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ABSTRAKSI 

 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme perizinan dan 

kesesuaian pemberian ijin terhadap Undang-undang Sumberdaya Air dalam 
keterkaitannya antara keseimbangan pendapatan asli daerah, konservasi 
sumberdaya air dan pemenuhan masyarakat akan hak atas air. PT Tirta Investama 
telah melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Daerah, tetapi 
Bupati belum mengeluarkan izin perpanjangan yang telah habis dan menggunakan 
rekomendasi teknis dari Gubernur sebagai dasar hukum. Pemberian izin kepada 
PT Tirta Investama tersebut telah memenuhi keseimbangan Pendapatan Asli 
Daerah, pemenuhan hak atas air dan konservasi sumberdaya air guna mewujudkan 
kebermanfaatan sumberdaya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Sumberdaya 
Air. 

Kata kunci: Perizinan, Pemerintah Daerah, Undang-Undang Sumber Daya Air 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the mechanism of licensing and 
permits the suitability of the Water Resources Act in relation between own-
sources revenue balance, conservation of water resources and the fulfillment of 
the public of the water rights. PT Tirta Investama has completed all the 
requirements demanded by the Local Government, but Regent has not issued a 
permit that had expired and the extension using the technical recommendations of 
the Governor as the legal basis. Granting permission to PT Tirta Investama have 
met the balance of the own-sources revenue, water rights and conservation of 
water resources in order to realize the usefulness of sustainable water resources 
for the maximum benefit of the people according to that contained in the Water 
Resources Act. 

keyword: Licensing, Local Government, Water Resources Act. 
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PENDAHULUAN 

 Pokok peran pemerintah pada negara welfare state adalah bagaimana 

mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Untuk itu pemerintah dengan 

berbekal freis ermessen akan menggunakan kebebasan atau kemerdekaan tersebut 

untuk turut serta dalam aktivitas sosial, politik maupun ekonomi untuk 

mewujudkan kesejahteraan umum. Apabila peran negara hanya mengutamakan 

kepentingan ekonomi semata, tanpa menjadikan kesejahteraan umum sebagai 

tujuan akhir akan menghasilkan pemerintahan yang kapitalistik.1  

 Hukum perizinan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, yang 

keberadaannya berguna dan tidak menimbulkan bahaya terhadap kehidupan. 

Apabila dalam aktivitasnya terdapat penyimpangan maka akan terdeteksi oleh 

publik secara melembaga dan tersedia mekanisme kontrol, serta 

pertanggungjawaban.2 

 PT Tirta Investama mendirikan korporasinya pada tahun 2002 di wilayah 

Klaten tepatnya di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo. Setelah dilakukan 

penelitian di dekat mata air si gedang di Desa Ponggok, disanalah  letak cekungan 

air tanah (CAT) sumber air yang melimpah yang nantinya akan diproduksi 

sebagai produk AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) berlabel aqua melaui 

pengeboran air tanah. Hal tersebut dilakukan setelah memperoleh izin 

pemanfaatan air bawah tanah dari Pemerintah Kabupaten Klaten. 

                                                            
1 Harun, 2012, Kontruksi Perizinan Usaha Industri Prospektif, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, hal. 21. 
 
2 Ibid., hal.35. 
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 Izin pemanfaatan air tanah di Klaten dikeluarkan oleh Bupati Klaten 

setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Gubernur Jawa Tengah berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.  

 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-

undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menjadi peraturan dasar yang 

dipakai dalam pengelolaan sumber daya air ini, didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. Begitu pula pada Pasal 3 Undang-undang No 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air dijelaskan sumber daya air dikelola secara menyeluruh, 

terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan 

kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

 Pemaknaan dikuasai negara diuraikan oleh hakim mahkamah konstitusi 

melalui permohonan nomor 008/PUU-III/2005 adalah rakyat secara kolektif 

mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan 

pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelandaad), pengelolaan 

(beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-

besarnya kemakmuraan rakyat. Karena air penting dan menguasai hajat hidup 

orang banyak maka dikuasai oleh negara.3 

 Kenyataannya sekarang ini pada musim kemarau setelah berdirinya PT 

Tirta Investama menyebabkan kekeringan dan kesulitan mendapatkan air pada 

sawah-sawah milik petani dibagian hilir seperti Kecamatan Wonosari, Ceper, 
                                                            
3 Aidul Fitriciada Azhari, 2013, Handout Hukum Konstitusi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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Pedan dan Karangdowo. Pada daerah tersebut yang dahulunya air melimpah untuk 

mengaliri sawah sekarang harus mengeluarkan uang untuk membeli bensin yang 

dipakai menggerakan diesel genset untuk memompa air (pompanisasi) dan yang 

kemudian dialirkan  ke sawah-sawah.  

 Menurut Wening dalam Koran Tempo, pada tahun 2004, izin pengambilan 

air yang diberikan Pemda Klaten kepada PT Tirta Investama hanya 23liter/detik 

tetapi pada kenyataanya PT Tirta Investama telah mengeksploitasi air hingga 35 

liter/detik, menurutnya sudah tidak ada lagi keseimbangan antara jumlah 

keuntungan yang didapat PT Tirta Investama dengan kontribusi yang di 

sumbangkan PAD Pemkab Klaten sebesar Rp 1,5jt-3 juta perbulan. Tetapi PT 

Tirta Investama melalui humasnya Abdul Hadi membantah kalau pihaknya 

melakukan eksploitasi sumber daya air berlebihan, menurutnya PT Tirta 

Investama melakukan pengambilan air sesuai izin yang dikantongi yakni 23 liter 

per detik.4  

 Jika semua pihak memahami bahwa sumber daya air adalah anugerah 

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan 

dalam segala bidang. Air tidak dinikmati sekelompok orang saja. Hak atas air 

warga negara sama dimata hukum. Semestinya para pemimpin dan para 

pemangku kepentingan memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya 

air.5 

                                                            
4 Tempo.co, Senin: 04 Oktober 2004, Petani Klaten Ancan Gugat Produsen Aqua, dalam 
http://www.tempo.co/read/news/2004/10/04/05848909/Petani-Klaten-Ancam-Gugat-Produsen-Aqua diakses 
Senin, 11 November 2013 pukul 22.00 wib 
 
5  Kherjuli, Kemarau Debit Airnya Melimpah Tapi Warga Sholat Minta Turun Hujan,  
http://kherjuli.wordpress.com/2014/02/16/kemarau-debit-airnya-berlimpah-tapi-warga-sholat-minta-turun-
hujan/ , diakses Rabu, 11 Juni 2014 pukul 11.00 wib 
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 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis tertarik untuk mangadakan penelitian dengan judul “ANALISIS 

YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PEMANFAATAN AIR TANAH  

OLEH PT TIRTA INVESTAMA DI KABUPATEN KLATEN”. 

 Masalah yang akan diuraikan oleh penulis adalah Pertama, Apakah 

mekanisme perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah Klaten kepada PT Tirta 

Investama sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air dan Kedua, Apakah tujuan pemberian izin pemanfaatan air 

tanah PT Tirta Investama di Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan tujuan 

pengelolaan sumber daya air dalam Pasal 3 Undang-undang No 7 Tahun 2004. 

 Tujuan penelitian ini adalah Pertama, Untuk mengetahui mekanisme 

perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah Klaten kepada PT Tirta Investama 

telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 

Air. Kedua, Untuk mengetahui tujuan pemberian izin pemanfaatan air tanah PT 

Tirta Investama di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan tujuan pengelolaan 

sumber daya air dalam Pasal 3 Undang-undang No 7 Tahun 2004. Kemudian 

manfaat penelitian ini adalah Pertama, Memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara 

terkait dengan perizinan pemanfaatan air tanah dan lingkungan. Kedua, Dapat 

menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam pemberian perizinan 

pemanfaatan air tanah.  

 Metode yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan 

metode yuridis empiris. Hal ini dikarenakan permasalahan yang coba diangkat 
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penulis termasuk dalam konsep hukum yang bersifat normatif dan sosiologis, 

yaitu obyek kajiannya adalah hukum positif dan tingkah laku manusia.6 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan 

untuk mencari data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-

gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas teori-teori lama atau didalam 

penyusunan teori-teori baru.7 

 Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai bagaimana 

mekanisme perizinan pemanfaatan air tanah PT Tirta Investama di Klaten dan 

tujuan pemberian izin sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

permasalahan tentang Perizinan Pemanfaatan Air Tanah. 

  Penelitian ini menggunakan sumber: (a) Data Primer yang diperoleh 

secara langsung di lapangan langsung dari sumbernya yaitu dari wawancara 

langsung dengan informan, yakni dilakukan dengan pejabat atau petugas pada 

Kantor Pelayanan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, 

Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Klaten dan PT Tirta Investama. (b) 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat 

melainkan dari dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literature 

dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer.  

 Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode 

pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan analisa 

data yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur serta ketentuan yang 

                                                            
6 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, hal. 6. 
7 Soerjono  Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 10. 
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kaitannya dengan perizinan pemanfaatan air tanah kemudian dihubungkan dengan 

data dilapangan. Data-data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisa secara 

kualitatif setelah itu dilakukan pemecahan masalahnya serta kesimpulan untuk 

menjawab perumusan masalah. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Mekanisme Izin Pemanfaatan Air Tanah 

 Mekanisme perizinan pemanfaatan air tanah yang diberikan Pemerintah 

Daerah Klaten kepada PT Tirta Investama dapat diuraikan sebagai berikut: 

 Pertama, Secara yuridis menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat 2, Pemerintah daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia tahun 

1945. Dari pengertian diatas dijelaskan bahwa pemerintahan daerah 

diselenggarakan oleh kepala daerah dan DPRD yang dalam penyelenggaraanya 

kepala daerah bekerja sesuai dengan arahan dan kebijakan DPRD selaku pembuat 

undang-undang.8 

 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Air Tanah menjadikan dasar dikeluarkannya izin pemanfaatan air 

tanah di Kabupaten Klaten setelah menimbang Pasal 16 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang pada intinya bahwa wewenang dan 

tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pengelolaan 

sumber daya air di wilayah kabupaten/kota pada daerah tersebut, maka Perda 
                                                            
8 Utang Rosidin, 2010, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung: Pustaka setia, hal. 23. 
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tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Klaten sebagai 

produk hukum. 

 Kedua, Prosedur pemberian izin pemanfaatan air tanah yang meliputi 

syarat materiil dan tata cara memperoleh izin. Secara administratif PT Tirta 

Investama telah memenuhi syarat permohonan perpanjangan izin untuk 

melakukan pengeboran, syarat tersebut meliputi izin prinsip, izin lingkungan, izin 

mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin pengelolaan air (SIPA) 

semua sudah lengkap dan didapatkan PT Tirta Investama dari Pemda Klaten 

melalui pelayanan satu atap atau pintu terkait urusan perizinan yakni di Kantor 

Pelayanan Terpadu. Tata cara urutan untuk dalam mendapatkan izin pemanfaatan 

air tanah antara lain:9 (a) pemohon mengisi formulir permohonan untuk 

dilengkapi kemudian diajukan ke kecamatan selanjutnya dikembalikan lagi ke 

Kantor Pelayanan Terpadu. (b) Kantor Pelayanan Terpadu bersama Pemerintah 

Daerah Klaten melakukan rapat tim teknis selanjutnya setelah dirasa tidak ada 

permasalahan baru memintakan izin.(c) Pemerintah daerah melalui Bagian 

Perekonomian melakukan sidang seperti cek lokasi, ada permasalahan atau tidak 

dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, setelah 

sesuai dapat mengajukan permohonan tersebut untuk diteruskan  ke Provinsi 

kepada Gubernur Jawa Tengah selaku pemimpin daerah provinsi, setelah dikaji 

secara mendalam oleh tim teknis provinsi dan tidak ada kekurangan dan 

memenuhi syarat selanjutnya Gubernur menurunkan rekomendasi itu yang 

kemudian  turun lalu  kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.  

                                                            
9 Susilo Haryanto, Pengelola SIPA   KPT Klaten, Wawancara Pribadi, Klaten, 27 Desember 2013, pukul 
11.00 WIB. 
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 Ketiga, Ketetapan merupakan perbuatan hukum publik yang unilateral / 

bersegi satu yang didasarkan atas otoritas kewenangan. Salah satu contoh 

beschiking yakni izin.10 Pada tiga tahun yang lalu sebelum di sahkannya Perda 

kewenangan mengeluarkan izin ada pada Gubernur melalui rekomendasi teknis 

dari dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah dan 

tembusan diberikan kepada Bupati, akan tetapi sekarang peraturan itu dibalik. 

Bupati diberikan kewenangan oleh Perda untuk mengeluarkan atau mencabut izin 

dan tembusan diberikan kepada Gubernur.11 

 Bupati yang memiliki wewenang yang diperoleh dari undang-undang 

(atribusi) untuk  mengeluarkan izin, memberikan atau menyerahkan tanggung 

gugat berupa mandat kepada Kantor Pelayanan Terpadu sebagai penerima mandat 

di bidang administrasi perizinan, seperti penerbitan surat izin dan Bagian 

Perekonomian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan air tanah 

seperti menyelenggarakan sistem informasi air tanah, melakukan pengawasan dan 

pembinaan.  

 Keempat, Pelaksanaan izin pemanfaatan air tanah PT Tirta Investama 

meliputi: (a) teknis pengelolaan air tanah izin sudah disepakati diawal dikeluarkan 

pada tahun 2002. Untuk sekarang ini hanya masa perpanjangan izin yang telah di 

keluarkan Bupati setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur, kontruksi 

pertama kali sudah diawal, mengenai kedalaman, ukuran pipa, panjang pipa 

jambang sumur dan lain sebagainya. 12 

                                                            
10 Harun.,2012, Handout Hukum Perizinan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, hal. 23.  
11 Muhammad Atiq, Sustainable Development Manager PT Tirta Investama, Wawancara Pribadi, Klaten, 11 
Juni 2014, pukul 11.00 WIB. 
12 Deni, Pengelola Teknis Air Tanah Bagian Perekonomian Setda Kab.Klaten, Wawancara Pribadi, Klaten, 27 
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 PT Tirta Investama melakukan usahanya di dasarkan pada cekungan air 

tanah yakni daerah aliran sungai pusur, dengan diberikan izin pengambilan air 

tanah sebesar 58 liter/detik, perusahaan berperan dalam mewujudkan komitmen 

perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan melaksanakan tanggung 

jawab sosial perusahaan.13 (b) Konservasi air tanah sesuai izin yang diberikan 

Pemda Klaten yang didalamnya ada petunjuk teknis yang diberikan kepada 

perusahaan dalam hal ini PT Tirta Investama sebagai pemegang izin.14 

 Pelestarian air dan lingkungan yang telah dilaksanakan PT Tirta Investama 

antara lain: model desa konservasi, penanaman pohon, pembuatan sumur resapan, 

pembuatan biopori, pembibitan tanaman (kultur jaringan), pro kasih dan bank 

sampah.15 Dapat dilihat bahwa antara kondisi dilapangan dengan norma yang 

mengaturnya di UU SDA maupun Perda Kabupaten Klaten telah sesuai yakni 

dalam undang-undang badan usaha (swasta) atau perseorangan pemegang izin 

diwajibkan ikut melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan 

mesejahterakan masyarakat disekitarnya. (c) pendapatan asli daerah dan hak atas 

air, jenis uang yang diberikan oleh PT Tirta Investama ke Bagian Ekonomi Pemda 

Klaten yakni sumbangan pihak ketiga, sumbangan ini sifatnya tidak mengikat 

antara pemda dengan perusahaan. Jadi PT Tirta Investama  hanya sesuai dengan 

kesanggupan memberikan sumbangan tersebut secara sukarela kepada Pemda 

Klaten sebesar 1 Milyar setiap bulannya dan membayar pajak air tanah rata-rata 

30 juta. Terkait dengan pemenuhan hak atas air oleh Pemerintah Daerah Klaten, 
                                                                                                                                                                   
Desember 2013, pukul 10.00 WIB.  
13 Muhammad Atiq, Sustainable Development Manager PT Tirta Investama, Wawancara Pribadi, Klaten, 11 
Juni 2014, pukul 11.00 WIB. 
14 Deni, Pengelola Teknis Air Tanah Bagian Perekonomian Setda Kab.Klaten, Wawancara Pribadi, Klaten, 27 
Desember 2013, pukul 10.00 WIB. 
15 Muhammad Atiq, Sustainable Development Manager PT Tirta Investama, Wawancara Pribadi, Klaten, 11 
Juni 2014, pukul 11.00 WIB. 
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menurut penulis sudah melakukan pemenuhan hak atas air, karena dalam 

pelaksanaanya (pengeboran) PT Tirta Investama telah memberikan 10 % dari 

debit yang di ambil yakni 58 liter/detik kepada masyarakat sekitar lokasi di Desa 

Ponggok untuk keperluan air minum, rumah tangga, perikanan, irigasi, pertanian, 

dll. Serta masyarakat disekitar dalam akses air bersih masih dengan mudah 

mendapatkannya.  

 Dari uraian di atas dilihat bahwa antara norma dengan pada kenyataan di 

lapangan sudah sesuai sehingga Pemerintah Daerah Klaten dalam memberikan 

atau mengeluarkan izin sudah melihat hak atas air masyarakat setempat dalam 

pemenuhan akses dan lingkungan yang baik dan sehat dan dengan adanya 

perusahaan tersebut mampu menunjang kebutuhannya khususnya terkait dengan 

air. (d) Pengawasan dan penegakan hukum, Pengawasan pengelolan air tanah 

ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggara pengelolaan air tanah 

dengan peraturan perundangan, terutama menyangkut ketentuan administratif dan 

teknis pengelolaan air tanah. Pengawasan yang telah dilakukan Pemda Klaten 

terhadap PT Tirta Investama dalam teknis pengelolaan air tanah dan pelaksanaan 

penggunaanya. Pemda hanya melakukan pengawasan dalam debit yang diambil 

olerh perusahaan tersebut dengan memasang alat ukur water meter.16 

 PT Tirta Investama yang telah mendapatkan izin untuk melakukan 

pengeboran air tanah yang dipakai sebagai komoditi AMDK (Air Minum Dalam 

Kemasan) dari tahun 2002 sampai dengan sekarang belum pernah diberi sanksi 

karena dianggap belum melanggar.17Sanksi administratif yang diberikan Bupati 

                                                            
16 Deni, Pengelola Teknis Air Tanah Bagian Perekonomian Setda Kab.Klaten, Wawancara Pribadi, Klaten, 27 
Desember 2013, pukul 10.00 WIB. 
17 Ibid. 
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kepada pemgeang izin  dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara 

seluruh kegiatan dan pencabutan izin. Menurut penulis terkait dengan penegakan 

hukum setelah melakukan penelitian dilapangan memang PT Tirta Investama 

tidak ada unsur pelanggaran yang dilakukan atau sanksi yang diterima karena dari 

semua persyaratan sanksi yang dikenakan apabila tidak menjalankan perintah 

undang-undang, terkait sikap Bupati yang akan mengancam menutup karena 

pelanggaran MoU armada, bukan menjadi unsur pelanggaran yang terdapat dalam 

undang-undang. Akan tetapi Pemerintah Daerah Klaten/Bupati disini harus 

mengambil sikap tegas keterkaitan izin SIPA yang telah habis sejak 2013 untuk 

memberikan perpanjangan izin atau menolak izin disertai dengan alasan yang 

jelas. 

 

Tujuan Pemberian Izin Pemanfaatan Air Tanah Pemda Klaten kepada PT 
Tirta Investama 
Analisis Yuridis Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air Dalam Kaitannya dengan Keseimbangan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) , Konservasi Sumber Daya Air dan Hak Atas Air.  
 
 Demokrasi substansial/sosial melahirkan negara kesejahteraan (welfare 

state) yang menghendaki agar negara mengambil inisiatif untuk melakukan 

intervensi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi rakyat dengan tujuan untuk 

memajukan kesejahteraan umum. Negara Republik Indonesia menganut asas 

negara kesejahteraan berdasarkan tujuan negara yang terkandung dalam 

pembukaan UUD 1945 serta pasal-pasal dalam UUD 1945.18 

                                                            
18Aidul Fitriciada Azhari, 2011, Handout Hukum Tata Negara 1, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, hal. 16.  
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 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada 

Pasal 3 yang juga menjadi tujuan pengelolaan sumber daya air mengamanatkan 

“sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan 

lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang 

berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  

 Pertama, kemanfaatan sumber daya air. Dari sisi ekonomi kehadiran PT 

Tirta Investama sebagai pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Klaten tentu 

saja dengan harapan menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD) daerah 

tersebut. Telah diketahui bahwa PT Tirta Investama memberikan sumbangan dari 

hasil produksinya sebulan sebesar 1Milyar dan Pemdes Ponggok juga mendapat 

sumbangan rata-rata 100jt tiap bulannya sebagai pendapatan asli desa. Sedang 

dari pajak air tanahnya sebesar 30jt tiap bulannya. Apabila dilihat dari segi 

kemanfaatan jelas terlihat bahwa air yang diambil mendatangkan manfaat bagi PT 

Tirta Investama dan Pemda Klaten, Pemdes Ponggok. Sedang masyarakat di 

sekitarnya masih bisa menikmati limpahan air dari hasil 10 % yang dialirkan ke 

sungai yang dipakai untuk masyarakat serta penyedian air bersih bagi masyarakat 

setempat. Jadi unsur “kemanfaatan sumber daya air” tersebut telah terpenuhi, 

karena di sini air yang diambil bermanfaat bagi semua pihak yakni masyarakat 

sekitar, Pemda dan perusahaan sendiri sehingga menimbulkan harmonisasi 

diantara ketiga pihak tersebut. 

 Kedua, konsep pembangunan yang berkelanjutan secara umum dapat 

diartikan sebagai pembangunan yang bertujuan mengembangkan dan 

meningkatkan keberadaan dan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam, 

dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam dapat menunjang 
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terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan generasi ke generasi.19 

Perda memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “pengelolaan air tanah 

berkelanjutan” adalah pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya ditujukan 

untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan 

generasi yang akan datang.  

 PT Tirta Investama telah melakukan program aqua lestari sebagai 

tanggung jawab sosial perusahaan, yang salah satu didalamnya dalam bidang 

pelestarian air dan lingkungan yakni telah melakukan pembibitan, penanaman, 

pembuatan sumur resapan, biopori, septic tank komunal, biogas, sungai bersih dan 

pengelolaan sampah. Oleh karena itu unsur “berkelanjutan” sudah terpenuhi 

karena telah melakukan konservasi sumber daya air yang digunakan untuk 

menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya air agar generasi mendatang 

tetap masih bisa merasakan atau mendapatkan air dengan mudah.  

 Ketiga, kemakmuran dapat dijelaskan bahwa dengan berdirinya PT Tirta 

Investama di desa mereka memang masyarakat kecil disana mayoritas senang 

karena setiap remaja yang lulus sekolah langsung bisa diterima kerja di pabrik 

tersebut dan masyrakat juga banyak mendapatkan bantuan-bantuan dari PT Tirta 

Investama serta untuk Desa Ponggok mendapatkan 100 juta perbulan dari air yang 

dijual. Oleh karena itu tujuan kemakmuran rakyat dalam tujuan UU SDA dapat di 

rasakan warga sekitar khususnya Desa Ponggok. 

 Keempat, kebutuhan akan hak atas air untuk keperluan sehari-hari seperti 

keperluan rumah tangga, air minum bersih masih bisa didapatkan dan dirasakan 

oleh warga sekitar dengan mudah, sebagai contoh warga desa setiap rumahnya di 

                                                            
19 Harun M. Husein, 1992, Berbagai Aspek Hukum Amdal, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 17.  
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beri pipa penyalur air yang nantinya dipakai sebagai kebutuhan sehari-hari, 

penyedian air disana masih di berikan oleh pemdes ponggok dengan syarat dan 

ketentuan yang diberikan. 

 Dari semua analisis penulis diatas penulis meyimpulkan bahwa 

keseimbangan antara PAD, konservasi sumber daya air, dan hak atas air telah 

terpenuhi karena sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004.  

 

PENUTUP 
Kesimpulan 
 
 Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan 

hal-hal sebagai berikut: 

 Pertama: mekanisme perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah Klaten 

kepada PT Tirta Investama sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2004 tentang Sumber Daya Air, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada 

masalah karena izin pengambilan air sudah habis dan izin belum keluar akan 

tetapi masih memakai izin lama yakni rekomendasi teknis dari Gubernur Jawa 

Tengah. Dengan uraian sebagai berikut: (a) dasar hukum perizinan pemanfaatan 

air tanah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, Bupati 

selaku pemberi izin dan PT Tirta Investama sebagai pemohon dan pemegang izin 

di dalam melakukan tindakan administrasi negara telah berlandaskan pada perda 

Nomor 9 Tahun 2012 tentang pengelolaan air tanah akan tetapi Bupati belum 

mengeluarkan perpanjangan izin dan PT Tirta Investama memakai rekomendasi 

teknis dari Gubernur Jawa Tengah. (b) prosedur pemberian izin air tanah secara 
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administratif dalam pemenuhan syarat-syarat material dan tata cara untuk 

mendapatkan izin, PT Tirta Investama sebagai pemohon di bidang perizinan 

pengelolaan air tanah telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam undang-

undang yang diberikan Pemda Klaten. (c) wewenang mengeluarkan izin dilakukan 

secara mandat Bupati memberikan wewenangnya kepada Kantor Pelayanan 

Terpadu dan Bagian Perekonomian dalam memberikan izin PT Tirta 

Investama.(d) pelaksanaan izin pemanfaatan air PT Tirta Investama antaralain: (i) 

teknis pengelolaan air tanah sepenuhnya dilakukan oleh Bagian Perekonomian 

bidang pengelolaan air, (ii) konservasi air tanah yang dilakukan PT Tirta 

Investama sudah dilaksanakan melalui program aqua lestari akan tetapi belum 

pernah memberikan laporan konservasi air tanah di Pemda Klaten, (iii) PAD yang 

diterima Pemda Klaten dalam bentuk sumbangan pihak ketiga senilai 1 M 

perbulan dan pajak air tanah 30 juta perbulan dipakai sebagai PAD sedang 

pemenuhan hak atas air melalui 10% debit yang diambil disalurkan ke sungai dan 

penyediaan air bersih bagi warga sekitar sehingga sudah terpenuhi, 

(iv)pengawasan yang dilakukan Pemda Klaten belum/tidak melibatkan peran serta 

masyarakat.  

 Kedua, tujuan pemberian izin pemanfaatan air tanah Pemda Klaten 

kepada PT Tirta Investama sudah sesuai dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan 

sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Analisis yuridis keseimbangan antara PAD, konservasi sumber daya air dan hak 

atas air dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (a)Kemanfaatan, sumber daya 

air yang diperoleh dari sangat bermanfaat karena air ditempat itu memiliki nilai 

ekonomi dari sisi pemerintahan perekonomian dalam PAD mendapatkan hasil dari 
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mata air tersebut. (b) Berkelanjutan, PT Tirta Investama telah melakukan 

konservasi sumber daya air yang digunakan untuk menjaga kelestarian dan 

keseimbangan sumber daya air. (c) Kemakmuran, secara ekonomi dan sosial 

berdiri dan beroperasinya PT Tirta Investama diwilayah masyarakat sekitar 

memberikan dampak ekonomi yang meningkat.(d) Hak atas air, pemenuhan hak 

atas air masyarakat sekitar sebelum dan setelah didirikan PT Tirta Investama 

sudah bisa terpenuhi hak-haknya setiap individu dalam mendapatkan air bersih 

layak konsumsi dan kebutuhan sehari-hari. 

Saran          

 Pertama, Pemda Klaten/Bupati sebaiknya secara tegas menolak atau 

mengeluarkan permohonan perpanjangan izin SIPA PT Tirta Investama disertai 

dengan alasan-alasan yang jelas.      

 Kedua, dalam hal pengawasan sebaiknya pemerintah mengajak/melibatkan 

masyarakat agar tidak muncul hal yang negatif dari masyarakat seperti manipulasi 

alat ukur debit air.         

 Ketiga, terkait konservasi air untuk melestarikan sumber daya air dan 

lingkungan agar tetap terjaga sebaiknya Pemda Klaten dan PT Tirta Investama 

membuat kerja sama dan laporan setiap tahunnya.    

 Keempat, kepada peneliti selanjutnya dimungkinkan meneliti tentang pajak 

dan retribusi PT Tirta Investama, Corporate Social Responbility (CSR) PT Tirta 

Investama dengan masyarakat. 
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