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BAB III 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN 

NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH 

UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN PERTANIAN RAKYAT 

 

A.   Hasil Penelitian 

1. Gambaran Wilayah  Penelitian 

 Kecamatan Polanhardjo Kabupaten Klaten secara geografis terletak di 

Kabupaten Klaten sebelah Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di 

sebelah Utara, Kecamatan Delanggu di sebelah Timur, Kecamatan Ceper di 

sebelah Selatan, Kecamatan Karanganom dan Kecamatan Tulung di sebelah 

Barat.  Secara keseluruhan  Kecamatan Polanhardjo mempunyai luas sebesar 28,3 

Kilometer persegi, dan terdiri dari 18 desa.  

 Kedelapan belas desa tersebut adalah Desa Glagahwangi, Kapungan, 

Kauman, Ngaran, Borongan, Nganjat, Jimus, Turus, Polan, Karanglo, Ponggok, 

Wangen, Keparabon, Kranggan, Kebonharjo, Janti, Sidowayah dan desa 

Sidoharjo.1 

 Kecamatan Polanharjo merupakan salah satu Kecamatan yang 

menghasilkan padi cukup besar bagi Kabupaten Klaten, karena itu Kecamatan 

Polanharjo juga disebut sebagai daerah sentra padi di Kabupaten Klaten.  

Sebagian besar Kecamatan Polanhardjo merupakan daerah pertanian dengan 

sistem irigasi teknis dan non teknis. Luas rata-rata tanah sawah yang ada di 

                                                           
1 Data Dianas Pertanian Kecamatan Polanharjo, Senin, 19 Oktober 2015. Jam 09.00 
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kecamatan Polanhardjo dari tahun 2009 sampai 2013 adalah 1.823,84 . Pada tahun 

2014 produksi padi di Kecamatan Polanhardjo sebanyak 9.289 ton, dan pada 

tahun 2015 ini produksi padi meningkat menjadi 9.656 ton.  Selain sebagai daerah 

lumbung padi, Kecamatan Polanhardjo juga merupakan daerah pemasok palawija 

dan per 

ikanan.2  

Jumlah penduduk Kecamatan Polanharjo berjumlah 36.559 jiwa dan 

terdapat jumlah penduduk yang besar di Kecamatan Polanharjo yang mempunyai 

mata pencaharian sebagai petani pemilik lahan yakni sebanyak 7.296 jiwa.  

Terlalu banyak penduduk yang bekerja sebagai petani, pegawai Dinas Pertanian 

Kecamatan Polanharjo tidak dapat menyebutkan jumlah keseluruhan petani yang 

mencakup petani pemilik sawah dan petani penggarap lahan (buruh tani).  

 Potensi pertanian dan kesuburan lahan yang ada di Kecamatan Polanharjo 

ini memberikan dampak bagi kemakmuran dan kesejahteraan petani khususnya 

penduduk Kecamatan Polanhardjo pada umumnya. Tingkat kemiskinan di 

Kecamatan Polanhardjo dapat dikategorikan rendah, hal ini ditandai dari 

kepemilikan rumah yang sebagian besar tembok bata, bukan gedhek, berlantai 

keramik atau semen, tidak berlantai tanah, kepemilikan sepeda motor, mobil, serta 

perabot rumah tangga yang cukup modern seperti kompor gas, televisi, kulkas, 

dan sebagainya.  

 Hampir dapat dipastikan bahwa sektor pertanian tidak dapat dilepaskan 

dari air dan ketersediaan air. Tidak ada pertanian yang dapat berhasil dengan baik 

                                                           
2 Badan Pusat Statistik, Kecamatan Polanharjo dalam Angka, Koordinator Statistik, 

2014, hlm. 4 dan 58 
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tanpa ada air dan ketersediaan air sebagai daya dukung. Wilayah Kecamatan 

Polanhardjo dengan sektor  pertanian yang maju tidak terlepas dari keberadaan air 

dan ketersediaan air yang cukup melimpah.   

 Berdasarkan data dari Seksi Pengairan Kecamatan Polanharjo, Kecamatan 

Polanhardjo dilalui oleh 6 sungai kecil dan selokan serta bendung sebanyak 12 

buah. Fungsi sungai dan bendung ini adalah sebagai penyedia air untuk 

kepentingan pengairan persawahan/pertanian di Kecamatan Polanhardjo. 

Kesembilan sungai kecil dan selokan yang melewati Kecamatan Polanhardjo 

adalah sungai/selokan Pusur, Sumber, Ngrancah, Dandang, Gandul, dan Lele.  

Sementara ke dua belas bendung adalah bendung Plosowareng, Ponggok, Pelem,  

Grenjeng, Karanggondang, Pleredan, Pusur, Besuki, Pundung, Siringin, 

Tegalkenceng dan bendung Kendon. 

 Keberadaan 6 sungai kecil/selokan dan 10 buang bendung ini mampu 

mengairi sawah seluas 1.891,7 hektar, dimana sawah seluas 1.351,7 hektar diairi 

menggunakan irigasi teknis dan 540 hektar diairi menggunakan irigasi setengah 

teknis. Keberadaan sungai/selokan dan bendung-bendung yang ada di Kecamatan 

Polanharjo inilah yang menjadi daya dukung pertanian di wilayah ini.  

 Potensi pertanian (sawah) di Kecamatan Polanhardjo terutama berada di 

desa Sidowayah, Kauman, Ngaran, Sidoharjo, Janti, Glagahwangi, Borongan, 

Kapungan, dan Turus. Luas persawahan yang ada di desa-desa tersebut rata-rata di 

atas 100 hektar, sementara desa-desa lainnya (9 desa) luas perswahan yang ada 

kurang dari 100 hektar. Luas persawahan yang paling kecil berada di desa 

Kebonharjo dengan luas persawahan sebesar 53 hektar.  
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 Dengan luasan persawahan tersebut, produksi padi yang dapat dihasilkan 

di Kecamatan Polanhardjo sebanyak 9.656 ton dengan jumlah konsumsi sebanyak 

3.956 pada tahun 2015 (data diperoleh dari Kecamatan Polanharjo). Selain 

sebagai daerah sentra padi atau lumbung padi di Kabupaten Klaten, Kecamatan 

Polanhardjo juga memasok palawija seperti ketela, jagung, kedelai, cabai, dan 

tanaman produksi lainnya.  

 Potensi pertanian ini didukung dengan pengairan yang dapat dikatakan 

memadai karena sebagian besar pertanian di Kecamatan Polanharjo dialiri irigasi 

teknis dan non teknis serta ketersediaan air yang mencukupi. Dapat dikatakan 

bahwa pertanian di Kecamatan Polanhardjo ini dapat ditanami padi dan palawijo 

sepanjang tahun, dan hampir tidak ditemukan persawahan yang “diberokan”. Ini 

berarti di wilayah ini tidak diketemukan area persawahan tadah hujan.  

 Irigasi teknis dan setengah teknis yang ada di Kecamatan Polanhardjo 

lebih banyak berasal dari sungai/selokan atau dari bendung yang ada. Namun 

dalam musim kemarau, pengairan persawahan untuk menanam padi atau 

pengairan untuk kebutuhan tanaman pangan dan palawija dilakukan dengan 

menggunakan pompa air yang dimiliki swadaya masyarakat maupun yang 

dimiliki oleh kelompok tani di masing-masing desa.  

 Masyarkat melalui kelompok tani mengusahakan air untuk mengairi lahan 

pertaniannya dengan mesin pompa yang dibiayai sendiri atau swadaya. Tidak ada 

anggaran khusus yang diberikan pemerintah daerah kabupaten maupun kecamatan 

untuk membantu petani memperoleh air. Masyarakat mengeluhkan bahwa mereka 

harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit dalam mengoperasikan 
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mesin pompa air, selain itu ketersediaan alat penunjang berupa selang air 

terkadang tidak mencukupi kebutuhan. Masyarakat juga tidak membuat sumur 

gali yang telah diatur dalam Peraturan Daerah dikarenakan jumlah air permukaan 

masih memadai dan tidak harus menggunakan sumur gali dan biaya yang timbul 

akibat pembangunan sumur gali memberatkan masyarakat. 

 Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah 

Pasal 16 mengatur tata cara pemanfaatan air tanah melalui sumur gali. Pasal 11 

ayat (4) huruf a dan b mengatakan bahwa setiap penggalian air tanah termasuk 

melalui sumur gali harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Klaten.  Di Kabupaten Klaten pemanfaatan sumur gali untuk mengairi persawahan 

di musim kemarau dilakukan secara kolektif dalam wadah kelompok tani (Poktan) 

dan P3A (Petani Pengguna dan Pemanfaat Air) atau GP3A (Gabungan Petani 

Pengguna dan Pemanfaat Air).  

 Data statistik yang diperoleh dari Kecamatan Polanharjo menyebutkan 

bahwa jumlah Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Poktan (kelompok tani) dan 

P3A sebanyak 18 buah. Delapan belas Gapoktan, Poktan, dan P3A adalah Gemah 

Ripah, Bangun Karya, Tunas Karya, Sumber Agung, Ngudi Makmur, Bumi Sari, 

Tani Makmur, Margo Rukun, Marsudi Makmur, Tani Mulyo, Bogo Raharjo, Sido 

Dadi Utomo, Dadi Maju, Sari Tani, Sari Makmur, Sido Makmur, Sido Wayah dan 

Tani Makmur Sidoharjo. 
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2.  Profil Perusahaan 

Berdasarkan data yang dicatat Dinas ESDM Kabupaten Klaten 

pemanfaatan air tanah di Kabupaten Klaten dilakukan oleh masyarakat, BUMD 

dan pihak swasta yang berjumlah 124 perusahaan.  

. BUMD kabupaten Klaten adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang 

bernama Tirta Dharma dan salah satu pihak swasta yang memanfaatkan sumber 

daya air tanah adalah PT.  Tirta Investama.  

a. PDAM Kabupaten Klaten 

 PDAM Kabupaten Klaten didirikan pada 9 September tahun 1977 melalui 

APBN (Proyek Penanggulangan Darurat) di Kota Klaten oleh pemerintah pusat. 

Dasar hukum pendirian PDAM Kabupaten Klaten adalah Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 1997 dan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor HK.057/P/1997. Sarana dan Prasarana fisik yang dibangun antara 

lain 1 (satu) buah sumur dalam kapasitas 15 liter per detik, jaringan pipa transmisi 

dan distribusi 12.000 M, pemasangan sambungan rumah 180 buah, dan hidran 

umum 14 buah.3 

b. PT. Tirta Investama 

 PT. Tirta Investama berdiri di Jalan Raya Cokro-Klaten Desa Wangen, 

Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Pada Tahun 2002. PT. Tirta Investama 

memegang izin dari Bupati Kabupaten Klaten dengan nomor putusan 

545.21/502/2014 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pemakaian/Pengusahaan 

Air Tanah Kepada PT. Tirta Investama 1 dan hasil uji kualitas fisika dan kimia air 

                                                           
3 Profil Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten Tahun 2015 
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diketahui oleh Permenkes Nomor  492/MENKES/PER/IV/2010. Teknis 

bengambilan air berada di zona 49m, (UTM) BT 457.600m, U/S 9.158.900m 

dengan kedalaman sumur 45 meter dan kedudukan muka air tanah (MAT) 8,29 

meter. PT. Tirta Investama mengoperasikan alat pengukur debit untuk 

memastikan bahwa PT. Tirta Investama mengambil air sesuai dengan izin yaitu 

5000 liter per hari dalam 1 titik, sementara PT Tirta Investama mempunyai 4 titik 

sumur.4  

 Setelah melalui tempat penampungan air tanah, air itu kemudian diproses 

untuk dijadikan air minum kemasan. PT. Tirta Investama setidaknya 

memproduksi air minum kemasan dalam tiga bentuk, yakni air minum kemasan 

bentuk gelas (cup), air minum kemasan dalam bentuk botol (bottle) dengan 

berbagai ukuran liter dan air minum kemasan dalam bentuk galon.  

 Ijin dari Bupati Klaten diberikan kepada Charlie Victor Henricus Cappeti 

selaku presiden direktur PT. Tirta Investama yang berlokasi di Desa Ponggok, 

Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Ijin terbaru diberikan Bupati Klaten 

kepada PT. Tirta Investama pada tanggal 24 Desember 2014 sampai 24 Desember 

2017.  

 

 

 

                                                           
4 Profil Perusahaan Tirta Investama oleh Dinas ESDM Kabupaten Klaten, Tahun 2014 
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 Berdasarkan data dari Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, 

selain PDAM Klaten dan PT Tirta Investama juga terdapat beberapa badan usaha 

yang memanfaatkan air tanah di Kabupaten Klaten yaitu antara lain; 

c. PT. Cokro Supertirta 

 PT. Tirta Investama berdiri di Desa Boto, Desa Wunut, Kecamatan 

Tulung, Kabupaten Klaten dengan Surat Ijin Prinsip Pengembangan AMDK oleh 

Bupati Klaten Nomor 593.8/904/400 pada tanggal 27 Agustus 2004. PT. Cokro 

Supertirta berdiri di lahan seluas 3.165 m2 dan luas bangunan 3.165 m2 dengan 

status tanah hak guna bangunan. 

 PT. Cokro Supertirta mendapat ijin menggunakan air tanah sebanyak 

128.790.000 liter per tahun. PT. Cokro Supertirta melakukan kegiatan produksi air 

minum dengan kapasitas produksi 24.500 liter per hari dengan produksi air 

minum dalam kemasan cup sebanyak 604.800 buah per hari, kemasan botol 600 

ml sebanyak 21.600 dan 3000 galon per hari.  

 Proses produksi yang dilakukan oleh PT. Cokro Supertirta menggunakan 

air yang diambil dari sumber air yang masuk ke bak penampung dengan kapasitas 

1500 liter yang kemudian dialirkan ke penyaring (sand filter) untuk memisahkan 

atau menyaring partikel makro. Setelah masuk ke filter I ukuran 10 mikron 

kemudian masuk ke penyaring II ukuran 5 mikron untuk memisahkan partikel 

dengan ukuran >5 mikron, dan selanjutnya masuk ke penyaring III dengan ukuran 

0.8 mikron. Proses selanjutnya adalah ozonasi, dengan proses konsentrasi ozon 

0.7-0.9 ppm untuk debit air 200 liter per menit. Setelah proses ozonasi  air 

ditampung di dalam penampungan akhir (finish tank), kemudian untuk botol dan 
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cup lewat buffer tank (penampungan) dan untuk kemasan galon dari finish tank 

langsung ke mesil pengisian.  

d. PT. Sari Husada 

 PT. Sari Husada Unit II secara administrasi berada di Desa Kemudo, 

Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. PT. Sari Husada menggunakan air 

tanah di Kabupaten Klaten untuk bahan pembantu dengan menggunakan 4 sumur 

yang masing masing mengambil 300 m3 per hari dengan total pengambilan 1.250 

m3 per hari. Sementara itu, total pemakaian air di PT. Sari Husada Unit II secara 

rerata adalah sebesar 26.815 m3 per bulan.  

 Penggunaan air yang dimanfaatkan oleh PT. Sari Husada adalah untuk 

water treatment sebanyak 19.00 m3 dan fasilitas umum sebanyak 7.809. 

pengembangan kapasitas pabrik tidak menimbulkan dampak peningkatan 

kebutuhan air karena pengembangan kapasitasnya terjadi pada proses kering.  

e. Rumah Sakit Islam Cabang Cawas 

Rumah Sakit Islam (RSI) Cabang Cawas berada di Dukuh Tugu, Desa Tugu, 

Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten dengan ijin prinsip RSI Cabang Cawas 

Nomor 590/1247/00 tanggal 24 Juli 2002. RSI Cawas menempati lahan seluas 

6.000 m2 dengan luas bangunan 1500 m2.  

 RSI Cabang Cawas menggunakan air tanah di Kabupaten Klaten untuk 

kebutuhan air minum sebanyak 1,0 m3, untuk proses kegiatan RSI sebanyak 7,5 

m3, untuk kebutuhan dokter/perawat/karyawan sebanyak 1,5 m3, untuk kebutuhan 

cuci peralatan atau cuci alat gelas sebanyak 6 m3 dengan volume total adalah 16 

m3 per hari. 
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f. Rumah Sakit Islam Klaten 

 Rumah Sakit Islam (RSI) Klaten didirikan di Jl. Raya Klaten-Solo Km 4, 

Desa Belang Wetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Lokasi tapak 

kegiatan rumah sakit terletak daerah jalur by pas arah Solo Yogyakarta dengan 

luas bangunan seluas 11.895 m2 dan total luas lahan 32.921 m2.  

 Pemakaian air bersih, dari PDAM dan air sumur kapasitas 57 m3/hari. 

Penggunaan air selama proses operasional RSI Klaten diantaranya untuk 

keperluan domestik (MCK). Estimasi kapasitas kebutuhan air untuk pasien 

adalah 30 m3/hari, operasional rumah sakit sebanyak 15 m3/hari, kebutuhan 

laundry sebanyak 4 m3/perhari, kebutuhan dapur sebanyak 2 m3/hari, kebutuhan 

cuci peralatan medis sebanyak 2 m3/hari, dan untuk kebutuhan laboratorium 

sebanyak 2 m3/hari sehigga total kebutuhan air yang digunakan oleh RSI Klaten 

adalah sebanyak 55 m3/hari. 

B.  Pembahasan 

1.  Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan Air Tanah untuk Pemenuhan Kebutuhan 

Pertanian Rakyat 

 Implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 

Tentang Pengelolaan Air Tanah belum sesuai antara apa yang terjadi (kenyataan-

das sein) dengan apa yang seharusnya (kenyataan-normatif-das sollen). Hal ini 

dapat dilihat dengan adanya konflik antara petani yang mengusahakan pertanian 

rakyat dengan pabrik air minum kemasan PT. Tirta Investama. Adanya 

kecenderungan bahwa berkurangnya kemampuan air untuk memenuhi kebutuhan 
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pertanian di musim kemarau setelah berdiri PT. Tirta Investama, merupakan 

realitas yang dihadapi dalam pengelolaan air tanah.  

a. Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 

dengan PT. Tirta Investama 

 Kehadiran PT. Tirta Investama sebagai industri air minum kemasan yang 

memanfaatkan air tanah di Kecamatan Polanharjo telah menimbulkan konflik 

antara  kelompok tani dengan PT. Tirta Investama. Masyarakat merasa bahwa 

kehadiran PT. Tirta Investama telah menguras persediaan air tanah sehingga pada 

musim kemarau para petani kesulitan memperoleh air dari aliran bendungan atau 

sungai sehingga para petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk 

mengusahakan air untuk pertaniannya dengan memanfaatkan mesin pompa air. .  

 “Sejak ada pabrik air minum itu, petani di musim kemarau kesulitan air.  

Petani harus menggunakan pompa air yang terkadang selang yang dimiliki tidak 

memadai karena letak sumber air yang jauh.  Ini membutuhkan beaya dan tenaga 

yang tidak sedikit bagi petani”5. 

 Pasal 2 menyebutkan bahwa penglolaan air tanah diselenggarakan secara 

menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan 

mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Pasal ini terpatahkan dengan kenyataan adanya konflik 

perebutan air oleh petani dengan pihak swasta di dalam penelitian ini adalah PT. 

Tirta Investama.   

                                                           
5 Wawancara Ketua Koptan Sumber Agung, Pak Tj, di Balai Desa Ngaran, 28 Oktober 

2015 Jam 08.00 
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 Sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 9 Tahun 2012, pemanfaatan air tanah dengan sumur gali apabila air 

permukaan tidak memadai. Sedangkan yang terjadi  adalah masih terdapat air 

permukaan yang berasal dari mata air hanya saja masyarakat harus mengusahakan 

penyedotan air dengan mesin yang mahal. Selain itu, untuk membuat sumur gali, 

masyarakat akan membutuhkan biaya yang sangat banyak sehingga masyarakat 

dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama memberatkan.  

Hasil wawancara dengan beberapa informan kelompok tani 

mengungkapkan bahwa semua kelompok tani dan P3A tidak mengerti bahwa 

dalam mengusahakan air untuk kebutuhan pertanian dapat dilakukan dengan 

membuat sumur gali yang berada di areal persawahan dan memerlukan izin dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 

(1) huruf a dan b Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air 

Tanah.“Mboten mangertos yen sumur gali ingkang kangge pengairan niku gadah 

izin. Nggih namun nyedhot toya saking kali ingkang wonten toyane,  ingkang 

sampun-sampun nggih makaten”(Tidak tahu kalau sumur gali yang digunakan 

untuk pengairan mempunyai izin dari Pemda. Ya hanya menyedot air dari sungai 

yang ada airnya saja seperti yang dilakukan sebelumnya oleh masyarakat)6.  

 Pernyataan Pak P ini juga diperkuat oleh Ketua Poktan Tunas Karya, Pak 

Drn, dengan nada bertanya, “Njih nyedhot toya niku sakwontene toya, nggelar 

selang nganti tebih niku nggih marahi boros bensin kalian selange kirang, mboten 

mangertos umpami ndamel sumur niku kedah wonten izinipun, amargi njih 

                                                           
6 Wawancara Ketua Koptan Sumber Agung, Pak Tj, di Balai Desa Ngaran, 28 Oktober 

2015 Jam 08.00 
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mboten wonten ingkang ndamel”. (Menyedot air untuk pengairan terkadang tidak 

tentu yang terpenting terdapat air, hal itu mempengaruhi panjang selang, semakin 

panjang selang yang digunakan maka semakin boros penggunaan bahan bakar dan 

selang untuk air terkadang tidak memadahi. Petani tidak mengetahui jika 

penggalian sumur di lahan pertanian di atur dalam Peraturan Daerah dan tidak ada 

petani yang membuat sumur gali karena memang tidak pernah ada pembuatan 

sumur gali di areal persawahan)7.  

 Pernyataan Pak Tj ini juga diperkuat oleh hampir semua pengurus 

Kelompok Tani (Koptan) yang ada di Kecamatan Polanharjo. Para Koptan ini 

bahkan pernah melakukan protes dan mendatangi DPRD Kabupaten Klaten dan 

Kantor Bupati untuk menyatakan keberatan dengan kehadiran PT. Tirta Investama 

yang menyedot air tanah di jalur aliran bendung maupun sungai yang mengaliri 

sawah di Kecamatan Polanharjo. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan 

para Koptan.  

 Apa yang dinyatakan dan diprotes oleh para Koptan ini disanggah oleh 

Humas PT. Tirta Investama. Dalam wawancara, AH sebagai Humas PT. Tirta 

Investama mengatakan “Kami sudah memperoleh izin dan pengeboran air tanah 

sudah sesuai aturan teknis maupun administratif. Pengeboran yang kami lakukan 

sudah melalui kajian mendalam dari ahli yang dipersiapkan perusahaan. Jadi tidak 

mungkin mengganggu kebutuhan para petani”8 

                                                           
7 Wawancara Pak Drn Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, di Rumah Pak Drn tanggal 

24 Oktober 2015, Jam 11.00 WIB 
8 Wawancara AH Humas PT. Tirta Investama, di PT. Tirta Investama, tgl 28 Oktober 

2015), Jam 10.00 
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 Untuk mengetahui kepastian memang diperlukan uji teknis dari para ahli 

geologi dan hidrologi untuk membuktikan apakah eksploitasi air tanah yang 

dilakukan PT. Tirta Investama itu mengurangi “jatah” masyarakat untuk pertanian 

rakyat atau tidak. Mengapa masyarakat petani menjadi kesulitan memperoleh air 

tanah ketika musim kemarau tiba? Terlepas dari itu semua, yang jelas kenyataan 

yang ada adalah terjadinya konflik perebutan sumber daya air untuk pertanian 

rakyat dan industri di Kecamatan Polanharjo.  

 Implementasi Pasal 21 dan Pasal 22 Perturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 9 tahun 2012 yang mewajibakan pemegang ijin melaporkan kegiatan 

pelaksanaan pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati kabupaten Klaten. 

Dalam penelitian ini laporan-laporan yang berkaitan dengan pengusahaan air 

tanah yang dilakukan PT. Tirta Investama tidak diketemukan. Apabila laporan 

periodik ini tidak ada maka artinya dokumen pelaporan kegiatan pengusahaan air 

tanah oleh PT. Tirta Investama tidak dilakukan dengan baik. Pada saat peneliti 

meminta dokumen itu tidak diberikan dengan alasan bahwa pelaporan sudah 

dilakukan dengan baik ke Bupati, bisa ditanyakan kepada SKPD terkait dalam hal 

ini yang dimaksud adalah Dinas ESDM Kabupaten Klaten. Sehingga apabila 

pertanyaan mengenai pelaporan ditujukan kepada PT. Tirta Investama, hal 

tersebut merupakan rahasia perusahaan.  

 Pada saat peneliti melakukan wawancara kembali dengan Pak Dn Staf 

yang berbeda dengan peneliti temui di Kantor ESDM Kabupaten Klaten 

sebelumnya, beliau mengatakan bahwa pelaporan PT. Tirta Investama telah 
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dilakukan dengan baik dan peneliti tidak diperlihatkan pelaporan yang ada dengan 

alasan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 sudah 

tidak berlaku sehingga tanggung jawab pelaporan sudah tidak pada Dinas ESDM 

Kabupaten Klaten.  

 Pada saat wawancara pertama, Pak Wdy mengatakan bahwa Peraturan 

mengenai sumber daya air tanah di Kabupaten Klaten adalah Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 masih berlaku dan dijadikan acuan dalam 

pemberian izin penggunaan air tanah. Tetapi pada saat penulis melakukan 

wawancara kedua dengan Pak Sg, yang bersangkutan tidak memberikan banyak 

data yang penulis butuhkan dengan alasan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten Nomr 9 Tahun 2012 sudah tidak berlaku sehubungan dengan tidak 

berlakunya Undang-undang Sumber Daya Air. 

 Dalam melakukan penelitian, penulis diminta pihak Dinas ESDM untuk 

mencari tahu informasi mengenai berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 9 tahun 2012 ke Pemerintahan Daerah bagian Ekonomi dan Hukum yang 

pada akhirnya menyatakan bahwa peraturan daerah tersebut masih berlaku karena 

belum dilakukannya pencabutan oleh Bupati Kabupaten Klaten. Dari hasil yang 

penulis dapat, Pak Sg tetap tidak bisa memberikan banyak data karena alasan yang 

sama. 

 Tidak transparannya sistem pelaporan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

PT. Tirta Investama sebagai pemegang izin pengusahaan air tanah dan juga Dinas 

ESDM sebagai SKPD Pengelola menimbulkan multitafsir yang berujung dugaan 

terdapat penyimpangan yang dilakukan PT. Tirta Investama. Penyimpangan yang 
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dilakukan adalah pelanggaran atas Pasal 23 yaitu larangan mengambil air tanah 

melebihi debit yang telah ditentukan oleh izin.  

 Sumber mata air Sigedang yang ada di Kecamatan Polanharjo mempunyai 

debit sebanyak 69,5 liter per detik, sementara pengambilan air tanah yang 

dilakukan oleh PT. Tirta Investama sebanyak 5000 liter per hari pada satu titik 

saja. Namun sejak berdirinya PT. Tirta Investama, para petani mengeluh bahwa 

sumber air tanah tidak lagi mencukupi untuk pengairan rakyat sehingga di musim 

kemarau petani mengalami kesulitan air. Pertanyaannya apakah PT. Tirta 

Investama benar-benar mengambil air tanah sebanyak 5000 liter per hari di 3 titik 

sumur bornya? Apabila benar, harus ada penjelasan mengapa petani menjadi 

kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan pertaniannya.  

 Kesulitan yang dialami oleh petani untuk memenuhi kebutuhan air tanah 

untuk kebutuhan pertaniannya seharusnya sesuai dengan Pasal 13 Perturan daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 yang prioritas pemenuhan air tanah untuk 

industri baru dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan 

pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat terpenuhi. Hal tersebut juga 

telah disebutkan dalam Pasal 7 sesuai dengan urutan prioritas peruntukan 

pemanfaatan air tanah. 

 Kesulitan memperoleh air untuk kepentingan pertanian rakyat yang terjadi 

setelah PT. Tirta Investama sebagai industri air minum memperoleh izin 

penggunaan air tanah di Kabupaten Klaten bertentangan dengan Undang-undang 

Dasar Negara Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk 
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sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal senada juga disebutkan pada Pasal 2 

Undang-undang nomor 5 1960, Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 

dan khususnya Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 tahun 

2012. 

b. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 

terhadap PT. Cokro Supertirta, PT. Sari Husada, RSI Klaten dan RSI 

Cabang Cawas 

 PT. Sari Husada, PT Cokro Supertirta, RSI Klaten dan RSI Cabang Cawas 

merupakan subyek penelitian selain PT. Tirta Investama dan tidak dapat 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. Penulis 

telah melakukan prosedur permohonan penelitian dan menghubungi PT. Cokro 

Supertiro, PT. Sari Husada, RSI Klaten dan RSI Cabang Cawas tetapi tidak 

pernah mendapat kepastian untuk melakukan penelitian. PT. Cokro Supertirta dan 

PT. Sari Husada merupakan perusahaan yang cukup banyak menggunakan air 

tanah di Kabupaten Klaten untuk bahan produksi maupun bahan penunjang 

kegiatan produksi di Kabupaten Klaten sehingga dapat menjadi pembanding 

dalam ketaatan suatu perusahaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 9 Tahun 2012. 

 Menurut data Dinas ESDM Kabupaten Klaten pemanfaatan air tanah di 

Kabupaten Klaten dilakukan oleh 124 badan usaha. Pelaporan yang diwajibkan 

Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 juga tidak 

dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan yang lain. Tidak melaporkan 

kegiatan penggunaan dan jumlah debit air yang digunakan kepada Bupati juga 
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dilakukan oleh PT. Cokro Supertirta, PT. Sari Husada, Rumah Sakit Islam Klaten, 

Rumah sakit Islam Cabang Cawas dan perusahaan-perusahaan yang 

memanfaatkan air tanah di Kabupaten Klaten lainnya. Hal ini menurut Staf Dinas 

ESDM Kabupaten Klaten dapat terjadi karena anggapan oleh badan usaha atau 

perusahaan yang memanfaatkan air tanah Kabupaten Klaten apabila telah 

membayar pajak maka terbebas dari kewajiban pelaporan kegiatan pemanfaatan 

dan pengusahaan air tanah. 

 Kenyataan bahwa 124 badan usaha/perusahaan yang mengusahakan atau 

menggunakan air tanah tidak melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

pengeboran dan pemanfaatan debit air tanah maka bisa menjadi penyebab tidak 

terpenuhinya kebutuhan pertanian akan air di Kabupaten Klaten pada umumnya. 

Kenyataan bahwa PT. Tirta Investama mengusahakan atau menggunakan air tanah 

di Kecamatan Polanharjo dapat menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan 

pertanian akan air di Kecamatan Polanharjo pada khususnya. 

c. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 

terhadap Peran Aktif SKPD Pengelola Air Tanah Kabupaten Klaten 

 Selain faktor dari keberadaan PT. Tirta Investama, pemeliharaan saluran-

saluran air yang dahulunya terawat sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

pertanian, kini banyak mengalami kerusakan sehingga menjadi faktor lain 

kurangnya air untuk memenuhi kebutuhan pertanian. 

“Dulu waktu pabrik gula Ceper beroperasi, air yang mengalir itu sampai 

dan memenuhi kebutuhan pertanian dengan sangat baik, tetapi setelah pabrik gula 

tutup, air yang ada sudah tidak sampai lagi soalnya banyak yang njebol saluran 
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air”.9 Pernyataan senada juga  dikemukakan oleh banyak pihak. Pemeliharaan 

bangunan yang menunjang aliran air tidak di pelihara dengan baik oleh 

pemerintah Kabupaten Klaten. 

Terdapat banyak lubang yang sengaja dibuat untuk kebutuhan 

masyarakat. Akibat dari perusakan saluran ini dan tidak mendapat perhatian dan 

penanganan yang lebih lanjut dari pemerintah daerah yang terkait tentu juga 

menjadi faktor tidak terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian secara merata. 

Implementasi Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten mengenai 

Pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas dan 

dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan/atau 

perubahan lingkungan yang dilakukan SKPD Kabupaten Klaten tidak berjalan 

dengan semestinya. 

 Pemantauan mengenai dampak lingkungan yang dirasakan petani oleh 

SKPD Pengelola tidak dilakukan, “Mboten nate diawasi, nggih mung dikendelke. 

Aparat mboten nate nyambangi petani, nggih naming saking dinas pertanian pas 

wonten penyuluhan, kata Pak Tj ketua kelompok tani Sumber Agung dalam 

wawancara dengan peneliti. Apa yang dikatakan Pak TJ ini juga dibenarkan oleh 

Pak Syt Kepala Seksi Pengairan Kecamatan Polanharjo. “Tidak Pernah dilakukan 

Pengawasan secara formal, ya paling-paling ketika bertemu di sawah ngobrol-

ngobrol, apakah ada masalah dengan pengairan untuk pertanian saat musim 

kemarau. Jika tidak ada keluhan ya tidak perlu dilaporkan”.10 

                                                           
9 Wawancara dengan Pak Sigit Setyawan, Direktur Teknik PDAM, di Kantor PDAM 

Kabupaten Klaten, Senin, 10 Januari 2016, jam 08.00 
10 Wawancara dengan Pak Tj, Ketua Kelompok Tani Sumber Agung, di Balai Desa 

Ngaran, Tanggal 29 Oktober 2015, Jam 08.00 
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 Setiap pemantauan tentu dibuat pelaporan guna melaksanakan kegiatan 

penyediaan informasi yang wajib dilaporkan kepada Bupati, sesuai dengan Pasal 

28 Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012. Pemantauan 

tersebut dijadikan landasan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 

air tanah. 

  Ketika Peneliti meminta laporan pemantauan yang telah dilakukan oleh 

SKPD pengelola Daerah Kabupaten Klaten tidak tersedia dengan baik. 

“Pemantauan yang dilakukan staf seringkali tidak dilaporkan secara baik”. Seakan 

menghindar Pak. Sg mengatakan “Tidak ada keharusan membuat laporan tertulis 

pemantauan”.11 Masih menurut Pak Sg, “Kalau dalam pemantauan tidak terjadi 

perubahan, maka tidak perlu membuat laporan. Laporan hanya dibuat apabila 

terjadi perubahan.” 

 Pada saat pengeboran dan penggalian air tanah yang dilakukan oleh PT. 

Tirta Investama, pengawasan oleh aparat SKPD Pengelola hanya dilakukan sesaat. 

Humas PT. Tirta Investama, mengatakan bahwa “pada saat pengeboran memang 

ditunggui oleh aparat pemda, tetapi tidak sepenuhnya. Mereka mempercayakan 

pada perusahaan”.12 Ini berarti pengawasan yang diwajibkan oleh Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 tahun 2012 tidak dilaksanakan secara baik. 

Apalagi aparat yang diminta mengawasi tidak mempunyai keahlian yang 

disyaratkan, sehingga makna pengawasan ini hanya sekedar “menunggui” 

pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah. Apabila terjadi penyimpangan, 

                                                           
11 Wawancara dengan Pak Sg, Staf Dinas ESDM, di Kantor Dinas ESDM Kabupaten 

Klaten, Tanggal 29 Oktober 2015, Jam 10.30 
12 Wawancara AH Humas PT. Tirta Investama, di PT. Tirta Investama, tgl 28 Oktober 

2015), Jam 10.00 
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pengawas tidak mengetahui secara baik. Sehingga secara hukum apabila terjadi 

penyimpangan yang semestinya merupakan pelanggaran hukum, namun karena 

lemahnya pengawasan sehingga apabila terjadi penyimpangan yang melanggar 

hukum tidak ditangani secara baik. 

 Izin yang diberikan kepada PT. Tirta Investama diperbaharui pada tanggal 

24 Desember 2014 yang berlaku selama 3 tahun yang artinya izin akan habis masa 

berlakunya pada tanggal 24 Desember 2017. Kekurangan air terjadi saat izin 

pengusahaan air masih berlaku, tidak bisa membuat PT. Tirta Investama bersalah 

dalam pengusahaan air tanah di Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, peran 

pemerintah untuk mengkaji ulang izin jumlah pengambilan yang diberikan kepada 

PT. Tirta Invesama sangat diperlukan. 

 Dari penelitian yang telah dilakukan, SKPD Pengelola tidak melakukan 

pemantauan dan evaluasi baik untuk pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan 

pertanian maupun pemanfaatan air untuk kebutuhan industri. Dalam manajemen 

fungsi pengawasan sangat penting karena sebagai dasar pertimbangan untuk 

melakukan evaluasi. Melalui pengawasan akan diperoleh kendala atau tidak dalam 

proses manajemen. Oleh karena itu dengan tidak dilakukan pemantauan dan 

pengawasan peruntukan pemanfaatan air tanah baik terhadap kelompok tani yang 

memanfaatkan air tanah maupun industri air minum kemasan PT. Tirta Investama, 

maka sebenarnya pemerintah tidak dapat melakukan evaluasi sesuai dengan Pasal 

27 ayat (2) dan (3).  

 Sementara itu, Satuan Kerja Pemerintah Daerah Pengelolaan Air tidak 

dapat menunjukkan pelaporan sistem informasi yang wajib disampaikan kepada 
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Bupati. Laporan informasi diperoleh setelelah SKPD Pengelola melakukan 

kegiatan pemantauan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan 

dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau 

perubahan lingkungan. Laporan sistem informasi air sangat berguna untuk 

menetapkan kebijakan pengelolaan air Kabupaten Klaten kedepannya. Ini berarti, 

apabila Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan pemantauan dan membuat 

sistem informasi air yang baik, maka jumlah debit air yang diberikan untuk PT. 

Tirta Investama seharusnya dikaji ulang. Evaluasi izin yang dimaksud adalah 

menyangkut jumlah debit yang diusahakan oleh PT. Tirta Investama, sehingga 

debit air yang diizinkan dikurangi untuk mengantisipasi kekurangan air untuk 

kebutuhan pertanian. 

 Peran aktif dari pemerintah Kabupaten sangat kurang aktif dalam 

pelaksanaan pengelolaan air tanah di Kabupaten Klaten dan seperti tidak siap 

melakukan pengawasan terhadap hak guna air khusunya hak guna air yang 

diberikan kepada pihak swasta. Sikap kurang aktif dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Klaten adalah: 

1. Tidak adanya laporan hasil pemantauan dan penyediaan sistem informasi 

tanah, yang kemudian akan berhubungan dengan evaluasi perpanjangan 

izin yang diberikan kepada pihak swasta yang menggunakan dan 

memanfaatkan air tanah di Kabupaten Klaten.  

2. Tidak berperan aktif untuk mendorong pihak swasta yang mengusahakan 

air tanah di Kabupaten Klaten untuk melakukan pelaporan kegiatan 

penggunaan air tanah dan jumlah debit air secara berkala kepada Bupati. 
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3. Tidak melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan 

pengeboran, penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air 

tanah, dan kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air 

tanah yang dilakukan oleh pihak swasta. 

4. Pemerintah Daerah tidak melakukan pemeliharaan saluran-saluran air yang 

mengakibatkan air tidak dapat memenuhi kebutuhan sawah yang lokasinya 

jauh dari sumber air tanah.  

Kelemahan SKPD Pegelola sumber air tanah Kabupaten Klaten adalah 

1. Sumber Daya Manusia SKPD Pengelola yang tidak memadai. 

2. Pengarsipan data yang tidak tersusun dengan baik 

5. Transparasi SKPD Pengelola sumber air tanah yang kurang terbuka 

terhadap data-data yang menunjang sistem informasi. 

6. Tidak siap mendampingi pengusahaan air tanah yang dilakukan pihak 

swasta. 

 Memang realitas kekurangan air tanah untuk pengairan pertanian rakyat 

dapat saja terjadi karena faktor non kehadiran PT. Tirta Investama di satu pihak, 

di pihak lain transparasi produksi air minum kemasan PT. Tirta Investama perlu 

diungkap lebih jauh dengan pembuktian geologis dan hydrologis untuk 

mengetahui kemungkinan terjadinya pelanggaran. Apabila hal ini tidak dilakukan 

maka konflik perebutan air tanah akan terus berlanjut.  

 Pemerintah kabupaten Klaten selama ini belum pernah mengeluarkan 

sanksi administratif maupun pidana berkaitan dengan ketiadaan pelaporan 

pemakaian air oleh PT. Tirta Investama padahal sesuai dengan Peraturan daerah 
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yang berlaku, dan berbagai pihak dapat mempertanyakan penegakan hukum yang 

dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten. 

 

2.  Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah 

 Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar 

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum 

dapat berlangsung secara normal dan damai, namun dapat terjadi juga karena 

adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus 

ditegakkan. Melalui penegakan hukum, inilah hukum itu menjadi kenyataan.  

Terdapat tiga unsur dalam penegakan hukum, yakni kepastian hukum, 

kemanfaatan  dan keadilan.  

 Dalam kaitan dengan pengelolaan air tanah, maka penegakan hukum 

dilaksanakan apabila ada pelanggaran. Ini berarti pelanggar diberikan sanksi. 

Sanksi ini bersifat negatif. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Air Tanah terdapat dua jenis sanksi, yakni sanksi administratif dan 

sanksi pidana.  

 Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 

Tentang Pengelolaan Air Tanah menyatakan bahwa Bupati mengenakan sanksi 

administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 atau Pasal 23. Pasal 22 berbicara tentang 

hak dan kewajiban pemegang izin pemakaian air tanah atau izin penguasahaan air 

tanah. Kewajiban pemegang izin ini antara lain harus melakukan pelaporan secara 



81 
 

periodik hasil kegiatan penggalian air tanah secara tertulis kepada Bupati dan 

memberikan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati.  

Pasal 23 membahas larangan bagi pemegang izin, antara lain mengambil air tanah 

melebihi debit yang ditentukan dalam izin.  

 Pasal 35 ayat (1) pada Peraturan Daerah yang sama membicarakan tentang 

ketentuan pidana, di mana setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja 

melanggar ketentuan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 

(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).  

Pada ayat (2) diterangkan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran.  Apabila 

pelanggaran administratif yang dimungkinkan terkena sanksi administratif 

berkaitan dengan hak dan kewajiban pemegang izin pengelolaan air tanah,maka 

ketentuan pidana berlaku bagi pihak-pihak yang melanggar Pasal 15, yakni pasal 

yang mengatur perizinan, baik izin pemakaian air tanah maupun izin pengusahaan 

air tanah.  

 Ketentuan sanksi administratif dan ketentuan pidana ini jelas diperuntukan 

kepada PT. Tirta Investama yang menggunakan air tanah sebagai bahan baku 

produksi air minum kemasan yang berada di Kecamatan Polanharjo karena PT. 

Tirta Investama merupakan pihak pemegang izin pemakaian dan pengusahaan air 

tanah sebagaimana diatur oleh Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 

Tentang Pengelolaan Air Tanah.  

 Selain itu, ketentuan administratif dan ketentuan pidana juga dapat 

dikenakan kepada PT. Cokro Supertirta, PT. Sari Husada, RSI Klaten, RSI 

Cabang Cawas dan perusahaan-perusahaan lain yang tidak melakukan kegiatan 



82 
 

pelaporan penggunaan dan laporan jumlah debit yang digunakan kepada Bupati 

Klaten.  

 Dengan demikian penegakan hukum lebih ditujukan kepada PT. Tirta 

Investama, PT. Cokro Supertirta, PT. Sari Husada, RSI Klaten, RSI Cabang 

Klaten  sebagai pemegang izin pengelolaan air tanah untuk kepentingan bisnis air 

minum kemasan dan pemegang izin pengelolaan air tanah untuk kepentingan 

penunjang kegiatan. Apabila penegakan hukum ditujukan untuk memperoleh 

kepastian hukum, manfaat dan keadilan, maka berbagai pelanggaran yang  

dilakukan oleh PT. Tirta Investama, PT. Cokro Supertirto, PT. Sari Husada, RSI 

Klaten, RSI Cabang Cawas  seperti tidak adanya laporan periodik pengambilan air 

tanah, volume pengambilan air tanah yang diduga melebihi ketentuan yang 

tercantum dalam izin dan pelanggaran lain yang diduga dilakukan oleh kelima 

perusahaan tersebut harus segera diproses hukum.  

 Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini belum pernah mengeluarkan 

sanksi baik administratif maupun ketentuan pidana berkaitan dengan ketiadaan 

pelaporan pemakaian air oleh PT. Tirta Investama, PT. Cokro Supertirto, PT. Sari 

Husada, RSI Klaten dsn RSI Cabang Cawas padahal sesuai dengan Pasal 32, Pasal 

33, dan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air 

Tanah. Berbagai pihak dapat mempertanyakan penegakan hukum yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Klaten.  

 Memperhatikan hasil penelitian ini maka bukanlah tidak ada pelanggaran 

sama sekali dalam pemakaian air tanah oleh PT. Tirta Investama, tetapi lebih 

karena lemahnya penegakan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya 
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pelaporan secara periodik yang dilakukan PT. Tirta Investama dan perusahaan-

perusahaan lain kepada Bupati, tetapi tidak ada sanksi sama sekali. Prinsip hukum 

bahwa fiat justitia et pareat mundus (meskinpun dunia ini runtuh hukum harus 

ditegakkan) dalam kasus pemakaian air tanah di Kecamatan Polanharjo masih 

belum menjadi kenyataan.  Keluhan dari petani dan kelompok tani, konflik 

perebutan air antara petani dan PT. Tirta Investama yang masih berlanjut, 

menunjukkan bahwa penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 

Tentang Pengelolaan Air Tanah masih lemah karena Peraturan Daerah itu belum 

mampu menciptakan ketertiban social (social order) karena masih terjadi konflik.  


