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Pertemuan Multi Pihak

“Pengaturan Tanggung Jawab Negara dan Partisipasi Sektor 
Swasta dalam Pengelolaan Air”

LATAR BELAKANG
Air sebagai unsur pembentuk kehidupan yang vital dan strategis telah ditetapkan 
sebagai Hak Asasi Manusia oleh PBB sejak tahun 2010. Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia juga telah meletakkan norma hak atas air dalam dua putusan terkait 
constitutional review Undang-Undang no 7/2004 tentang sumber daya air.  Namun 
persoalan pengelolaan air di Indonesia masih terus mengalami silang sengkarut. 
Indonesia sebagai salah satu Negara yang kaya akan sumber daya air, mengalami 
krisis pengelolaan yang cukup parah yang berimplikasi munculnya persoalan-persoalan 
terhadap akses atas air. Potensi Air Tawar Nasional Indonesia misalnya mencapai 
4,806 Trilliun m3/Tahun atau 13,792 (8,230) m3/Kapita/Tahun. Namun, sejak tahun 
2000, sejumlah daerah telah mengalami defisit air. Pulau Jawa jawa misalnya, telah 
mengalami defisit air sebesar 2,809 miliar m3, Sulawesi mengalami defisit 9,232 miliar 
meter kubik, Bali 7,531 miliar m3 dan NTT 1,343 miliar m3. Belum lagi data menjukkan 
bahwa kurang lebih 108 juta jiwa tidak mempunyai akses ke sumber air bersih yang 
aman dan 123 juta jiwa tidak memiliki akses ke sarana sanitasi yang memadai. 
Cakupan layanan rata-rata air minum perpipaan  pun masih rendah. Persatuan 
Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) menyebut bahwa pada tahun 
2015 akses air minum perpipaan baru mencapai 25 persen, sedangkan akses air non 
perpipaan mencapai 43,8 persen. 
Pada konteks kebijakan, Mahkamah Konstusi Republik Indonesia (MKRI) pada tanggal 
23 Maret 2015 telah memutuskan untuk membatalkan keberlakuan UU Sumberdaya Air 
No.7 Tahun 2004 dan memberlakukan kembali (untuk sementara) UU Pengairan No.11 
Tahun 1974. Putusan MK dilatar belakangi oleh praktek-praktek pengelolaan air yang 
dilegitimasi oleh UU dan berbagai kebijakan dibawah UU. Praktek-praktek tersebut 
beragam bentuknya; MK menggunakan frase "swastanisasi terselubung" dalam 
merujuk praktek kerjasama antara Pemerintah dengan swasta yang berbentuk kontrak. 
Akses sumber air secara langsung dan tidak jarang berujung pada praktek monopoli air 
juga dipandang sebagai kelalaian negara dalam menguasai, mengelola, mengontrol, 
melindungi air yang merupakan Res Commune, barang publik yang menjadi tanggung 
jawab negara pengelolaan dan keberlanjutannya (public trust).
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat mengeluarkan Surat Edaran No. N0.04/SE/M/2015 sebagai payung hukum 
operasionalisasi kontrak kerjasama antara Pemerintah dengan swasta, perijinan 
penggunaan air untuk kepentingan komersial yang telah disepakati dan atau diberikan 
sebelum keluarnya putusan MK. Kemudian dikeluarkan beberapa peraturan Pemerintah 
(PP), antara lain; PP No. 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, dan 
PP. No. 122 tahun 2015, tentang Sistem Penyediaan Air Minum (PP SPAM).



Pemerintah memandang bahwa kontrak kerjasama terkait perijinan dan penggunaan air 
untuk kepentingan komersial harus segera mendapat payung hukum untuk mencegah 
kekosongan hukum terkait aktivitas industri pengguna air. Penggunaan air untuk 
kepentingan industri merupakan alokasi terbesar kedua setelah alokasi air untuk irigasi. 
Total Sumber Daya Air yang sudah dimanfaatkan yakni sebesar 175.100 juta M3/tahun, 
sebagian terbesar digunakan untuk sarana irigasi sebanyak 141.000 juta M3/tahun 
sedangkan untuk industri sebesar 27.700 juta M3/tahun dan untuk kebutuhan domestik 
dan rumah tangga sebesar 3.200 juta M3/tahun. Dari total pemakaian untuk industri 
sebesar 27.700 juta M3/tahun, SPAM menggunakan 3.200 juta M3/tahun dan industri di 
luar SPAM sebesar 24.500 juta M3/tahun. Industri pengguna air di luar SPAM 
diantaranya adalah industri air minum dalam kemasan (AMDK). Data dari kompas 
menunjukkan tingkat produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia pada 
tahun 2013 mencapai 20,3 miliar liter, dan meningkat pada tahun 2014 yang mencapai 
23,9 miliar liter. Sedangkan tingkat pertumbuhanan konsumsi AMDK mencapai 
11%-12% per tahun. 
Data diatas sangat terbuka untuk dibantah, tapi juga harus dicatat bahwa Indonesia 
tidak memiliki data resmi sebagai baseline yang bisa dijadikan rujukan bagi penegakan 
air publik (apakah negara sudah berupaya secara maksimal dalam pemenuhan hak 
atas air?). Terkait sistem alokasi air tersebut diperlukan suatu rujukan bersama, 
informasi yang transparan dan bisa diakses para pemangku hak (warga negara), 
berbagai instansi Pemerintah, juga para pemangku kepentingan (termasuk sektor 
swasta). Hal ini diperlukan agar tidak terjadi proses saling meniadakan antara yang satu 
dengan yang lain. Pengelolaan air harus berjalan sesuai norma konstitusi. 
Proses pembentukan kebijakan paska putusan MK dapat menjadi muara penyelesaian 
persoalan-persoalan tersebut. Sampai saat ini belum ada proses terbuka dan 
dikonsultasikan ke publik. Pemberlakuan UU Pengairan 1974 tidak menjamin prinsip-
prinsip dasar pembatasan pengelolaan air sesuai yang ditetapkan MK, tidak cukup 
komprehensif untuk mengatur dan menyelesaikan kasus-kasus yang timbul.  Menurut 
sejumlah ahli (Kajian Hak Atas Air, KRuHA: 2016) tidak ada jaminan bahwa dengan 
dibatalkannya UU Sumberdaya Air serta merta berjalan sesuai dengan spirit Pasal 33 
ayat (2) dan (3) UUD 1945, kecuali ada upaya sungguh - sungguh dan terbuka dari 
semua kalangan.
Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) selama beberapa waktu telah melakukan 
pendekatan advokasi dengan melaksanakan serangkaian kegiatan dalam kapasitasnya 
untuk membangun dan memajukan hak-hak masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut 
diantaranya adalah Workshop Kajian Hak Atas Air, Ekspert Meeting, Focus Group 
Discussion di sejumlah kota dengan komunitas-komunitas masyarakat, melakukan 
sejumlah riset, hingga merumuskan naskah akademik yang dapat menjadi dasar bagi 
proses advokasi Undang-Undang Air ke depan.
KRuHA merasa perlu untuk menggelar dialog dengan berbagai pihak untuk 
menselaraskan proses yang sedang berjalan pada lingkar pemerintah, pada lingkar 
akar rumput, maupun lingkar kepentingan lain. KRuHA melihat bahwa dialog interaktif 
dan proses transparansi pembentukan kebijakan, termasuk pembuatan UU Air baru, 
mutlak diperlukan guna menghindari kesia-siaan proses legislasi nasional dan 



menyimpan masalah-masalah tersembunyi yang justru akan mengancam ketahanan air 
Indonesia pada masa mendatang.

KEGIATAN
Pertemuan dan dialog multi pihak mengenai “Pengaturan Tanggung Jawab Negara dan 
Partisipasi Sektor Swasta dalam Pengelolaan Air”. 

TUJUAN
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun dialog dari proses yang sedang berlangsung 
pada lingkar berbagai pihak pemangku hak dan pemangku kepentingan pemanfaat air 
di Indonesia. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mendiskusikan hasil riset dari 
KRuHA mengenai hak atas air di Indonesia, dan kaitannya dengan pihak pemerintah 
maupun swasta. 

PESERTA
25 orang yang berasal dari unsur pemerintah mulai dari BKPM, Kementerian PUPR, 
Kemenhukham, dan Kemendes; dari dunia usaha PERPAMSI, GAPPMI, Aspadin, 
Palyja, Aetra; anggota KRuHA dan Jaringan; serta wartawan.

TEMPAT:
Merdesa Koffie, Jl. Veteran I No.23, Jakarta Pusat

WAKTU - TANGGAL:
23 Juni 2016, Jam 14.00 WIB - 17.30 WIB (dilanjutkan dengan buka bersama dan 
media dialog)

SUSUNAN ACARA

Tanggal Waktu Acara Keterangan

23 Juni 2016 13.30 – 14.00 Registrasi Panitia

14.00 – 14.15 Pembukaan KRuHA:
Muhammad 
Reza

14.15 – 14.45 Pemaparan hasil kajian 
hak atas air di Indonesia 
yang telah dilakukan 
oleh KRuHA: Henry 
Thomas Simarmata

Fasilitator:
Achmad Yakub



PENYELENGGARA
Acara ini akan diselenggarakan oleh Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) 
bekerja sama dengan Merdesa.  

14.45 – 15.30 Tanggapan dan 
masukan dari BKPM, 
Kementerian PUPR, 
Kemenhukham, 
Kemendes, BPHN

15.30 – 16.15 Tanggapan dari 
PERPAMSI, GAPPMI, 
Aspadin, Palyja, Aetra

16.15 – 15.00 Diskusi 

17.25 – 17.30 Kesimpulan

17.30 - 
selesai

Penutup dan dilanjutkan 
persiapan buka puasa 
dan Media Briefing

KRuHA + Panitia


