanisme pasar dengan menyertakan 
swasta dalam pengelolaan air dan pemerintah atau institusi lokal melakukan 
kontrol terhadap alokasi distribusi yang adil antara pengguna.  Sayangnya 
sebagaimana telah dijelaskan dan dialami oleh banyak negara mekanisme 
pasar ini    gagal karena  pada dasarnya  mekanisme pasar tidak dapat 
berlangsung secara sempurna sehingga mempunyai keterbatasan untuk 
mengalokasikan air secara  efisien.   Mekanisme ini gagal menciptakan 
distribusi yang adil.  Dalam konteks ini pemerintah diharapkan memainkan 
peran sebagai pelaku provisi yang mengatur pengguna-pengguna air agar 
distribusi air lebih adil.    Dengan kata lain, kebijakan publik bisa menuntun 
mekanisme pasar. Namun kenyataannya  pertikaian kepentingan antara 
penggunaan air semakin menajam dan seringkali menghilangkan jaminan air 
bagi kelompok lemah.    Hal ini telah dialami oleh banyak negara dimana sulit 
menggabungkan mekanisme pasar dan intervensi publik dalam pengolaan 
air.   Bahkan gejala-gejala yang muncul diperkotaan adalah terjadinya 
deprovisi air bagi golongan masyarakat miskin , terutama di wilayah 
perkotaan , akibat dominasi modal dan aksesibilitas pemodal.    

 Memang tampaknya juga UU sumber daya air mencoba untuk masuk 
dalam pengaturan pengelolaan air dengan membuat institusi baru yang 
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devolutif sehingga pengelolaan air dapat dilakukan secara holistik. Dalam 
Pasal 46 pelibatan swasta ini diatur secara rinci dengan menggunakan istilah 
kemitraan, yang mungkin dilakukan antara pemerintah dan swasta mulai dari 
kontrak pelayanan, kontrak manajemen, kontrak konsesi, sampai kontrak 
sewa, dan lain sebagainya disebutkan di sini.  Pola kemitraan inilah  yang 
dalam fase ketiga dari evolusi institusi pengelolaan air merupakan institusi 
yang dapat mengelola air secara holistik.    

Tetapi walaupun diberikan nuansa pengelolaan air dengan prinsip 
kemitraan, UU no 7 tahun 2004 ini , tidak bisa menjamin bahwa pengelolaan 
air akan tetap menjaga prinsip pengelolaan sumber daya air secara holistik 
yakni menimbang aspek ekonomi, ekologi, sosial , budaya dan politik.  
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pola  pengelolaan dengan 
prinsip partnership terhadap sumber daya alam syarat dengan nuansa KKN 
yang ujung-ujungnya menguntungkan satu golongan (perusahaan swasta) 
dan merugikan banyak kalangan terutama kelompok penduduk miskin di 
wilayah perkotaan.  Beberapa kasus telah membuktikan hal ini. Sebagai 
contoh kasus yang terjadi di kota Jakarta.  Penduduk  miskin di Jakarta –
contoh di Rawabadak-  karena belum terlayaninya sistem jarangan pipa , 
mereka harus membayar lebih mahal untuk air bersihnya.   Penduduk di 
Rawabadak harus membeli air seharga Rp 10 000 per meter kubiknya , lebih 
mahal dari pada yang harus dibayarkan oleh penduduk di daerah elit.  

Karena makin langkanya sumber daya air, maka pelibatan swasta yang 
cukup besar dalam mekanisme pengelolaan air akan berpotensi besar 
memicu  KKN terutama  dengan kedok kemitraan seperti yang dimuat oleh 
UU No 7 tahun 2004.  Dengan kata lain, penulis sebenarnya ingin 
mengatakan bahwa UU No 7 tahun 2004 sebenarnya mempunyai konsep 
yang ideal yang menurut teori evolusi pengelolaan sumber daya air sudah 
memasuki fase ketiga yakni berusaha mengelola air secara holistik. Namun 
sayangnya  institusi pengelolaan sumber daya air yang dimuat masih 
memungkinkan terjadinya KKN , sehingga mekanisme pasar dan swasta 
akan lebih dominan. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak yang 
menentang UU ini.   Apalagi melihat kontelasi politik saat ini di mana elit 
politik dan budaya politik yang masih mementingkan kelompok kepentingan 
politik masing-masing kelompok.  Seperti yang diprediksi oleh Game theory 
bahwa dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, jika masing-
masing pihak mementingkan diri sendiri maka kebijakan yang dipilih akhirnya 
mengecewakan semua pihak.   Dalam kasus Indonesia dalam pengelolaan 
sumber daya air menurut UU No 7 tahun 2004 ini jika pihak swasta diberikan 
ruang gerak yang besar maka akan berlaku model legislative government 
yang diberikan oleh Model Stigler dimana keputusan di Legislatif akan 
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berpihak kepada produsen (pengelola air swasta) dan merugikan konsumen 
air yang merupakan sebagian besar warga masyarakat, terutama masyarakat 
perkotaan yang berada dalam kemiskinan.  

Untuk lebih mendalami dan melakukan perbandingan, marilah kita simak 
bagaimana pengalaman negara lain jika pengelolaan air  terlalu melibatkan 
sektor swasta.  

IV. Alternatif-Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Air  

4.1. Pengalaman Negara Lain dalam Pengelolaan Sumber Daya Air  

Pacific Institute dalam laporannya yang berjudul Principles and 
Practices for the New Economy of Water, pada bulanMaret 2003, 
menyebutkan bahwa sampai saat ini 95 persen pengelolaan sumber daya air 
di berbagai negara di planet Bumi masih dipegang oleh pemerintah, termasuk 
di dalamnya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, 
dan Belgia, kecuali Inggris dan Perancis. Di dua negara ini memang bercokol 
perusahaan-perusahaan air raksasa dunia. 

Di Atlanta, Georgia baru saja pada bulan Januari tahun ini pemerintah kota 
setempat mengakhiri kontrak privatisasi air terbesar di Amerika Serikat. Pada 
tahun 1998, ditandatangani 20 tahun perjanjian kontrak dengan perusahaan 
raksasa air dari Prancis, ONDEO Suez. 

Berbagai masalah terus terjadi sejak beberapa bulan kontrak berjalan, di 
antaranya naiknya nilai kontrak yang terus- menerus diusulkan sampai 
menyangkut pemalsuan tanda tangan mantan wali kota, kualitas air yang 
buruk sampai berwarna coklat, PHK lebih dari 50 persen karyawan dan tarif 
yang naik setiap tahun. 

Manila yang merupakan privatisasi terbesar di dunia juga mengalami 
kegagalan. Pada awal tahun ini, Manyland, perusahaan swasta milik ONDEO 
Suez dan Keluarga Lopez, membatalkan kontrak setelah komisi regulator 
menolak untuk menaikkan tarif menjadi 27 peso dari janji perusahaan yang 
mampu menyediakan air dengan harga 4,96 peso . 

Dalam kasus Manila harga memang mengalami kenaikan terus-menerus 
sejak privatisasi dimulai pada tahun 1997. Pada masa praprivatisasi, tarif 
sempat diturunkan 43 persen, tetapi kemudian naik terus sampai 500 persen 
sejak 1997. 

Kasus Jakarta pun tidak kurang parah, selain berbagai permasalahan 
perburuhan yang tidak kunjung selesai, sebenarnya setiap bulan terjadi 
kerugian dalam operasi baik oleh PT Thames PAM Jaya yang sahamnya 95 
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persen dimiliki oleh Thames-RWE, maupun PT Palyja di mana ONDEO Suez 
memiliki 95 persen sahamnya. Masing-masing perusahaan ini mengelola 
bagian timur dan barat Jakarta dan setiap bulan, water tariff atau dana yang 
dapat diperoleh dari masyarakat sebagai jasa selalu lebih rendah daripada 
water charge atau biaya pengelolaan yang dite tapkan oleh kedua perusahaan 
asing itu. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang membayar kekurangan ini 
kepada dua perusahaan swasta asing ini?  Yakni konsumen dan tax payer . 

Memperhatikan berbagai pengalaman privatisasi air, yang masih bisa 
ditambahkan lagi dalam daftar ini dengan kota-kota lain di dunia, tepatkah 
pilihan pemerintah yang dituangkan dalam RUU Sumber daya Air untuk 
mundur dari perannya sebagai penyedia jasa langsung?  Dan bagaimana 
peranan kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya air ?  

4.2. Kelembagaan Lokal Pengelolaan Irigasi   dan UU Sumber Daya 
Air  

Dalam pasal 10 UU SA menyatakan bahwa penyusunan pola pengelolaan 
sumber daya air dilakukan dengan melibatkan seluas-luasnya peran 
masyarakat dan dunia usaha.  Dalam konteks ini pengelolaan irigasi mungkin 
saja dikelola oleh swasta.  Tetapi masih kuatnya kelembagaan lokal  dalam 
mengelola irigasi, maka tampaknya institusi lokal seperti Subak di Bali masih 
akan tetap menjadi pilihan sebagai institusi pengelola irigasi yang efisien , adil 
dan berkelanjutan.  Dalam hal irigasi ini, pemerintah tampaknya masih akan 
mendukung pengelolaan irigasi dengan berpedoman pada peraturan 
pemerintah nomor 77 tahun 2001 tentang irigasi.  Dalam pertauran ini 
disebutkan bahwa  pemerintah menyerahkan pengelolaan irigasi yang 
meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan 
peningkatan jaringan irigasi untuk satu sistem irigasi kepada perkumpulan 
petani pemakai air secara demokratis.  Jadi dalam konteks pengelolaan 
irigasi yang menetukan adalah keputusan bersama (collective choice) dari 
petani-petani yang berkepentingan.   Petani-petani tersebut terkumpul dalam 
satu wadah yang didalam peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2001 disebut 
sebagai Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), termasuk didalamnya 
adalah kelembagaan pengelolaan irigasi lokal.    

 Saat ini di Indonesia masih terdapat beberapa kelembagaan pengelola 
irigasi lokal yang tumbuh karena tradisi gotong royong masyarakat Indonesia.  
Budaya gotong royong ini dalam tinjauan public choice  merupakan keputusan 
bersama yang   efisien dimana pasar tidak mampu bekerja dalam 
mengalokasikan sumber daya.  Kelembagaan lokal yang termashur  dan 
masih hidup saat ini antara lain Subak di Bali dan sebagian di daerah 
Lombok,  Panriahan Pamokkahan di Sumatera Utara,  Panitia Siring di 
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Sumatera Selatan dan Bengkulu. Lembaga-lembaga tersebut seringkali lebih 
dikenal  lewat istilah kedudukan atau jabatan petugas, pimpinan atau 
ketuanya seperti misalnya ulu-ulu Desa dan Ulu -ulu pembagian di Jawa 
Tengah, Ili-ili di Jawa Timur,  Tuo Banda atau Siak Bandar di Sumatera Barat,  
Raksabumi di Jawa Barat, Malar atau Ponggawa di Sumbawa,  Tudung 
sipulung di Sulawesi Selatan dan Kejruen Blang di Aceh.   Satu hal yang 
menjadi kelembagaan lokal pengelolala irigasi ini adalah bahwa lembaga ini 
merupakan wadah bagi petani pemakai air dalam satu daerah pelayanan 
irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis. 

Pertanyaanya adalah dapatkah kelembagaan pengelola sumber daya 
air yang dituangkan dengan konsep kemitraan mampu  mengemban 
tugasnya seperti kelembagaan lokal yang masih bertahan sampai sekarang.  
Satu hal yang patut dicatat adalah bahwa lembaga-lembaga lokal tersebut 
tumbuh dan berkembang melalui proses pilihan bersama  yang mengakar 
pada budaya kebersamaan dan gotong royong.  

V. Kesimpulan  

Pengelolaan sumber daya air memerlukan pendekatan yang holistik yang 
didukung oleh kelembagaan pengelolaan yang mampu   menjaga aspek 
keadilan , efisiensi dan  sustainability dengan melihat interaksi sumber daya 
air dengan faktor ekonomi, ekologi, sosial, kesehatan bahkan politik.   
Dengan demikian , akhir-kahir ini kebijakan -kebijakan global dibidang sumber 
daya air sudah beralih dari tujuan memperoleh keuntungan semata ke arah 
kebijakan yang lebih luas yakni pencapaian tujuan ekonomi, sosial dan 
lingkungan serta pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.  Dari sisi 
teori evolusi pengelolaan sumber daya air pengelolaan sumber daya air 
memasuki fase ketiga yakni membutuhkan intitusi pengelolaan yang devolutif 
yakni yang memperhatikan pemanfaat air yang holistik.  

 Disinilah semangat yang seharusnya dipikirkan dalam implementasi 
UU sumber daya air di masa mendatang yang telah diputuskan oleh DPR 
pada tanggal 19 Februari 2004 lalu.  Mengingat pengelolaan sumber daya air 
yang begitu kompleks , maka pencapaian tujuan efisiensi semata dalam 
pemanfaatan air melalui privatisasi, misalnya, hanya akan memecahkan 
permasalahan secara parsial.  

 Di negara-negara maju pun pengelolaan sumber daya air mulai 
mengarah kepada pengelolaan bersama melalui kekuatan pemerintah dalam 
penyediaan barang publik : air.  Perubahan ini disebabkan adanya tuntutan 
yang besar untuk menjaga aspek keadilan dalam pemanfaatn sumber daya 
air, dimana nilai sosial dari air dan juga nilai konservasi, betul-betul menjadi 
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perhatian utama.  Bahkan , kini diusulkan mekanisme alokasi sumber daya air 
melalui sistem yang disebut sebagai return to community yang pada intinya 
melihat bahwa rente ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya 
air sebagian harus dikembalikan kepada masyarakat.  Dengan demikian, 
selain untuk memelihara aspek equety , mekanisme ini juga diusulkan untuk 
mencegah masalah yang ditimbulkan akibat munculnya monoploi dalam 
pengelolaan sumber daya air.  

 Hal lain yang patut direnungkan pada saat UU sumber daya air ini 
diimplementasikan adalah menyangkut aspek kelembagaan dalam 
pengelolaan sumber daya air.   Banyak ahli melihat bahwa kegagalan 
pengelolaan sumber daya air di beberapa  negara terjadi karena 
terabaikannya aspek kelembagaan.  Hal ini disebabkan karena dimensi dari 
sumber daya ar yang begitu beragam dari barang publik, barang privat, 
sampai nilai opsi yang dimiliki oleh sumber daya air.  Dengan demikian, 
kalaupun diprivatisasi pengelolaan sumber daya air harus dilakukan, maka ia 
harus berhadapan pada kendala kelembagaan.  Di banyak negara lembaga 
pasar gagal dalam mengalokasikan sumber daya air secara efisien, equety 
dan sustainable karena tingginya biaya transaksi.   

 Disinilah pentingnya kita melihat model kelembagaan mana yang tepat 
dalam pengelolaan sumber daya air yang bisa meminimumkan biaya 
transaksi, karena tidak semua kelembagaan menurunkan biaya transaksi.  
Mengingat kompleksitas kelembagaan itu, tidaklah mengherankan jika 
kemudian terjadi perubahan yang cukup signifikan di negara -negara maju 
dalam konteks peranan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan sumber 
daya air.   Hasil studi di negara -negara maju menunjukkan bahwa telah terjadi 
pergeseran peran pemerintah dari provider menjadi regulator pelayanan air.  
Bahkan studi ini menunjukkan semakin sedikitnya pratek pengelolaan sumber 
daya air melalaui swasta murni.  Belakangan bentuk konsesi antara 
pemerintah  dan swasta lebih sering dipilih.  Kontrak konsesi pengelolaan 
sumber daya air ini,  sektor swasta hanya berhak mengelola sebagaian saja 
dari usaha pengelolaan sumber daya air, sementara pemerintah masih tetap 
memegang kendali pada situasi dimana pemanfaatan air untuk kepentingan 
publik  merupakan proporsi yang relatif lebih besar.  Seharusnyalah prinsip 
kemitraan yang diamanatkan oleh UU sumbre daya air mengarah kepada 
kerjasama swasta, masyarakat dan pemerintah   dimana pemerintah 
memegang kendali demi kepentingan publik.  UU sumber daya air ini akan 
berbahaya untuk keadilan jika  pihak pemerintah melakukan kong kalingkong 
dengan swasta.    
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 Sebagai catatan terakhir dalam mencermati UU sumber daya air 
penulis meymapaikan bahwa pengelolaan sumber daya air akan melibatkan 
proses yang kompleks dan sarat dengan kepentingan.  Oleh karena itu 
hendaknya kita belajar dari pemikiran-pemikiran dan pengalaman-
pengalaman negara lain sehingga implementasi UU sumber daya air akan 
membawa pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien dan berkelanjutan 
serta menjamin keadilan seperti yang kita inginkan bersama.   
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