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Abstrak 

 

Pengaturan pengelolaan sumber daya air di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian yakni 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pengelolaan 

sumber daya air merupakan kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten dan Kota. Pembagian kewenangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada undang-undang yang mengatur Pemerintahan 

Daerah. Ditinjau dari waktu berlakunya undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya air, maka 

terdapat 4 (empat) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pembagian 

kewenangan pengelolaan sumber daya air, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014. Berdasar pada metode penelitian yuridis normatif, diketahui bahwa pemerintah daerah berwenang 

dalam mengelola sumber daya air secara terbatas berdasarkan atas prinsip pembagian kewenangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yakni berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan 

kepentingan strategi nasional. 
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Abstract 

 

Water resources management arrangements in Indonesia have undergone several changes are Law Number 

11 of 1974 concerning Irrigation, Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources and Law Number 17 

of 2019 concerning Water Resources. Water resources management is an authority that can be carried out 

by the Central Government and Regional Governments, both Provincial Regions and District and City 

Regions .The division of authority between the Central Government and Regional Governments can be seen 

in the laws governing Regional Governments. Judging from the time the law came into force that governs 

the management of water resources, there are Law Number 5 of 1974, Law Number 22 1999, Law Number 

32 of 2004, and Law Number 23 of 2014. Based on the normative juridical research method, it  is known 

that the regional government has the authority to manage water resources on a limited basis based on the 

principle of division of authority between the central government and regional governments that is based 

on the principle of accountability, efficiency, externality and the interests of national strategies. 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Indonesia telah dikenal sebagai negara 

yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan 

sumber daya alam Indonesia meliputi tanah yang 

subur, air yang melimpah, hutan, tanaman yang 

beragam, berbagai jenis hewan dan sumber daya 

alam lainnya yang terkandung dalam bumi 

Indonesia seperti emas, batu bara, nikel, minyak 

dan gas bumi. Sumber daya alam yang melimpah 

tersebut menjadi unsur untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum rakyat Indonesia.  

Pengelolaan sumber daya alam 

ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945) bahwa bumi, air dan kekayaan 

alam di bawahnya dikuasai oleh negara untuk 

sebesar-besarnya menggunakannya untuk 

kemakmuran rakyat. Frasa “dikuasai negara” 

dimaksudkan untuk mengadakan kebijakan 

(beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), 

pengaturan (regelendaad), pengelolaan 

(beheersdaad) dan pengawasan 



 

3 

(toezichthoudendaad).1  Senyatanya, hal tersebut 

merupakan tanggung jawab yang diberikan 

rakyat melalui UUD 1945 kepada negara, 

selanjutnya dilakukan oleh pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Dimensi 

kewenangan tersebut, dapat diidentifikasi 

melalui undang-undang yang mengatur tentang 

pembagian urusan pemerintahan dan undang-

undang sektoralnya.  

Air merupakan salah satu sumber daya 

alam yang menjadi kebutuhan primer makhluk 

hidup. Kebutuhan makhluk hidup atas air bukan 

hanya untuk penambah cairan tubuh, tetapi juga 

dapat mendukung kehidupan sehari-hari lainnya 

melalui energi dan tenaga yang dihasilkan dari 

air. Keberadaan air yang tidak hanya berada di 

permukaan tanah, melainkan juga di dalam tanah 

menghasilkan energi dan tenaga yang disebut 

sumber daya air.  

Massalah sumber daya air yang terjadi 

selama ini diantaranya: konflik penggunaan air 

dan sumber daya air, baik antarsektor dan 

antarwilayah yang semakin serius; kerancuan dan 

ketidakjelasan pembagian tugas dan wewenang 

pengelolaan sumber daya air, kinerja prasarana 

sumber daya air yang ada belum optimal. 

semakin terbatasnya data dan informasi sumber 

daya air baik menyangkut kualitas dan 

kuantitasnya, serta kurangnya peran serta 

                                                           
1 Irfan Nur Rachman, Politik Hukum Pengelolaan Sumber 

Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945, Jurnal Konstitusi, 

Volume 13, Nomor 1, Maret 2016, hlm 205 

2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah 

Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sumber Daya 

Air, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, 2018, hlm 50. 

masyarakat. 2  Lebih daripada itu, Komisi 

Pemeberantasan Korupsi melalui program 

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya 

Alam menemukan permasalahan pokok dalam 

pengelolaan sumber daya alam bukan hanya 

terbatas pada sistem regulasi, administrasi dan 

birokrasi atau masalah ‘institusional” lainnya 

(saja) yang buruk dan rusak tetapi juga korupsi di 

sektor SDA. 3 

Sepanjang usia Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, pengaturan mengenai 

sumber daya air telah mengalami tiga kali 

pergantian yaitu Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah 

Konstitusi  melalui Putusan Nomor 85/PUU-

XI/2013  pada tanggal 18 Maret 2015 dan 

menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1974, dan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2018 tentang Sumber Daya Air yang 

menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1974.  Dikaitkan dengan dimensi kewenangan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan sumber daya air, maka dapat 

diidentifikasi bahwa undang-undang yang 

dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1974 tentang Ketentuan Pokok-Pokok 

Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

3Komisi Pemeberantasan Korupsi, Nota Sintesis: Evaluasi 

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-

SDA), dapat diakses pada 

https://kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi-

GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf , diakses pada 29 Juli 2020, hlm 
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tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Keterkaitan undang-undang sektoral 

dengan undang-undang yang mengatur 

tentang pembagian urusan pemerintahan 

dikukuhkan dengan adanya Pasal 1 angka 21 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Sumber Daya Air bahwa Pengelola 

Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi 

tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Demikian juga ketentuan pengelolaan 

sumber daya air juga mengacu kepada 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Pengelolaan sumber daya air dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bukan 

merupakan bidang urusan pemerintahan yang 

secara tegas disebutkan, tetapi dalam Lampiran I  

huruf C Nomor 1 dan huruf cc Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 merupakan bagian dari 

Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khusus 

untuk air tanah termasuk bidang Energi dan 

Sumber Daya Mineral. Namun, dalam undang-

undang Nomor 17 Tahun 2019, ketentuan 

tersebut dinyatakan tidak berlaku sebagaimana 

Pasal 77. 

Tidak berlakunya ketentuan dalam 

Lampiran I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tersebut mengartikan bahwa ketentuan 

mengenai pembagian kewenangan anatar 

Pemerintaha Pusat dengan Pemerintah Daerah 

sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. 

Disisi lain, untuk menentukan pembagian 

kewenangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah yang terkait dengan urusan 

pemerintahan konkuren didasarkan pada prinsip 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yaitu akuntabilitas, 

efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis 

nasional. 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

peneliti memfokuskan penelitian mengenai 

bagaimana pengaturan pembagian kewenangan 

pengelolaan sumber daya air antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah ditinjau dari 

undang-undang tentang Pemerintahan Daerah 

dan undang-undang yang mengatur sumber daya 

air? 

Tujuan 

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran dan pemahaman tentang pengaturan 

pembagian kewenangan pengelolaan sumber 

daya air antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah ditinjau dari undang-undang tentang 

pemerintahan daerah dan undang-undang yang 

mengatur sumber daya air. 

Metode Penelitian 

1. Pendekatan  

Penelitian ini merupakan penelitian  

yuridis normatif yang menggunakan pendekatan 

peraturan perundang-undangan (statutory 
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approach) dan deskriptif historis dengan 

menguraikan sejarah pengaturan kewenangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian ini melalui 

inventarisasi bahan-bahan hukum yang terdiri 

dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu  peraturan 

perundang-undangan yang meliputi 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; Undang-undang 

yang mengatur tentang pemerintahan daerah 

yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 

tentang Ketentuan Pokok-Pokok 

Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Undang-

undang yang mengatur tentang sumber daya 

air yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2004, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2019 tentang Sumber Daya Air. Selain 

peraturan perundang-undangan tersebut, 

digunakan juga Putusan Mahkamah 

Konsttusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang 

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2004 tentang Sumber Daya Air.  

b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, 

enssiklopedia hukum, artikel jurnal terkait 

dengan permasalahan penelitian. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan non 

hukum dalam bentuk berita, baik digital 

maupun cetak. 

 

3. Teknik Analisa Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif.  

 

PEMBAHASAN  

 

Dasar pengaturan mengenai pengelolaan 

sumber daya air bukan hanya dalam Pasal 33 ayat 

(3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun  1945, tetapi juga 

berkaitan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang berbunyi “Pemerintah daerah 

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. 

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah 

ditetapkan tersebut diatur dan diurus sendiri 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

Pembagian kewenangan dalam hubungan 

pusat dan daerah adalah berkaitan dengan 

pembagian urusan rumah tangga atau urusan 

pemerintahan. Istilah “urusan rumah tangga” 

disampaikan oleh Bagir Manan sebagai tatanan 

yang bersangkutan dengan cara-cara membagi 

wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan anatara pusat 
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dan daerah. 4  Ni’matul Huda membagi dua 

kelompok urusan pemerintahan yaitu: pertama 

urusan pemerintahan yang sepenuhnya 

diselenggarakan oleh pemerintah dalam arti 

dilaksanakan dengan asas sentralisasi, 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kedua, 

sebagian urusan pemerintahan lain dapat 

diselenggarakan dengan asas desentralisai, 

sebagian lain tidak dapat didesentralisasikan.5  

Dalam pembagian kewenangan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 

dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, 

asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas 

desentralisasi adalah penyerahan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada 

daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 6 

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di 

wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan 

bupati/wali kota sebagai penanggung jawab 

urusan pemerintahan umum.7 Tugas Pembantuan 

adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada 

daerah otonom untuk melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah 

provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk 

                                                           
4 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut 

UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm 26 

sebagaimana dikutip dalam Abdul Rauf Alauddin Said, 

Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah 

Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, Fiat 

Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 4, Oktober-

Dessember, 2015, hlm 584 

5 Ni’matul Huda, Pengawassan Pusat Terhadap Daerah, 

Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm 16-17 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah provinsi.8 

Ketiga asas dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah tersebut merupakan dasar utama 

untuk mengetahui dimensi pembagian 

kewenangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Begitu pula dalam hal 

pengelolaan sumber daya air juga tidak terlepas 

dari dinamika pengaturan pembagian 

kewenangan. Di lain sisi, pandangan bahwa 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, 

termasuk sumber daya air, yang berbasis kepada 

pembagian kewenangan berdasarkan wilayah 

administratif justeri menimbulkan dominasi 

paradigma pembangunan yang mementingkan 

aspek ekonomi dan politik untuk mendapatkan 

pendapatan asli daerah sebesar-besarnya, 

sehingga mengenyampingkan pemeliharaan 

terhadap lingkungan dan melahirkan paradoks 

dalam pengelolaan sumber daya alam di era 

otonomi daerah.9 

Adapun dimensi pembagian kewennagan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

ditinjau dari undang-undang yang mengatur 

tentang sumber daya air dan undang-undang 

pemerintahan daerah, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 

tentang Pengairan berdasarkan Undang-

6 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 8 

7 Indonesia, Undang-Undang  tentang Pemerintahan Daerah, 

UU No. 23, LN No. 244 Tahun 2014, Pasal 1 angka 9 

8 Ibid., Pasal 1 angka 11. 

9 Nita Triana, “Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum 

Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah”, 

Pandecta, Volume 9, Nomor 2, Desember 2014, hlm 155. 
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Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan Di Daerah.  

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 

tahun 1974 tentang Pengairan tidak terlepas 

dari pengaturan pembagian kewenangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

daerah dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dalam pelaksanaan wewenang Pemerintah 

tersebut, dalam Pasal 4 mengatur bahwa 

Pemerintah dapat melimpahkan kepada 

instansi-instansi Pemerintah, baik Pusat 

maupun Daerah dan/atau badan-badan 

hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-

caranya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. Adanya ketentuan Pasal 4 

tersebut diketahui secara yuridis bahwa 

dalam penyelenggaraan pengairan oleh 

pemerintah daerah dilaksanakan 

berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan. Pelimpahan wewenangan 

kepada daerah tersebut dilakukan apabila air 

dan/atau sumber air yang berada di wilayah-

wilayah sungai atau bagian-bagian daripada 

wilayah sungai di dalam suatu daerah. 10 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 1982 mengatur mengenai pelimpahan 

kewenangan pengelolaan sumber ddaya air 

dari Pemerintah Pusat  hanya dibatasi pada 

daerah tingkat I. 11  Pelaksanaan wewenang 

Pemerintah harus tetap menghormati hak 

yang dimiliki oleh masyarakat adat 

                                                           
10 Pasal 5 ayat (1)  PP 22 Tahun 1982 
11 Pasal 1 huruf c dan d PP 22 Tahun 1982 
12 Pasal 3 ayat (3) UU 11 Tahun 1974 

setempat, sepanjang tidak bertentangan 

dengan kepentingan Nasional.12 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan, Menteri yang diserahi tugas 

urusan pengairan diberi wewenang dan 

tanggung jawab untuk mengkordinasikan 

segala pengaturan usaha-usaha perencanaan, 

perencanaan teknis, pengawasan, 

pengusahaan, pemeliharaan, serta 

perlindungan dan penggunaan air dan/atau 

sumber-sumber air. Selanjutnya, dalam Pasal 

5 ayat (2) Undang-Undang Pengairan 

menegaskan bahwa wewenang dan tanggung 

jawab menteri tersebut tidak mencakup 

pengurusan administratif atas sumber air 

bawah tanah dan mata air sebagai sumber 

mineral dan tenaga.  

Kewenangan Pemerintah  lainnya 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

11 tahun 1974 tentang Pengairan yaitu: 1) 

mengambil tindakan-tindakan penyelamatan 

dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan 

terjadinya bencan yang berakibat kerugian 

harta, benda dan jiwa, dengan mengatur 

kegiatan pengamanan yang dapat 

menyimpang dari ketentuan Undang-Undang 

ini, dalam pelaksanaannya dapat 

mengadakan penyimpangan atas hak-hak 

yang telah ada atas air dan sumber-sumber air 

yang dimiliki pihak lain; 13  2) melakukan 

pembinaan kegiatan pengairan; 14  3) 

pengusahaaan air dan/atau sumber-sumber 

13 Pasal 6 UU 11 Tahun 1974 
14 Pasal 10 UU 11 Tahun 1974 
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air yang ditujukan untuk meningkatkan 

kemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat;15 

4) memberikan izin pengusahaan air dan/atau 

sumber air kepada Badan Hukum, Badan 

Sosial dan/atau perorangan;16 5) melakukan 

eksploitasi, pemeliharaan, dan perbaikan 

bangunan-banggunan pengairan yang 

ditujukan untuk kesejahteraan dan 

keselamatan umum yang penguasaannya 

berada pada Pemerintah Pusat; 17  6) 

memungut iuran kepada Badan Hukum, 

Badan Sosila dan/atau perorangan yang 

mendapat manfaat dari adanya bangunan-

bangunan pengairan, baik untuk diusahakan 

lebih lanjut maupun keperluan sendiri.18 

Selain wewenang Pemerintah 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 

tentang Pengairan yang dapat dilimpahkan 

kepada instansi-instansi Pemerintah Daerah, 

wewenang Pemerintah Daerah lainnya 

sebagai berikut: 1) melakukan pengusahaan 

air dan/atau sumber-sumber air yang 

ditujukan untuk meningkatkan 

kemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat;19 

2) melakukan eksploitasi, pemeliharaan, dan 

perbaikan bangunan-banggunan pengairan 

yang ditujukan untuk kesejahteraan dan 

keselamatan umum yang penguasaannya 

berada pada Pemerintah Daerah.20  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1974 tentang pengairan pada hakekatnya 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah 

                                                           
15 Pasal 11 ayat (1) UU 11 Tahun 1974 
16 Pasal 11 ayat (2)  UU 11 Tahun 1974 
17 Pasal 12 huruf b UU 11 tahun 1974, Pasal 36 huruf b PP 22 

Tahun 1982 

dalam berbagai upaya pembangunan dan 

pengelolaan dibidang pengairan, diantaranya 

irigasi, pengendalian banjir, pengembangan 

air tanah dan pengusahaan air untuk berbagai 

keperluan. Setelah tahun 1984, 

perkembangan investasi dan kerusakan 

sumber daya alam atas kebijakan 

pembangunan sektoral yang tidak seimbang. 

Masalah yang terjadi lainnya adalah efisiensi 

pemanfaatan sumber daya air dan munculnya 

banjir dan kekeringan yang frekuensinya 

semakin tinggi. Situasi tersebut menunjukan 

bahwa pembangunan dan dampak dari 

pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari 

pendekatan sektoral saja, sehingga perlu 

merubah dari pendekatan sektoral menjadi 

multisektoral. Diantaranya dengan 

mengintegrasikan dan terpadu seluruh unsur 

penyelenggaraan pengairan. 

A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2004 tentang Sumber Daya Air 

berdasarkan Unddang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1974 tentang Pengairan diganti 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air diatur pembagian 

wewenang antara pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota berdasar pada pengaturan 

18 Pasal 14 ayat (3) UU 11 Tahun 1974 
19 Pasal 11 ayat (1) UU 11 Tahun 1974 
20 Pasal 12 huruf b UU 11 tahun 1974, Pasal 36 huruf a PP 22 

Tahun 1982 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008.  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan 

kewenangan yang cukup besar kepada 

Pemerintahan Daerah otonom dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup. Hal tersebut ditunjukan 

dengan adanya ketentuan bahwa bidang 

lingkungan hidup merupakan urusan 

pemerintahan daerah yang bersifat wajib 

sebagaimana Pasal 11 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengaturan 

lebih lanjut mengenai pembagian 

kewenangan Pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam pengelolaan 

sumber daya air dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 

Air diatur sebagai berikut: 

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah 

Pusat sebagaimana dalam Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004 meliputi:21 1) 

menetapkan kebijakan nasional sumber daya 

air; 2) menetapkan pola pengelolaan sumber 

daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, 

wilayah sungai lintas negara, dan wilayah 

sungai strategis nasional; 3) menetapkan 

rencana pengelolaan sumber daya air pada 

                                                           
21 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air, Pasal 14. 

wilayah sungai lintas provinsi, wilayah 

sungai lintas negara, dan wilayah sungai 

strategis nasional; 4)  menetapkan dan 

mengelola kawasan lindung sumber air pada 

wilayah sungai lintas provinsi, wilayah 

sungai lintas negara, dan wilayah sungai 

strategis nasional; 5) melaksanakan 

pengelolaan sumber daya air pada wilayah 

sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas 

negara, dan wilayah sungai strategis 

nasional; 6) mengatur, menetapkan, dan 

memberi izin atas penyediaan, peruntukan, 

penggunaan, dan pengusahaan sumber daya 

air pada wilayah sungai lintas provinsi, 

wilayah sungai lintas negara, dan wilayah 

sungai strategis nasional; 7) mengatur, 

menetapkan, dan memberi rekomendasi 

teknis atas penyediaan, peruntukan, 

penggunaan, dan pengusahaan air tanah 

pada cekungan air tanah lintas provinsi dan 

cekungan air tanah lintas negara; 8)  

membentuk Dewan Sumber Daya Air 

Nasional, dewan sumber daya air wilayah 

sungai lintas provinsi, dan dewan sumber 

daya air wilayah sungai strategis nasional; 9) 

memfasilitasi penyelesaian sengketa 

antarprovinsi dalam pengelolaan sumber 

daya air; 10) menetapkan norma, standar, 

kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber 

daya air; 11) menjaga efektivitas, efisiensi, 

kualitas, dan ketertiban pelaksanaan 

pengelolaan sumber daya air pada wilayah 

sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas 
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negara, dan wilayah sungai strategis 

nasional; dan 12) memberikan bantuan 

teknis dalam pengelolaan sumber daya air 

kepada pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota. 

Wewenang  pemerintah provinsi  

sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004, meliputi:221) 

menetapkan kebijakan pengelolaan sumber 

daya air di wilayahnya berdasarkan 

kebijakan nasional sumber daya air dengan 

memperhatikan kepentingan provinsi 

sekitarnya; 2) menetapkan pola pengelolaan 

sumber daya air pada wilayah sungai lintas 

kabupaten/kota; 3) menetapkan rencana 

pengelolaan sumber daya air pada wilayah 

sungai lintas kabupaten/kota dengan 

memperhatikan kepentingan provinsi 

sekitarnya; 4) menetapkan dan mengelola 

kawasan lindung sumber air pada wilayah 

sungai lintas kabupaten/kota; 5) 

melaksanakan pengelolaan sumber daya air 

pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 

dengan memperhatikan kepentingan 

provinsi sekitarnya; 6) mengatur, 

menetapkan, dan memberi izin atas 

penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan 

pengusahaan sumber daya air pada wilayah 

sungai lintas kabupaten/kota; 7) mengatur, 

menetapkan, dan memberi rekomendasi 

teknis atas penyediaan, pengambilan, 

peruntukan, penggunaan dan pengusahaan 

air tanah pada cekungan air tanah lintas 

kabupaten/kota; 8) membentuk dewan 

                                                           
22 Ibid., Pasal 15 

sumber daya air atau dengan nama lain di 

tingkat provinsi dan/atau pada wilayah 

sungai lintas kabupaten/kota; 9) 

memfasilitasi penyelesaian sengketa 

antarkabupaten/kota dalam pengelolaan 

sumber daya air; 10) membantu 

kabupaten/kota pada wilayahnya dalam 

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat 

atas air; 11) menjaga efektivitas, efisiensi, 

kualitas, dan ketertiban pelaksanaan 

pengelolaan sumber daya air pada wilayah 

sungai lintas kabupaten/kota; dan 12) 

memberikan bantuan teknis dalam 

pengelolaan sumber daya air kepada 

pemerintah kabupaten/kota. 

Wewenang  pemerintah kabupaten/kota 

sebagaimana dalam Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004, meliputi:23 1) 

menetapkan kebijakan pengelolaan sumber 

daya air di wilayahnya berdasarkan 

kebijakan nasional sumber daya air dan 

kebijakan pengelolaan sumber daya air 

provinsi dengan memperhatikan 

kepentingan kabupaten/kota sekitarnya; 2) 

menetapkan pola pengelolaan sumber daya 

air pada wilayah sungai dalam satu 

kabupaten/kota; 3)  menetapkan rencana 

pengelolaan sumber daya air pada wilayah 

sungai dalam satu kabupaten/kota dengan 

memperhatikan kepentingan kabupaten/kota 

sekitarnya; 4) menetapkan dan mengelola 

kawasan lindung sumber air pada wilayah 

sungai dalam satu kabupaten/kota; 5) 

melaksanakan pengelolaan sumber daya air 

23 Ibid., Pasal 16  
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pada wilayah sungai dalam satu 

kabupaten/kota dengan memperhatikan 

kepentingan kabupaten/kota sekitarnya; 6) 

mengatur, menetapkan, dan memberi izin 

penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan 

pengusahaan air tanah di wilayahnya serta 

sumber daya air pada wilayah sungai dalam 

satu kabupaten/kota;7) membentuk dewan 

sumber daya air atau dengan nama lain di 

tingkat kabupaten/kota dan/atau pada 

wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; 8) 

memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-

hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; 

dan 9) menjaga efektivitas, efisiensi, 

kualitas, dan ketertiban pelaksanaan 

pengelolaan sumber daya air pada wilayah 

sungai dalam satu kabupaten/kota.  

Selain Pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, wewenang dan tanggung jawab 

pengelolaan sumber daya air juga diberikan 

kepada pemerintah desa atau yang disebut 

dengan mana lain, sebagai berikut:1) 

mengelola sumber daya air di wilayah desa 

yang belum  dilaksanakan oleh masyarakat 

dan/atau pemerintahan di atasnya dengan 

mempertimbangkan asas kemanfaatan 

umum; 2) menjaga efektivitas, efisiensi, 

kualitas, dan ketertiban pelaksanaan 

pengelolaan sumber daya air yang menjadi 

kewenangannya; 3) memenuhi kebutuhan 

pokok minimal sehari-hari warga desa atas 

air sesuai dengan ketersediaan air yang ada; 

dan 4) memperhatikan kepentingan desa lain 

                                                           
24 Pasal 19 ayat (1) UU 7 Tahun 2004 

dalam melaksanakan pengelolaan sumber 

daya air di wilayahnya.  

Penyelenggaraan wewenang dan tanggung 

jawab yang telah disebutkan di atas dapat 

disesuaikan berdasarkan kemampuan 

pemerintah yang  diberikan kewenangan. 

Seperti yang diatur dalam Pasal 18 

disebutkan bahwa sebagian wewenang 

Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya 

air dapat diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Apabila pemerintah daerah 

belum dapat melaksanakan sebagian 

wewenangnya, pemerintah daerah dapat 

menyerahkan wewenang tersebut kepada 

pemerintah di atasnya.24 Disisi lain, apabila 

pemerintah daerah tidak melaksanakan 

sebagiam wewenang pengelolaan sumber 

daya air sehingga dapat membahayakan 

kepentingan umum; dan/atau adanya 

sengketa antarprovinsi atau antar 

kabupaten/kota, maka pelaksanaan 

sebagaian wewenang pengelolaan sumber 

daya air oleh pemerintah daerah wajib 

diambil alih oleh pemerintah di atasnya.25 

Dalam perkembangannya, Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 

Air telah mengalami 2 (dua) kali judicial 

review di Mahkamah Konstitusi. Uji materi 

pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 

008/PUU-III/2005 menyatakan bahwa 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air tidak bertentangan 

25 Pasal 19 ayat (2) UU 7 Tahun 2004 
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dengan UUD NRI Tahun 1945, nemun 

pelaksanaan undang-undang tersebut harus 

sejalan dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut (conditionally 

constitusional). apabila tidak dijalankan 

sesuai dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi, maka dapat dilakukan pengujian 

kembali. Uji materi kedua Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2004 dilakukan pada tahun 

2013. Dalam Putusan Nomor 85/PUU-

XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 Februari 

Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam 

pertimbangan [3.19] sampai [3.22], sebagai 

berikut:26 

a. setiap pengusahaan atas air tidak 

boleh mengganggu, 

mengesampingkan, apalagi 

meniadakan hak rakyat atas air 

karena bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya 

selain harus dikuasai oleh negara, 

juga peruntukannya adalah untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat; 

b. bahwa negara harus memenuhi hak 

rakyat atas air. Sebagaimana 

dipertimbangkan di atas, akses 

terhadap air adalah salah satu hak 

asasi tersendiri maka Pasal 28I ayat 

(4) menentukan, “Perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah 

tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah; 

c. harus mengingat kelestarian 

lingkungan hidup, sebab sebagai 

salah satu hak asasi manusia, Pasal 

28H ayat (1) UUD 1945 menentukan, 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang 

                                                           
26 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 , 

hlm 138-139 

baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan.” 

d. Sebagai cabang produksi yang 

penting dan menguasai hajat hidup 

orang banyak yang harus dikuasai 

oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) 

UUD 1945] dan air yang menurut 

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus 

dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat maka 

pengawasan dan pengendalian oleh 

negara atas air sifatnya mutlak;  

e. sebagai kelanjutan hak menguasai 

oleh negara dan karena air merupakan 

sesuatu yang sangat menguasai hajat 

hidup orang banyak maka prioritas 

utama yang diberikan pengusahaan 

atas air adalah Badan Usaha Milik 

Negara atau Badan Usaha Milik 

Daerah; dan,  

f. apabila setelah semua pembatasan 

tersebut di atas sudah terpenuhi dan 

ternyata masih ada ketersediaan air, 

Pemerintah masih dimungkinkan 

untuk memberikan izin kepada usaha 

swasta untuk melakukan 

pengusahaan atas air dengan 

syaratsyarat tertentu dan ketat.” 

 

 Berdasarkan pertimbang-pertimbangan 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

85/PUU-XI/2013 tersebut, Mahkamah 

Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; 

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan 

memberlakukan kembali Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. 

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi secara 

langsung memberlakukan kembali Undang-
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Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan, padahal dalam implementasi 

pengelolaan sumber daya air sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di 

Indonesia. 

 

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Sumber Daya Air berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengkonstruksi ulang urusan pemerintahan. 

Berbeda dengan Undang-Undang 22 Tahun 1999 

dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

yang menggunakan istilah kewenangan dalam 

pembagian urusan pemerintahan, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggunakan 

istilah urusan pemerintahan. Urusan 

Pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) urusan 

yaitu: a) urusan pemerintahan absolut yang 

merupakan kewenangan pemerintah pusat; b) 

urusan pemerintahan konkuren wajib dan pilihan, 

yang kewenangannya dibagi menjadi 

kewenangan pemerintah pusat, pemerintah 

daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; 

c) urusan pemerintahan umum yang merupakan 

kewenangan Presiden sebagai kepala negara.  

Pengelolaan sumber daya air merupakan 

bagian dari urusan pemerintahan konkuren wajib 

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 

sebagaimana dalam Tabel C no 1 Lampiran 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam 

tabel tersebut telah dibagi kewenangan antar 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain 

itu, pengelolaan sumber daya air berupa air tanah 

masuk ke dalam urusan wajib bidang energi dan 

sumber daya mineral sub urusan geologi 

sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I 

huruf cc angka 1 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Perkembangan pengaturan tentang sumber daya 

air pada tahun 2019 melalui Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. 

Ketentuan dalam lampiran I Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 dianggap membatasi 

pembagian kewenangan pengelolaan sumber 

daya air, sehingga Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air melalui 

Pasal 77 mencabut dan menyatakan tidak berlaku 

ketentuan tersebut.  

Walaupun ketentuan mengenai 

pengelolaan sumber daya air yang tercantum 

dalam lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

memberikan dasar pembagian kewenangan 

urusan pemerintahan konkuren. Terdapat 4 

(emapat) prinsip pembagian urusan 

pemerintahan konkuren anatara Pemerintah 

Pusat dan Daerah, yaitu: 1) prinsip akuntabilitas, 

adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu 

urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan 

kedekatannya dengan luas, besaran dan 

jangkauan dampak yang ditimbulkan; 2) prinsip 

efisiensi adalah penyelenggara suatu urusan 

pemerintahan ditentukan berdasarkan 

perbandingan tingkat daya guna yang paling 
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tinggi yang dapat diperoleh; 3) prinsip 

eksternalitas adalah penyelenggara suaru urusan 

pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, 

besaran, dan jangkauan dampak yang 

ditimbulkan; dan 4) prinsip kepentingan strategis 

adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan 

ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam 

rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, 

kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar 

negeri, pencapaian program strategis nesional 

dan pertimbangan lai yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Disamping berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, 

kriteria pembagian kewenangan juga ditentukan 

berdasarkan lokasi, penggunaan, manfaat dan 

dampak negatif, efisiensi penggunaan sumber 

daya, dan kepentingan strategis nasional.  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Sumber Daya Air mengatur pembagian 

kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16. 

Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat 

dengan Pemerintah Daerah, baik Daerah Provinsi 

maupun kabupaten/kota tidak jauh berbeda 

dengan pengaturan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air.  

Wewenang Pemerintah Pusat dalam 

pengelolaan sumber daya air sebagaimana diatur 

dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 tahun 

2019 tentang Sumber Daya Air, meliputi: a) 

menetapkan kebijakan nasional Sumber Daya 

Air; b) menetapkan Pola Pengelolaan Sumber 

Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, 

Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah 

Sungai strategis nasional; c) menetapkan 

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada 

Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai 

lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis 

nasional; d) menetapkan kawasan lindung 

Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara, 

Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah 

Sungai strategis nasional; e) menetapkan zona 

konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 

di Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai 

lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis 

nasional; f) menetapkan status daerah irigasi; g)  

mengatur, menetapkan, dan memberi izin 

penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan 

bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya 

Air r.rntuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu 

di Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai 

lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis 

nasional; h) membentuk wadah koordinasi 

Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah 

Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas 

provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional; 

I) menetapkan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria Pengelolaan Sumber Daya Air; j) 

membentuk Pengelola Sumber Daya Air; k) 

menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan 

melibatkan para pemangku kepentingan terkait; 

1) menetapkan kebijakan dan strategi nasional 

dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air 

Minum; dan m) memungut, menerima, dan 

menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai 

lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan 

Wilayah Sungai strategis nasional. Dalam 

melaksanakan tugas dan wewenang  Pemerintah 

Pusat tersebut dapat menyelenggarakan sendiri 

atau dapat melimpahkan sebagian 
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kewenangannya kepada perangkat Pemerintah 

Pusat atau wakil Pemerintah Pusat di daerah, atau 

dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kewenangan Pemerintah Daerah 

Provinsi diatur dalam  Pasal 14 Udnang-Undang 

Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, 

meliputi: a) menetapkan kebijakan Pengelolaan 

Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan 

kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan 

memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; 

b) menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya 

Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota; 

c) menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber 

Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten 

/ kota dengan memperhatikan kepentingan 

provinsi sekitarnya; d) menetapkan kawasan 

lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas 

kabupaten/ kota; e) menetapkan zona konservasi 

Air Tanah'pada Cekungan Air Tanah di Wilayah 

Sungai lintas kabupaten;/kota; f) menetapkan 

kebijakan dan strategi provinsi dalam 

penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air' 

Minum; g) mengatur, menetapkan, dan memberi 

izin penggunaan Sumber Daya Air untuk 

kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan 

Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada 

lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas 

kabupaten/kota; h) membentuk wadah koordinasi 

Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah 

Sungai lintas daerah kabupaten/kota; i) 

menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan 

melibatkan para pemangku kepentingan terkait; 

dan j) memungut, menerima, dan menggunalan 

BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ 

kota. 

Selanjutnya kewenangan Pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 16 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Sumber Daya Air sebagai berikut: a) menetapkan 

kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di 

wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional 

Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan 

Sumber Daya Air provinsi dengan 

memperhatikan kepentingan kabupaten/kota 

sekitarnya; b) menetapkan Pola Pengelolaan 

Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam 

satu kabupaten/kota dengan memperhatikan 

kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya; c) 

menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya 

Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ 

kota dengan memperhatikan kepentingan 

kabupaten/kota sekitarnya; d) menetapkan 

kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah 

Sungai dalam satu kabupaten/ kota; e) mengatur, 

menetapkan, dan rnemberi izin penggunaan 

Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha 

dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk 

kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah 

Sungai dalam satu kabupaten/kota; f). 

membentuk wadah koordinasi Pengelolaan 

Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam 

satu kabupaten/ kota; g) menetapkan nilai satuan 

BJPSDA dengan melibatkan para pemangku 

kepentingan terkait; h) memungut, menerima, 

dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah 

Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan i) 

menetapkan kebllakan dan strategi kabupaten / 
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kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan 

Air Minum. 

Selain Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2019 juga mengatur tugas pengelolaan 

sumber daya air kepada Pemerintah desa, sebagai 

berikut: 

a. membantu Pemerintah Pusat dan/ atau 

Pemerintah Daerah dalam mengelola 

Sumber Daya Air di wilayah desa 

berdasarkan asas kemanfaatan umum dan 

dengan memperhatikan kepentingan desa 

lain; 

b. mendorong prakarsa dan.. partisipasi 

masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber 

Daya Air di wilayahnya; 

c. ikut serta dalam menjaga efektivitas, 

efisiensi, kualitas, dan ketertiban 

pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; 

darr membantu Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan 

pokok minimal sehari-hari atas Air bagi 

warga desa. 

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004, undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2019 juga diatur bahwa apabila 

Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota belum dapat 

melaksanakan sebagian tugas dan wewenang 

nya, maka sebagian tugas dan wewenang tersebut 

dapat diserahkan kepada pemerintah di atasnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Di sisi lain, apabila Pemerintah 

Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota tidak melaksanakan sebagian 

tugas dan wewenang pengelolaan sumber daya 

air sehingga dapat membahayakan kepentingan 

umum, mengganggu pelayanan umum; dan/atau 

adanya sengketa antarprovinsi atau antar 

kabupaten dan/atau antarkota yang tidak dapat 

diselesaikan.  

 

PENUTUP  

Kesimpulan  

Penyelenggaraan pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi 

menjadi daerah provinsi dan kabupaten/kota 

yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, baik 

provinsi dan kabupaten/kota, selanjutnya diatur 

dalam undang-undang tentang pemerintahan 

daerah.    

Pembagian kewenangan pengelolaan 

sumber daya air tidak secara tegas disebutkan 

dalam pembagian urusan pemerintahan yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 

Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, 

hingga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah. Walaupun pembagian 

kewenangan pengelolaan sumber daya air tidak 

di atur secara tegas, dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah memberikan prinsip pembagian 

kewenangan yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip 
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efisiensi, prinsip eksternalitas dan prinsip 

kepentingan strategis nasional.  

Dimensi kewenangan pengelolaan 

sumber daya air antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah diatur dalam undang-undang 

yang mengatur tentang sumber daya air. Keempat 

prinsip pembagian kewenangan tersebut menjadi 

dasar pengaturan pembagian kewenangan 

pengelolaan sumber daya air yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dan 

semakin mempertegas sistem otonomi daerah 

berdasarkan prinsip pembagian kewenangan 

yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, 

prinsip eksternalitas dan prinsip kepentingan 

strategis nasional.  

 

Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, terdapat 

rekomendasi dalam pengelolaan sumber daya air 

sebagai berikut: 

1. pembagaian kewenangan dapat menjadi salah 

satu indikator pembangunan berkelanjutan 

2. dalam pembentukan uu yang terkait dengan 

daerah perlu melibatkan DPD RI. 

Berisi Saran-saran yang perlu di 

sampaikan terkait Tema Penulisan yang 

diangkat, dibuat dalam bentuk pointers. 

Paragraf menggunakan format paragraf 

special first line 1 cm (Times New Roman, 

ukuran 12pt,  spasi 1,5). 
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