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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Air merupakan kebutuhan mutlak yang diperlukan bagi kelangsungan 

hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Hampir seluruh kegiatan manusia sehari 

hari memerlukan air sebagai bahan dasar maupun sebagai bahan penunjang 

termasuk pada bidang industri, kebutuhan domestik, air bersih dan termasuk 

dalam bidang pertanian. Kebutuhan manusia akan air akan semakin bertambah 

dari waktu ke waktu karena beberapa faktor yaitu faktor pertambahan penduduk, 

dan  meningkatnya intensitas serta ragam kebutuhan manusia akan air.  

Kebutuhan manusia yang semakin bertambah dari tahun ketahun akan 

mempengaruhi ketersediaan air yang semakin menurun. Penurunan ketersediaan 

air selain itu juga disebabkan oleh penggunaan sumber daya air yang tidak 

berwawasan lingkungan. Bencana banjir, longsor dan kekeringan yang telah 

menjadi persoalan yang bertahun-tahun menjadi isu lingkungan merupakan bukti 

dari degradasi lingkungan dari waktu ke waktu cenderung meningkat.  

Konsumsi air minum untuk rumah tangga di Indonesia pada tahun 2007 

sebagian besar sekitar 58 persen dipenuhi oleh air tanah. Sisanya dipenuhi dari 

ledeng (perusahaan air minum) sekitar 16 persen, air sungai 3 persen, air hujan 2,6 

persen, mata air 12,6 persen, dan lainnya 0,4 persen.1 Direktorat Jendral Cipta 

Karya, Departemen Pekerjaan Umum, memperkirakan rata-rata kebutuhan air 

bersih untuk rumah tangga di Indonesia adalah 110 liter per kapita per hari.   

                                                           
1 Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Status Lingkungan Hidup 

Indonesia 2010, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2010, hlm. 13 
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Terdapat dua jenis air yang ada, yaitu air yang ada di permukaan tanah 

dan air yang ada di dalam tanah yang disebut air tanah. Air permukaan adalah air 

yang berada di atas permukaan tanah  meliputi air sungai, air rawa, air waduk, air 

laut dan sebagainya, sedangkan air tanah merupakan sumberdaya air yang berada 

di bawah permukaan tanah yang pemanfaatannya harus memperhatikan 

keseimbangan kelestarian sumber daya air dan pemanfaatannya haruslah 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang dengan memanfaatkan 

sumber daya alam, termasuk sumber daya air, harus digunakan secara rasional.  

Dalam arti bahwa pemanfaatan sumber daya air, khususnya air tanah, harus 

diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup, dilaksanakan dengan 

kebijakan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan yang akan datang.  

Pengelolaan sumber daya alam termasuk pengelolaan sumber air tanah harus 

dipelihara kelestarian, dijaga tingkat kualitas dan kuantitas air sehingga akan terus 

lestari untuk kebutuhan manusia di masa yang akan datang sehingga pemanfaatan 

sumber air tanah dapat dikatakan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

Bunyi Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 194 adalah sebagai berikut: 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas 

 kekeluargaan,  

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang  

  menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara 

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  

  dikuasai negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  

  rakyat.  

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi  

  ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,  

  berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan  

  menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,  

  dan 



3 
 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 

  undang-undang. 

   

Kata “sebesar-besar kemakmuran masyarakat” berarti fokus tujuan dari 

kekayaan yang dimiliki oleh bumi, air, serta kekayaan yang terkandung di 

dalamnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Penafsiran “dikuasai negara” 

bukan berarti bahwa negara memiliki bumi, air, serta kekayaan yang terkandung 

di dalamnya, tetapi lebih kepada kemampuan pemerintah untuk melakukan 

pengaturan agar pemegang hak-hak dari bumi, air, serta kekayaan yang tetap 

berpegang pada asas kepentingan masyarakat.  

Untuk melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, diatur lebih lanjut 

mengenai pengaturan air diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air, namun undang-undang ini telah dibatalkan Mahkamah 

Konstitusi dengan putusan nomor 85/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah 

Konstitusi memutuskan untuk menghidupkan kembali Undang-undang Nomor 11 

Tahun 1974 tentang Pengairan untuk mencegah kekosongan hukum sampai 

dibentuk pengaturan mengenai sumber daya air kembali.  

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Untuk itu, pemanfaatan air beserta 

sumber-sumbernya haruslah diabdikan kepaada kepentingan dan kesejahteraan 

rakyat di segala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan 

keamanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan 
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kemampuan untuk berdiri sendiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 174 menegaskan bahwa air 

beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.  

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Pasal 11 ayat (2) memberi 

pengaturan tentang pengusahaan air dapat dilakukan oleh badan hukum, badan 

sosial, atau perorangan harus memperoleh izin dari pemerintah, dengan 

berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan. Perolehan izin dari 

pemerintah dijadikan instrumen pengendalian bukan merupakan instrumen 

penguasaan.  “Dengan demikian, swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas 

sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam 

jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin 

yang diberikan negara secara ketat,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto.2 

Di tingkat daerah pengaturan sumber daya air dilakukan melalui 

Peraturan Daerah (Perda). Pengaturan air tanah untuk pertanian rakyat melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012. Pasal 2 Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengelolaan 

air tanah diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan 

lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air tanah yang 

                                                           
2 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Berita Sidang Seluruh Undang-undang 

Sumber Daya Air dibatalkan Mahkamah Konstitusi, at 

http:/www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10634#.VoPs578gGc0.  18 

Februari 2015 
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berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 7 Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012  menyebutkan bahwa prioritas 

peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan pertanian rakyat didahulukan 

daripada keperluan industri. 

Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 

mengatur menyebutkan bahwa pengusahaan air tanah bagi usaha ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, 

dan bahan pembantu atau proses produksi. Pengusahan tersebut dapat dilakukan 

sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian 

rakyat masyarakat setempat terpenuhi. Pasal 14 dan 15 Peraturan Daerah 

kabupaten Klaten Nomor 9 tahun 2012, mengatur bahwa pengusahaan air tanah 

dilakukan setelah memiliki hak guna usaha dari pemanfaatan air tanah melalui 

izin pengusahaan air tanah di wilayah CAT (cekungan air tanah) dilaksanakan 

setelah mendapat izin dari Bupati Klaten. 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Air Tanah mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 

karena belum dilakukan pencabutan Peraturan Daerah yang berlaku setelah 

dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

sebagai acuan yang sebelumnya.3  

Menyangkut dibatalkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 akan 

membatalkan peraturan-peraturan yang menginduk darinya, tetapi tidak serta 

                                                           
3 Wawancara dengan Bapak Widyana, Kepala Bagian ESDM Kabupaten Klaten, di 

Kantor ESDM Kabupaten Klaten, 31 Desember 2015, Jam 08.30 
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merta membatalkan peraturan tersebut dikarenakan peraturan itu yang sangat 

dibutuhkan dan belum ada peraturan yang memungkinkan untuk menggantikan.4  

Kabupaten Klaten dikenal sebagai salah satu daerah “lumbung padi” di 

Jawa Tengah yang menopang tersedianya pangan. Sebagian besar masyarakat di 

Kabupaten Klaten bekerja sebagai petani. Data yang tercatat di Klaten dalam 

angka menyebutkan jumlah rumah tangga petani di Klaten ada 76. 196 keluarga, 

dengan jumlah petani 144.414 orang. Besar kecil hasil pertanian masyarakat 

Kabupaten Klaten merupakan tolak ukur kemakmuran masyarakat sehingga 

pemanfaatan air untuk bidang pertanian merupakan tujuan pengelolaan sumber 

daya air. Prioritas pemanfaatan air tanah untuk bidang pertanian pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 berada pada nomor 2 setelah 

peruntukan air minum dan kebutuhan rumah tangga. Peraturan yang telah dibuat 

tentunya akan memberikan kekuatan hukum bagi pemanfaatan air untuk pertanian 

masyarakat secara berkelanjutan.  

Pengelolaan air tanah di Kabupaten Klaten khususnya dalam aspek 

hukum dapat berupa peraturan dan perundangan yang akan menjadi landasan 

pengaturan upaya pengelolaan air tanah secara berkelanjutan baik peraturan dan 

perundangan yang dilahirkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Peraturan dan perundangan di tingkat daerah merupakan alat yang efektif untuk 

pengendalian pemanfaatan air tanah secara berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan, karena peraturan daerah sesuai dan mengacu pada kondisi fisik 

sumberdaya air tanah yang berada pada daerah tersebut.  

                                                           
4 Wawancara dengan Bapak Ridwan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia, di Gedung Pasca Sarjana FH UII, 12 Januari 2016, Jam 11.00 
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Tetapi yang terjadi di sumber air Si Gedang Kecamatan Polanharjo 

Kabupaten Klaten yang merupakan sumber air tanah bagi masyarakat untuk 

kehidupan sehari-hari dan kebutuhan pertanian mengalami penurunan debit air 

setelah air tanah yang keluar dari sumber air Si Gedang dimanfaatkan untuk 

sektor industri.  Mata air Sigedang Klaten memiliki debit air sebanyak 69,5 

liter/detik. 

Data yang ada menyatakan, dari 128 perusahaan yang memanfaatkan air 

bawah tanah, hanya dua yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu 

PDAM Klaten dan PDAM Solo. Angka penggunaan air dalam tanah paling 

banyak adalah PDAM Solo, PDAM Klaten dan kemudian PT. Tirta Investama. 5 

Pemanfaatan air tanah di lokasi Si Gedang dilakukan oleh PT. Tirta 

Investama yang bergerak dibidang usaha air minum mineral dengan ijin 

penggunaan sebanyak 5000 liter per hari.6 Menurut wawancara pra riset dengan 

Dinas ESDM Kabupaten PT. Tirta Investama mempunyai 3 titik  pengeboran dan 

menurut wawancara dengan PT. Tirta Investama, debit air yang dusahakan sesuai 

dengan izin tidak pernah ada perubahan volume dari Tahun 2002. 

 Kini debit air tanah yang keluar dari sumber air tidak bisa lagi 

memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian pada musim kemarau. Petani yang 

menggarap sawah di sepanjang aliran mata air sudah tidak bisa lagi memanfaatkan 

air tanah yang dulunya melimpah di saat musim kemarau tiba. 7 

                                                           
5 Jawa Pos, tanggal 30 April 2015 
6 Kabupaten Klaten, Profil Pengelolaan Tutupan Vegetasi Kabupaten Klaten (Program 

Menuju Indonesia Hijau Tahun 2015), hlm. VI3 
7 http://www.kompasiana.com/avidnurmeida/konflik-antarsektor-di-kabupaten-

klaten_551077c6a333119737ba82e8 

http://www.kompasiana.com/avidnurmeida/konflik-antarsektor-di-kabupaten-klaten_551077c6a333119737ba82e8
http://www.kompasiana.com/avidnurmeida/konflik-antarsektor-di-kabupaten-klaten_551077c6a333119737ba82e8
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Petani harus mengusahakan pengairan untuk sawahnya dengan biaya 

ekstra dengan mengusahakan dan mengoperasikan mesin penyedot air.  

Kenyataan yang terjadi tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam 

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 yang 

memberikan pengaturan pengelolaan air tanah diselenggarakan secara 

menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan 

mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.  

Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Air Tanah menyebutkan prioritas peruntukan pemanfaatan air 

tanah untuk kebutuhan pertanian rakyat lebih diutamakan daripada kebutuhan 

industri. Pasal 13 memberikan pengaturan bahwa pengusahaan air tanah 

merupakan kegiatan penggunaan air bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, atau bahan 

pembantu atau proses produksi dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah 

untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat 

terpenuhi.   

Jumlah penggunaan dan pemanfaatan air tanah yang sudah sesuai dengan 

izin penggunaan oleh PT. Tirta Investama seharusnya tidak akan mengganggu 

kebutuhan air tanah untuk kebutuhan pertanian rakyat. Jumlah pengambilan air 

tanah juga harus dilaporkan setiap bulan kepada Bupati untuk mencegah 

penyimpangan terhadap izin yang telah diberikan.  
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 Apabila pengambilan debit air tanah untuk kebutuhan industri air minum 

melebihi debit yang ditentukan dalam izin maka pemegang izin telah melanggar 

Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012. Selain itu, 

pemegang izin tidak melaporkan penggunaan air tanah secara berkala kepada 

Bupati maka telah melanggar Pasal 22 Perturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 

9 Tahun 2012. Pelanggaran atas pasal tersebut akan berhubungan dengan 

ketentuan sanksi administrasi yang diatur pada Pasal 32 dan ketentuan pidana 

pada Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 yang 

hukumannya pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 

50.000.000,-. 

Selain dari faktor kehadiran PT. Tirta Investama, faktor lain yang 

mempengaruhi adalah faktor pengawasan dari SKPD Pengelola yang tidak ikut 

secara aktif dalam pengelolaan maupun pengawasan penggunaan pemanfaatan air 

tanah di Kabupaten Klaten. Kegiatan pemantauan dan evaluasi air tanah dilakukan 

oleh SKPD Pengelola berdasarkan Pasal 25 Peraturan daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 9 Tahun 2012. Tidak dilakukannya ketentuan pembinaan dan pengawasan 

atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan 

dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah menjadi faktor 

lain yang menyebabkan air tanah di Kabupaten Klaten tidak lagi memenuhi 

kebutuhan pertanian rakyat di musim kemarau. 

Kepentingan pembangunan serta meningkatnya perekonomian daerah 

menjadi alasan utama dibanding dengan prioritas kebutuhan masyarakat untuk 

mengairi pertaniannya demi terciptanya ketahanan pangan baik untuk petani 
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maupun untuk kebutuhan nasional. Akhirnya kepentingan masyarakat yang 

menjadi prioritas pemanfaatan air sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 9 Tahun 2012 menjadi terkalahkan dengan kebutuhan air untuk kebutuhan 

bisnis dan industri.  

Kondisi seperti ini tentunya tidak sesuai dengan ketetuan mengenai air 

yang telah penulis jabarkan sebelumnya. Kasus ini menjadi perhatian peneliti 

karena terdapat ketimpangan antara apa yang diatur dalam Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah Kabupaten Klaten dengan 

realita dan pemanfaatan air tanah bagi kepentingan pertanian berkelanjutan 

sebagai kebutuhan masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan baik untuk 

masyarakat itu sendiri maupun untuk ketahanan pangan di tingkat nasional.   

Pengelolaan sumber daya alam air tanah bagi industrialisasi bisa 

dilaksanakan apabila pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air tanah bagi 

sawah berkelanjutan telah dipenuhi terlebih dahulu dan bersifat berkelanjutan.  

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Air Tanah untuk Pemenuhan Kebutuhan Pertanian Rakyat.”  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah untuk pemenuhan 

kebutuhan pertanian rakyat di Kecamatan Polanharjo? 
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2. Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air 

Tanah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah khususnya yang 

menyangkut  pemenuhan pemanfaatan sumber daya air tanah bagi 

kebutuhan pertanian rakyat di Kecamatan Polanharjo 

2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pelanggar 

pengelolaan air tanah bagi kebutuhan pertanian rakyat sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Air Tanah.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

a. Pelaksanaan Hukum  

Buku yang berjudul Pengelolaan Sumber daya Air Terpadu yang ditulis 

oleh Robert J. Kodoati mengutip definisi yang di ungkapkan oleh Grigg mengenai 

pengelolaan sumber daya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan 

non struktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan 

manusia untuk kepentingan/manfaat dan tujuan-tujuan lingkungan.8Tindakan 

struktur (structural measure) untuk pengelolaan air tanah adalah fasilitas-fasilitas 

                                                           
8 Robert J. Kodoati, Roestam Sjarif, Pengelolan Sumber Daya Air Terpadu, Edisi 

Kedua, Penerbit Andi Ofset, Yogyakarta, 2008, hlm. 220 



12 
 

terbangun (constructed facilities) yang digunakan untuk mengendalikan aliran dan 

kualitas air. Tindakan-tindakan non struktur (non-structural measures) untuk 

pengelolaan air tanah adalah program-program atau aktifitas-aktifitas yang tidak 

membutuhkan fasilitas-fasilitas terbangun.  

Pengelolaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan diberikan kepada pemerintah untuk mengelola serta mengembangkan 

kemanfaatan air dan/atau sumber-sumber dengan tetap menghormati hak yang 

dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional.  

Definisi pengelolaan sumber  daya air yaitu upaya merencanakan, 

melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber 

daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.9 

Definisi tersebut juga merupakan pengertian pengelolaan air tanah secara 

menyeluruh menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012. 

Konservasi sumber daya air ialah upaya memelihara keberadaan serta 

keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia 

dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk 

hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Pendayagunaan 

sumber daya air ialah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, 

pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil 

guna dan berdaya guna. Kemudian pengendalian daya rusak air adalah upaya 

                                                           
9 Tri M Sunaryo, Tjoek Waluyo, Aris Harnanto, Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep 

dan Pengelolaannya, Banyu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 51 
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untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan 

yang disebabkan oleh daya rusak air.  

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, air 

adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, 

baik yang terdapat di atas maupun di permukaan tanah, tidak termasuk dalam 

pengertian ini air yang terdapat di laut. Air adalah semua air yang terdapat di 

dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun 

di permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.  

Pengertian Air Tanah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 9 Tahun 2012 adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 

bawah permukaan tanah.  

Air tanah adalah sejumlah air di bawah permukaan bumi yang dapat 

dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan, atau sistem drainase atau dengan 

pompaan.10Air tanah adalah air yang bergerak dalam tanah yang terdapat di dalam 

ruang-ruang antara butir-butir tanah yang membentuk di dalam retak-retak dari 

batuan, yang dahulu disebut air lapisan dan sekarang disebut air celah (fissure 

water). 11 

Air tanah air yang bergerak sebagai aliran air tanah atau batuan sampai 

akhirnya muncul ke permukaan sebagai mata air (springs) atau sebagai rembesan 

(seepages) ke danau, waduk, sungai atau langsung ke laut.12 

                                                           
10 Ibid., hlm.4 
11 Sosrodarsono, S dan Takeda K, Hidrologi untuk Pengairan, PT. Pradya Paramita, 

Jakarta,1999, hlm. 93 
12 Sri Harto, Analisis Hidrologi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 303 
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Air merupakan salah satu kebutuhan mutlak manusia. Pemenuhan 

terhadap kebutuhan air merupakan tindakan manusia yang harus dilakukan untuk 

bertahan hidup. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, pemenuhan memiliki 

makna proses, cara, perbuatan memenuhi. 13 

Manusia tidak akan terlepas dari kebutuhan untuk mencukupi segala 

sesuatu mulai dari manusia itu lahir sampai meninggal untuk memberikan 

kepuasan rohani maupun jasmani.Dalam menjalani kehidupan manusia 

dihadapkan dengan berbagai kebutuhan, yaitu antara lain:14 

a. Kebutuhan Pokok, merupakan suatu bentuk kebutuhan yang berhubungan 

dengan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan.  

b. Kebutuhan Hidup, merupakan kebutuhan dasar yang layak bagi setiap pribadi 

meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan hiburan.  

c. Kebutuhan Daerah, merupakan keinginan suatu daerah untuk mengatur dan 

mengurus serta menyekenggarakan urusan pemetintahan tertentu sesuai tingkat 

kemampuan dan keadaan suatu daerah.  

Dalam Kebutuhan manusia, Abraham Maslow membagi menjadi lima 

macam kebutuhan manusia, yaitu;15 

a. Physical Needs (Kebutuhan-kebutuhan Fisik) 

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi 

tubuh seperti papan, sandang, dan pangan.  

                                                           
13 Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta, 2005,hlm. 851 
14 Jimmy dan Marwan, Kamus Hukum, Cetakan Pertama, Realiti Publiser, Surabaya, 

2009, hlm. 335 
15 Slamet Santoso, Teori-Teori Psikologi Sosial, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 

111-112 
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b. Safety Needs (Kebutuhan Rasa Aman) 

Kebutuhan ini lebih bersifat psikologi individu dalam kehidupan sehari-

hari.Misalnya perlakuan adil, pengakuan hak dan kewajiban, jaminan 

keamanan.  

c. Social Needs (Kebutuhan Sosial) 

Kebutuhan ini juga cenderung bersifat psikologis dan sering berkaitan 

dengan kebutuhan lainnya. Misalnya diakui sebagai anggota, keinginan 

untuk mengikuti atau berpartisipasi pada suatu kegiatan, bersosialisasi 

dengan lingkungan sekitar.  

d. Esteem Needs (Kebutuhan Penghargaan) 

Kebutuhan ini menyangkut prestasi dan prestise individu setelah 

melakukan kegiatan. Misalnya keinginan untuk dihargai, dipuji dan 

dipercaya.  

e. Self Actualization (Kebutuhan Aktualisasi Diri) 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi dari individu dan 

kebutuhan ini sekaligus paling sulit dilaksanakan.Misalnya mengakui 

pendapat orang lain, mengakui kebenaran orang lain, mengakui 

kesalahan diri sendiri, dapat menyesuaikan diri dengan situasi.  

Pertanian terbagi ke dalam pertanian dalam arti luas dan pertanian dalam 

arti sempit, pertanian dalam arti luas mencakup:16 

1. Pertanian rakyat atau disebut sebagai pertanian dalam arti sempit 

                                                           
16 Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm.16-17 
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2. Perkebunan (termasuk di dalamnya perkebunan rakyat atau perkebunan 

besar) 

3. Kehutanan 

4. Perikanan (perikanan darat dan perikanan laut) 

 Maksud dari pertanian tanaman pangan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah adalah pertanian dengan tanaman 

yang tidak membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak, antara lain, padi-padian, 

palawija, dan jagung.  

b. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, 

ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.17 Tujuan hukum atau 

cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai 

tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui 

apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu 

diimplementasikan atau tidak. 

Penegakan hukum adalah proses logis yang mengikuti kehadiran suatu 

peraturan hukum di bawah alam sadar masing-masing individu, selain itu 

penegakan hukum haruslah bersifat memaksa. Perlunya keterlibatan manusia 

menjadi salah satu faktor penting dalam penegakan hukum. Keterlibatan inilah 

yang kemudian dinamakan mobilisasi hukum.18 Konsep ini menjelaskan bahwa 

setiap peristiwa hukum yang diatur dalam aturan hukum yang berlaku hanya dapat 

                                                           
17 Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, 

2011, Yogyakarta, hlm. vii 
18 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum:Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. 

Genta Publishing, 2010, hlm. 191 
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muncul karena adanya keterlibatan manusia atau mobilisasi hukum, tanpa hal 

tersebut maka tidak akan ada kasus yang muncul dan hukum hanya sebagai aturan 

yang mati saja.  

Sabian Usman mengatakan bahwa penegakan hukum adalah sebuah 

upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkannya. 

Dalam hal penegakan tersebut, yang menjadi pokok permasalahan adalah 

menyinergikan tiga pilar dasar penegakan hukum, yaitu peraturan perundangan, 

aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakatnya.19  

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus 

diperhatikan, yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan 

(Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigheit).20 Keharusan dalam 

melaksanakan dan menegakkan hukum sehingga hukum menjadi peristiwa yang 

kongkrit. Kepastian hukum merupakan perlindungan secara hukum yang pasti 

terhadap tindakan sewenang-wenangan sehingga tercipta suatu keadaan yang 

tertib sesuai dengan harapan masyarakat.  

Namun, hukum tidak selalu mengenai kepastian, penegakan hukum juga 

diharapkan menghasilkan sebuah hasil yaitu suatu manfaat. Selain menghasilkan 

sebuah kemanfaatan, penegakan hukum juga diharapkan dapat dilakukan secara 

adil. Keadilan dalam penegakan hukum bersifat subyektif, individualis, dan tidak 

menyamaratakan, yang berarti bahwa keadilan bagi seoarng individu tidak bisa 

disamakan dengan keadilan bagi individu yang lain. 

                                                           
19 Sabian Usman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009 

hlm. 256. 
20  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakara, 1999, hlm. 145-146 
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Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka 

mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan dalam penegakan hukum 

dapat berakibat merosotnya nilai hukum karena, kepastian hukum, kemanfaatan 

dan keadilan dari hukum tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat. 

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor 

yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang 

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor 

tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:21 

1. Faktor hukumnya sendiri 

2. Faktor Penegak Hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan 

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu kelima faktor 

tersebut menjadi esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur 

daripada efektifitas penegakan hukum. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. 

Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8 
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E. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah 

untuk Pemenuhan Kebutuhan Pertanian Rakyat.  

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah responden yang sebelumnya telah ditentukan 

yaitu: 

a. Ketua kelompok tani dan petani di desa-desa yang sawahnya dialiri aliran 

air tanah di Kecamatan Polanharjo 

b. Direktur PT.  Tirta Investama Klaten  

c. Kepala DPU dan ESDM Kabupaten Klaten 

d. Direktur PDAM Kabupaten Klaten 

e. Direktur PT. Sari Husada 

f. Direktur PT. Cokro Supertirto 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari langsung dari subyek 

penelitian.  

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dengan cara studi 

kepustakaan dan dokumen dengan membaca literatur-literatur yang 

diperlukan dalam penelitian ini.  

4. Teknik Pengumpulan Data 
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a. Data primer dilakukan dengan cara wawancara.  Wawancara dilakukan 

dengan mengadakan interview dan tatap muka secara langsung dengan 

subyek hukum/responden yang sebelumnya telah ditentukan oleh 

peneliti.  

b. Data sekunder dilakukan dengan cara: 

a. Studi Kepustakaan yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai 

peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan 

dengan pengelolaan air tanah bagi sawah berkelanjutan sesuai 

dengan Peraturan Daerah Klaten Nomor 9 Tahun 2012.  

b. Studi Dokumen yaitu mencari, menemukan dan mengkaji berbagai 

dokumen seperti putusan pengadilan, risalah sidang, dan lain-lain 

yang berhubungan dengan pengelolaan air tanah bagi sawah 

berkelanjutan 

5. Pendekatan yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni 

pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan 

yang berlaku. Pada penelitian ini, mengkaji Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah dilihat dari 

pengelolaan air tanah bagi sawah berkelanjutan di lapangan, hambatan serta 

solusinya.  

6. Pengolahan dan Analisis Data 

Proses pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian 

sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diintepretasikan. Jenis data dalam 
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penelitian ini adalah kualitatif sehingga pengolahan data meliputi editing, 

coding dan penyajian dalam bentuk narasi. Editing adalah meneliti data yang 

diperoleh untuk mengetahui atau menjamin apakah sudah dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. Editing dilakukan 

dengan pembetulan data yang keliru dan menambah data yang kurang. Coding 

adalah mengkategorisasikan data dengan memberikan kode atau simbol untuk 

dapat ditabulasikan. Penyajian hasil pengolahan data dalam bentuk narasi 

setelah semua data lengkap.  

Metode analisis data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang dikatakan oleh responden 

baik secara lisan atau tulisan dan juga perilaku secara nyata juga diteleti dan 

dipelajari sebagai suatu yang utuh.22 Setelah semua data terkumpul kemudian 

dilakukan analisis menggunakan metode analisis kualitatif.  

 

                                                           
22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 15 


