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BAB IV  

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Air Tanah untuk pemenuhan kebutuhan pertanian 

rakyat di Kabupaten Klaten terdapat ketimpangan, dapat dilihat setelah 

penulis melakukan penelitian diantaranya masih terdapat konflik antara 

petani yang mengusahakan air untuk pertanian rakyat dengan pabrik air 

minum kemasan PT. Tirta Investama. Kenyataan yang terjadi tidak sesuai 

dengan perda oleh PT. Tirta Investama adalah Pasal 2, Pasal 7, Pasal 22, 

dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan air yaitu bahwa prioritas peruntukan pemanfaatan air 

untuk kebutuhan industri seperti lebih diprioritaskan daripada kebutuhan 

pertanian. Kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan perda oleh SKPD 

Pengelola air tanah Kabupaten Klaten adalah  Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, 

dan Pasal 28.  

2. Penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah terdapat dua sanksi 

yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) 

dan Pasal (2). Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini belum pernah 

mengeluarkan sanksi baik administrasi maupun pidana kepada pihak PT. 

Tirta Investama. Untuk itu, penegakan hukum lebih ditujukan kepada PT. 
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Tirta Investama sebagai pemegang izin pengelolaan air tanah untuk 

kepentingan bisnis air minum kemasan. Apabila penegakan hukum 

ditujukan untuk memperoleh kepastian hukum, manfaat dan keadilan, 

maka berbagai pelanggaran yang  dilakukan oleh PT. Tirta Investama 

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 PT. Tirta 

Investama harus segera diproses hukum. Selain itu penegakan hukum juga 

harus ditujukan kepada perusahan-perusahaan lain dalan hal ini adalah PT. 

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

yang dalam melaksanakan kegiatan pengambilan air tanah di Kabupaten 

Klaten tidak melakukan kewajiban pelaporan penggunaan air dan jumlah 

debit air secara periodik kepada Bupati Klaten. 

 

B.  Saran 

a. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah untuk 

melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap keadaan 

sumber daya air  yang dimanfaatkan oleh badan usaha atau industri 

maupun sumber daya air yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah 

Daerah Kabupaten Klaten sebaiknya dengan tegas menjatuhkan sanksi 

administrasi maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Kabupaten 

Klaten Nomor 9 Tahun 2012 kepada pihak-pihak yang melanggar. Selain 

itu, Pemerintah Kabupaten juga sebaiknya melakukan evaluasi terlebih 
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dahulu sebelum memberikan izin pemakaian air tanah dengan 

memperhatikan kelangsungan sumber daya air dan manfaat air untuk 

sebesar-besarnya kepentingan rakyat.  

b. Saran untuk PT. Tirta Investama dan perusahaan perusahaan lain seperti 

PT. Cokro Supertirto, PT. Sari Husada, RSI Klaten, RSI Cabang Cawas 

seharusnya melakukan laporan secara periodik mengenai penggunaan 

sumber daya air kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dan melakukan 

pemanfaatam sumber daya air dengan memperhatikan kelangsungan 

sumber daya air. Patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

c. Masyarakat seharusnya juga ikut membantu pemerintah untuk melakukan 

pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh badan 

usaha atau pelaku industri baik secara langsung maupun melakukan 

pengawasan lewat laporan yang ada.   

 

 

 

 


