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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

IV.1 Kesimpulan 

Pembatalan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 adalah munculnya 

ketidakharmonisan pada payung hukum lain, disamping dalam pengelolaan 

sumber daya air secara substansi beberapa masalah sudah tidak relevan. Kondisi 

sumber daya alam akibat dihapusnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 

adalah jaminan keberlanjutan sumber daya air makin tinggi. Jika kembali undang-

undang sebelumya jaminan akan keberlanjutan sumber daya air tentu semakin 

baik dengan asusmsi, overeksploitasi dan penyerahan pengelolaan air kepada 

swasta tidak terjadi kembali. Dilema ini Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 

bermuatan positif pada landasan filosofis, akan tetapi bermuatan ekonomis pada 

aspek operasional hendaknya diselesaikan dengan merevisi pasal yang bermuatan 

ekonomi (komersialisasi dan privatisasi) atas air. 

Dampak ini merupakan akibat dari para elite yang membuat privatisasi air 

sehingga menjadi politik, bisnis dan aspek birokrasi.Privatisasi berujung pada 

ekskusivitas dari public dari decision making yang kurang tansparan. Pertama, 

partisipasi publik dalam turut andil menentukann nasib pelayanan air perlahan 

hilang(Haque, 2001) Ini tidak saja mengekslusikan masyarakat. Tatapi juga 

semakin memperkuat companies dan aktor dalam negara pada mekansime under-

the-table deals.  

Sebagaimana pada pasal 22 di DUHAM yang menyatakan bahwa “setiap 

orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan hak hak-hak 

ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk membuat martabat dan 

pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha maupun kerjasama 

internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara”, 

maka setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk terpenuhi kebutuhannya. 

Seperti proses privatisasi air bisa jadi merupakan kerjasama dengan pihak 

internasional. 
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 Dengan demikian, permasalahan privatisasi air menjadi permasalahan hak 

asasi manusia (HAM).Hingga tahun 1990 Indonesia tidak menjadi negara anggota 

komisi HAM PBB.Hal ini menurut hasil penelitian Pratikno karena persepsi 

pemerintahan masa itu masih sangat sempit.Pemerintah menganggap bahwa 

dengan adanya Pancasila dan UUD 1945 telah cukup untuk menangani 

permasalahan Indonesia terkait HAM. Selain itu, HAM juga dianggap sebagai isu 

luar yang tidak sesuai dengan konteks Indonesia(Pratikno, 2002).Namun demikian 

dengan adanya desakan dari Internasional dan beberapa organisasi masyarakat 

sipil pemerintah membuat kebijakan terkait isu HAM baik berupa undang-undang 

maupun keputusan presiden dan sejenisnya. Terkait dengan  UU No.7 tahun 2004 

keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkannya merupakan bentuk 

keberpihakan pemerintah dalam menghapuskan bentuk monopoli asing dalam 

bidang sumber daya alam.  

IV.2 Saran 

Dalam menyikapi kebijakan negara tentang privatisasi sumber daya air di 

negeri ini, seharusnya pemerintah atau perumus kebijakan ekonomi di negeri ini 

harus berhati-hati dalam melakukan program privatisasi tersebut, karena hal ini 

menyangkut air yang merupakan sumber kehidupan bagi manusia.Apabila 

program privatisasi itu berdampak buruk bagi kelangsungan ketersedian air bersih 

bagi masyarakat, maka seyogyanya Negara atau perumus kebijakan Negara 

tentang sumber daya air dapat mengambil langkah konkret untuk meluruskan 

kembali tujuan demokrasi ekonomi sesuai yang digariskan konstitusi untuk 

pencapaian kemakmuran rakyat sebagai implementasi dari konsep keadilan sosial 

di bidang ekonomi, dan sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap 

pemenuhan hak warga Negara.  
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