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ABSTRAK 
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sumber Mata Air Umbulan 

yang merupakan salah satu proyek nasional di Kabupaten Pasuruan mengalami hambatan 
karena adanya penolakan dari beberapa pihak. Dalam proses pembangunan proyek tersebut 
terdapat proses negosisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas adanya 
kepentingan yang tidak selaras. Atas dasar tersebut penelitian kualitatif deskriptif ini 
dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tarik menarik kepentingan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan proyek SPAM Umbulan, serta 
untuk mengetahui dampak yang diterima Kabupaten Pasuruan atas hal tersebut. Dengan 
memperhitungkan perbandingan untung dan rugi yang akan diterima masyarakat Kabupaten 
Pasuruan, telah menjadikan Bupati Pasuruan tidak mudah mengafirmasi realisasi proyek 
tersebut. Terlebih lokasi proyek dan pemilik sumber mata air tersebut adalah Kabupaten 
Pasuruan, sedangkan penggunanya terdiri dari lima daerah, yaitu Kabupaten Gresik, 
Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan sendiri. Di sisi 
lain Pemerintah Pusat menerima manfaat melalui bagi hasil yang besar. Ketidakharmonisan 
hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dilihat dari pembagian fungsi antara keduanya 
dari aspek hubungan kewenangan, keuangan, dan pengawasan. Praktiknya, otonomi daerah 
tidak berjalan dengan baik di Kabupaten Pasuruan karena Pemerintahan Provinsi Jawa Timur 
cenderung mendominasi kewenangan daerah. 

Kata kunci: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kewenangan, Dominasi 

ABSTRACT 
The construction of the Umbulan Springs Water Supply Management System (SPAM), 

which is one of the national projects in Pasuruan Regency, has been hampered due to 
opposition from several parties. In the process of building the project there is a process of 
negotiation between the Central Government and the Regional Government on the existence 
of inconsistent interests. On this basis descriptive qualitative research was carried out with 
the aim of providing an overview of the attraction between the Central Government and the 
Regional Government in the construction of the Umbulan SPAM project, as well as to 
determine the impact received by Pasuruan Regency on this matter. Taking into account the 
profit and loss ratio that will be received by the people of Pasuruan Regency, the Pasuruan 
Regent has made it difficult to affirm the realization of the project. Moreover the project 
location and the owner of the spring are Pasuruan Regency, while the users consist of five 
regions, namely Gresik Regency, Sidoarjo Regency, Surabaya City, Pasuruan City, and 
Pasuruan Regency itself. On the other hand the Central Government receives benefits 
through large revenue sharing. The disharmony of relations between the Central and 
Regional Governments can be seen from the division of functions between the two aspects of 
authority, finance and supervision. In practice, regional autonomy did not work well in 
Pasuruan because the East Java Provincial Government tended to dominate regional 
authority 
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Pendahuluan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi 

pedoman baru dalam mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan asas 

otonomi untuk memaksimalkan kerja Pemerintah dan mencapai pembangunan yang merata. 

Dalam menyeimbangkan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Indonesia 

menggunakan sistem desentralisasi, ialah penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berlandaskan 

keinginan atau aspirasi mayarakat.1 Pembangunan SPAM Umbulan merupakan instruksi 

Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek SPAM yang dicanangkan di Kabupaten Pasuruan 

telah diputuskan oleh pemerintah pusat untuk tetap dilanjutkan. Meskipun masih mengalami 

kendala dimana pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini Bupati Pasuruan masih belum 

menyetujui akan pembangunan proyek tersebut. Permasalahn selanjutnya ialah pada tataran 

masyarakat yang masih menolak dibangunya proyek trsebut. Anggapan dimasyarakat proyek 

tersebut akan merusak ekosisten di lokjasi proyek tersebut yakni Sumber Air Umbulan. Meskipun 

menerima banyak tentangan, namun pemerintah pusat tetap melaksanakan proyek SPAM Umbulan 

tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah menganggap bahwa kebutuhan air bersih di Jawa Timur 

sangat mendesak.  Oleh karena itu, penelitian ini berusaha melihat hubungan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah dalam proses keputusan pembangunan proyek SPAM Umbulan, serta menjelaskan 

mengenai dampak yang dihadapi masyarakat akan adanya proyek tersebut baik secara sosial dan 

lingkungan 

Terdapat beberapa permasalahan dalam proses pembangunan proyek SPAM  

Umbulan. Proyek ini tercatat membutuhkan dana sebesar Rp,4,5 triliun dimana dana tersebut 

bersumber dari dana gabungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Selain kedua pihak 

tersebut pihak swasta nyatanya juga mendukung program tersebut baik dari proses 

pembangunan serta pengelolaannya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan 

atau polemik. . Pada peneletian ini, terlihat bahwa adanya tarik ulur dalam upaya pengelolaan 

proyek nasional. Salah satu yang sangat terlihat ialah ketika pemanggilan Bupati Pasuruan 

oleh Menteri PU dikarenakan adanya penghadangan dalam proses pembangunan proyek 

tersebut dari pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan.2 Pada 

1 Syamsuddin, Haris. (2007) Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPPI Press. Hlm 52. 
2 Warta Bromo, “Gus Irsyad Tolak Tudingan yang Sebut Pemda Tidak Adil Terkait Proyek Umbulan”. 2017. 
https://www.wartabromo.com/2017/07/21/gus-irsyad-tolak-tudingan-yang-sebut-pemda-tidak-adil-terkait-
proyek-umbulan/. diakses pada 8 Januari 2019 
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akhirnya Bupati Pasuruan menyetujui pelaksanaan proyek tersebut karena adanya 

kesepakatan yang dipenuhi oleh Pemerintah Pusat. 

Pengelolaan Sumber Mata Air Umbulan Pengerjaannya sendiri melibatkan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama dengan PT 

Medco Energi International untuk membangun suatu Sistem Penyedia Air Minum (SPAM). 

PT Medco Energi Internasional  adalah pihak swasta yang memenangkan proyek SPAM 

Umbulan, proyek Sistem Penyedian Air Minum menghabiskan dana yang cukup mahal 

dengan kisaran sebesar dengan kisaran 4,5 triliun, dibangun dengan rincian dana Rp 880 M 

dari Pemerintah Pusat, Rp 320 M dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (untuk pembebasan 

lahan), dana tersebut diberikan kepada PT Medco Energi Internasional (sebesar 1,3 Triliun). 

Untuk keseluruhan lima daerah dari dana APBD dengan total 2 triliun. Dalam 

pengelolaannya dilakukan sistem bagi hasil, karena merupakan megaproyek dalam 

pembagian hasil nantinya PT Medco Energi akan memperoleh Rp 7.000/m3, Pemprov Jatim 

mendapatkan Rp 6.900/m3 untuk Kabupaten Pasuruan Rp. 3.300/m3 dan Kota Pasuruan Rp. 

3.000/m3, Kabupaten Sidoarjo Rp. 6.499/m3, Kota Surabaya Rp. 5.681/m3, Kabupaten Gresik 

Rp 6.199/m3.3 Jika dilihat dari pembagian tersebut maka pihak yang diuntungkan ialah pihak 

swasta sedangkan pihak yang mendapatkan keuntungan paling sedikit ialah pihak pemerintah 

daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Oleh karenanya dapat dilihat bahwa 

adanya ketidak sesuaian antara pembagian pnghasilan sumber air tersebut dan dapat 

dikatakan pembagian tersebut telah menyalahi prinsip desentralisasi dimana prinsip tersebut 

brusaha memberikan keuntungan bgi pemerintah khususnya pemerintah daerah.  

Dalam hal pembagian penghasilan penjualan penyedian air minum maka yang 

diuntungkan ialah pihak swasta selaku pihak yang mengerjakan proyek besar ini, sedangkan 

Kabupaten/Kota Pasuruan mendapatkan keuntungan  paling rendah dibandingkan daerah 

lainnya. Sehingga dalam konteks ini terlihat ada ketidaksesuaian antara prinsip 

desentraliasasi secara normatif bahwa seharusnya keuntungan atas pengelolaan sumber daya 

ini menjadi hak dari pemerintah daerah, tapi yang terjadi justru pihak swasta yang menikmati 

keuntungan dari pengelolaan sumber daya di daerah. 

Dari penelitian sebelum sebelumnya seperti Peneliti  yang dilakukan oleh Rochendi S. 

(2017) dengan judul dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan hubungan Pemerintah Daerah 

dalam otonomi khusus di Provinsi Papua Barat. Penelitian yang di lakukan oleh Rohendi 

3 Tim Simpul KPBU SPAM Umbulan. (2017) KPBU dalam Infrastruktur Penyediaan Air Minum. 
                                                           



tersebut berfokus tehadap upaya menjelaskan Hubungan Pusat dam Daerah dalam proses 

pembuatan Perundang-undangan dimana Daerah tidak mampu untuk melakukan penyusunan 

undang-undang di karenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada.4 Sementara 

penelitian yang dilakukan oleh Muh Shujari (2010) yang berjudul analisis hubungan 

Pemerintah Pusat dan Daerah studi kasus perimbangan keungan Kota Makassar berfokus 

terhadap perimbangan antara Pemerintahan pusat dan Pemerintahan Kota Makassar. 

Perimbangan ini dilihat dari besaran jumlah  pengalokasian atau pembagian APBD kota 

Makassar terhadap gaji pegawai yang memiliki jumlah pegawai yang besar.5 Kemudian pada 

penelitian yang dilakukan oleh Fadhil Ilhamsyah(2017) berjudul tentang Tarik menarik 

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam  pengesehan Qanun Bendera Dan 

Lambang Aceh berfokus hanya pada pengesahan dan pengawasan untuk kewenangan bendera 

aceh yang dilihat dari UUPA. Dalam penelitian ini pemerintah pusat dijelaskan sebagai pihak 

yang berwenang mengawasi sedangkan pemerintah daerah diberikan hak untuk memutuskan 

kebijakan qonun di Aceh.6 Sebelumnya juga ada penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Aminah,(1994) yang berjudul Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

Masa orde baru berfokus terhadap hubungan pusat dan daerah dimana pemerintah pusat 

berusaha mengakomodir ide demokrasi di dalam pemerintahannya  meskipun masih terdapat 

upaya tarik menarik kepentingan antara pusat dan daerah yang terlihat dari program dan 

proyek pemerintah di masa itu.7 Selanjutnya Thomas Nugroho (2003) dalampenelitian yang 

berjudul Tarik menarik kepentingan pengelolahan pelabuhan laut antara Pusat –Daerah dalam 

konteks otonomi daerah berfokus pada adanya tarik menarik antara kepentingan pusat dan 

daerah dalam hal ini pusat direpresentasikan melalui BUMN dan pengurusan BUMN di 

tingkat daerah.8 

Tarik Menarik Kepentingan dalam Hubungan Pusat dan Daerah  

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah pada perkembangan Sistem Penyediaan 

Air Minum Umbulan, dalam proses pembangunannya disini Kedudukan Pemerintah Pusat di 

limpahkan ke Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintahan Kabupaten berperan 

4 S. Rochendi.2017. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. 
Jurnal Politik . VOL. 13 No. 1. 2017. UNAS 
5 Muh. Shujari Am. 2010. Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah studi kasus perimbangan keungan 
Kota Makassar. Jurnal  politik Vol 3. No 1. UNHAS  
6 Ilhamsyah. Fadhil. 2017.  Tarik menarik Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam 
pengesehan Qanun Bendera Dan Lambang Aceh. Jurnal politik Vol 3. No. 2. Universitas Teuku Umar  
7 Aminah. Siti. Dkk. 1994. Hubungan Pemerintah Pusat-Daerah massa Orde Baru. Surabaya. Airlangga Press 
8 Nugroho. Thomas. 2003. Tarik Menarik Kepentingan Pengelolaan Pelabuhan Laut antara Pusat – Daerah 
dalam konteks otonomi Daerah. Surabaya. Universitas Airlangga 

                                                           



sebagai daerahnya. Peranan pertama Pemerintah Kabupaten Pasuruan tentunya untuk 

membangun dan mengelola jaringan distribusi, mulai dari proses sosialisasi pengembangan 

SPAM Umbulan, hingga pada ranah penjualan yang melibatkan menjaring banyak konsumen 

dan melakukan pendistribusian air bersih tersebut. Proses yang dilakukan dalam rangka 

pendistribusian baik kepada masyarakat dan bertanggung jawab atas pembiayaannya. Dari 

segi keuangan atau pembiayaan dalam proses SPAM Umbulan Pemerintah Daerah 

bertanggung jawab atas biaya operasional dan pemeliharaan distribusi yang lebih dulu 

diawali dengan pembiayaan dalam rangka pembangunan jaringan distribusi. 

Pada pemenangan lelang dalam adanya proyek penyedian air minum ini ialah PT 

Medco Energi Internasional, perusahaan ini bergerak pada bidang minyak dan gas, namun PT 

Medco Energi Internasional ini mengembangkan bisnis pada ranah penyediaan air minum 

yang mana pada proyek SPAM  umbulan ini menelan biaya yang cukup besar kisaran total 

semua Rp. 4,5 Ttriliun, merupakan proyek Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) yang telah 

direncanakan sekian lama, pada proyek spam ini PT Medco ini menggelontorkan dana 

sebesar  Rp 1,7 Trilliun, PT Medco Energi Internasional memiliki anak perusahaan untuk 

mengelola mengenai penyediaan air  minum di Umbulan yang bernama PT Metha Adhya 

Tirta Umbulan. 

Dalam proses pembangunan ini hubungan antara Provinsi dan Daerah terjadi pasang 

surut, mulai dari adanya berbagai penolakan yang datang dari berbagai pihak meski juga 

tidak bisa dipungkiri dukungan datang dari berbagai pihak. Pemkab Pasuruan mendadak 

mengirimkan surat pada tanggal 4 Juni 2018 mengenai peninjauan kembali untuk 

pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Kabupaten 

Pasuruan. Surat yang ditujukan ke Presiden RI dan ditembuskan ke sejumlah pihak ini juga 

meminta agar proyek ini melibatkan masyarakat Kabupaten Pasuruan dalam pengelolaan dan 

pelaksanaannya. Surat tertanggal 4 Juni 2018 ini ditandatangani Plt Bupati Pasuruan, Riang 

Kulup Prayuda. Kala itu, ia menggantikan Bupati Irsyad Yusuf yang sedang dalam masa cuti 

kampanye Pilkada 2018.9 Surat peninjauan kembali itu dilayangkan didasarkan aspirasi 

masyarakat tentang penolakan proyek Umbulan. Selain itu juga memperhatikan saran dari 

ulama, kiai dan tokoh masyarakat agar melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Umbulan. 

Masyarakat bersama Pemkab Pasuruan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol 

dalam upaya pemanfaatan sebaik-baiknya sumber daya alam yang ada di Kabubaten 

9 Arianto, Yudi, (ed). (2018) Plt Bupati Pasuruan Surati Presiden Soal SPAM Umbulan. [Diakses pada 8 Januari 
2019] https://www.bangsaonline.com/berita/47025/plt-bupati-pasuruan-surati-presiden-soal-spam-umbulan 
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Pasuruan. Dalam prespektii masyarakat, masyarakat akan selalu mendukung dan siap 

bekerjasama bersama pemerintah selama dalam perjalanan pemanfaatan Sumber Air 

Umbulan masyarakat masih mendapatkan keuntungan serta msih diberikan jalan untuk 

memberikan kontrol atas pemanfaatan sumber air tersebut. Dalam perjalanan pemanfaatan 

Sumber Air Umbulan, masyarakat harus diberikan akses dalam investasi sumber air tersebut 

baik dari hulu dan perpipaan, namun  juga dalam proses pengelolaan investasi air melalui 

BUMD yang dibentuk pemerintah. Hal  ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari 

kegiatan investasi pengelolaan sumber air tersebut. Perlindunganm terhadap masyarakat ini 

dapat berupa pemberian akses terhadap masyarakat untuk melakukan kontrol dalam 

pemanfaatan sumber air tersebut.  Sekenario yang akan dilakukan ialah dengan pemberian 

400 m3/jam kepada perusahaan air minum daerah (PDAM) Kabupaten Pasuruan dalam 

bentuk air siap  

Dilihat pada jalannya tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, aspek yang dilakukan pada pembagian kewenangan dikarenkan timbulnya tidak 

kecocokan terhadap Pusat dan Daerah, maka dari itu yang terjadi pada pengelolahan proyek 

in terjadi tidak harmonisnya Hubungan Pusat dan Daerah  mengenai permasalahan 

kewenangan saja juga melibatkan juga urusan keuangan dan hubungan pengawasan. Adanya 

otonomi kewenangan yang tidak berjalan dan seakan terpusat hingga tumpang tindih 

kewenangan kemudian terjadi beberapa kali gesekan antara Pusat dan Daerah. 

Tampak adanya ketidakharmonisan antara pemerintah daerah dan pusat dalam proyek 

pembangunan SPAM Umbulan. Hal ini terlihat dari kemunculan ketidakpuasan akan adanya 

proyek tersebut dari ebberapa daerah yang sebnarnya merasa cukup keberatan akan adanya 

proyek SPAM Umbulan termasuk Pemkab Pasuruan. Umbulan merupakan salah satu SDA 

yang dimiliki Pemkab Pasuruan yang merupakan salah satu sumbr mata ait terbaik di dunia 

yang dapat dimanfaatnkan untuk kepentingan masyarakat secara umum, tanpa adanya 

komersialisasi. 

Timbulnya Permasalahan selanjutnya hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah ialah mengenai proses pada pembagian hasil ini bahwa kabupaten Pasuruan merasa 

tidak sebanding yang di dapat dari pada hasil yang di dapat oleh Provinsi. Dilihat dari aspek 

kewenangan dan tugas yang di berikan menjadi penghambat proses pembangunan SPAM  

diakibatkan masih adanya penolakan yang terjadi  dan merundingkan kembali mengenai 

pembagian  hasil karena nantinya untuk pemasukan PAD setiap Daerah Masing – masing 

yang akan dialiri SPAM Umbulan. 



Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki batasan masing-masing 

dalam kekuasaan. Sering kali hubungan Pusat dan Daerah ini selalu muncul dalam konteks 

hubungan pemerintahan pusat negara persekutuan dan negara kesatuan. Negara kesatuan 

sebagai bentuk di mana negara dalam melakukan keputusan memberikan kewenangan itu 

diberikan pada legislatif dalam satu badan yaitu Pemerintah Pusat. Kekuasaan ini tidak ada 

dalam Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, akan tetapi Pemerintah Pusat ini 

memiliki kewenengan dalam konteks menyerahkan sebagian kewenangannya kepada 

Pemerintah Daerah yang berlandaskan hak otonomi namun pada kekuasaan kewenangan 

yang tertinggi tetap diatur oleh Pemerintah Pusat. 

 Dalam mengenai dampak lingkungan tidak lepas juga dari permasalahan proyek yang 

ada di Indoneisa seperti hal nya yang dilaksanakan oleh pihak Badan Usaha Milik Negara dan 

Swasta tak luput juga seperti dalam pembangunan. Diketahui bahwasannya pembangunan 

SPAM umbulan  ini mengambil air yang di bilang kualitas terbaik di dunia nampkanya harus 

di pertimbangkan kembali karena masih banyak ketidaksesuain dalam pembangun dan 

pengembangan . Terdapat ketakutan dalam masyarakat yang bimbang jika sumber mata air 

diambil secara berlebihan  dan eksploitasi dilakukanm maka nantinya debiat air sumber mata 

air umbulan akan mengalami penurunan dan imbasnya kepada masyarakat seketir yang sehari 

menggunakn air tesbut unutk kebutuhan mengaliri sawah dan tambak. 

Dalam proyek SPAM Umbulan tersebut melibatkan enam Pemerintah Daerah, dan 

enam Badan Usaha Milik Daerah sehingga diperlukan kesepakatan dari pihak-pihak tersebut. 

Hubungan yang terjadi antara Pusat dan Daerah dalam proyek SPAM Umbulan sesuai dengan 

yang dikatakan oleh C.F Strong di mana kekuasanan tertinggi dan wewenang tertinggi berada 

di tangan Pemerintah Pusat, namun sebagian kekuasaannya dilimpahkan pada pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupten dan kota yang terlibat langsung dalam proyek SPAM 

Umbulan, meskipun hubungan yang terjadi tidak harmonis dan penuh dengan tarik-ulur 

kepentingan.10 

Sebagai gambaran bahwa dalam proyek SPAM Umbulan ini sesuai dengan teori 

hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah adanya sebuah konsensus bersama bahwa 

proyek ini dikelola oleh Provinsi Jawa Timur namun secara investasi tetap melibatkan 

Kementerian Ekonomi dan Kementerian Keuangan serta pihak swasta bahkan pihak 

Pemerintah Daerah juga terlibat meski porsinya sangat kecil. Maka secara pembiayaan 

investasi proyek SPAM Umbulan ini pembagian kekuasaan dan pelimpahan wewenang dari 

10 Strong, C.F dalam Miriam Budiardjo. (2008) Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia: Jakarta. Hlm 269 
                                                           



Pusat ke Daerah terjadi terlepas dari adanya intrik politik di dalamnya. Hubungan Pemerintah 

Pusat dan Daerah yang ada dalam Proyek SPAM Umbulan dikuatkan dari Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan melalui Gus Irsyad sebagai Bupati yang melakukan penolakan atas 

adanya pengembangan dan pembangunan megaproyek yang telah puluhan tahun 

direncanakan dan mencoba direalisasikan. Pihak Kabupaten Pasuran mencoba menjalankan 

peran dalam otonomi daerah yang mana Sumber Mata Air Umbulan yang secara geografis 

terletak di Kabupaten Pasuruan melakukan penolakan dengan dalih akan adanya kerusakan 

lingkungan nantinya, namun nyata hal ini direspon dengan cepat oleh Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur bahkan melibatkan Pemerintahan Pusat bahwa ada desakan yang ditujukan 

kepada Gus Irsyad untuk segera melakukan penandatanganan megaproyek SPAM Umbulan 

tersebut. 

Kepentingan Provinsi Jawa Timur  dalam Pengelolahan proyek Umbulan 

 Agency model dalam konteks ini yaitu pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan 

jadi pemerintah ini melihat keberadaan hanya sebatas sebagai pelaksana yang diperintahkan 

oleh pemerintah Pusat untuk melakukan  dan melaksanakan kebijakan yang di berikan dari 

Pemerintahan pusat. Dalam Agency pada model ini tidak terlalu berpengaruhnya hasil 

pendapatan daerah karena keungan daerah masih di atas bantuan dari Pemerintah Pusat. 

Kewenangan pada Pemerintah Daerah ini. Pada model the Agency hanya sebagai pelaksana 

yang mewakilkan untuk Pemerintah Pusat dilihat dari dasar kebijakan yang diatur oleh 

Pemerintah Pusat dan nantinya secara tidak langsung pengawasan terhadap kebijakan akan di 

awasi dengan ketat. Maka Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana dari kebijakan ketika 

di lapangan.11 

Melihat dari hasil Peniliti ketika berada di lapangan bahwa data yang di dapat dimana 

Pemerintah Provinsi jawa Timur ini pada proyek Umbulan tugas nya hanya sampai pada 

tataran sebagai pengawas dan perannya hanya sebagai pemberi izin dan pengadaan tanah, 

namun Pemerintah Provinsi ini menjalankan tugas dan kewenangannya melebihi dari 

seharusnya dan mengambil peran yang semestinya di lakukan oleh Kabupaten Pasuruan. 

Pada pengembangan dan pembangunan SPAM Umbulan ini sesuai dengan model 

agency karena hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah tidak semuannya melimpahkan 

kekuasaan dan kewenangannya, yang dimaksud pada pembangun SPAM ini dari pusat yang 

diwakili dari kementerian dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, begitupula untuk 

pemerintahan daerah di lakukan oleh Kabupaten yang mana 5 daerah di Jawa Timur yang 

11 Huda, Ni’matul. (2007) Pengawasan Pusat Terhadap Daerah. Yogyakarta: FH UII Press. Hlm.7. 
                                                           



akan di aliri dari sumber mata air Umbulan. Kabupaten Pasuruan pada pengelolaan proyek 

umbulan ini hanya melakukan sebagai pelaksana kebijakan yang di berikan oleh Pemerintah 

Pusat dengan segala cara yang sudah dijelaskan sebelumnya, demikian juga yang dilakukan 

Pemerintah Pusat. Dampak yang terjadi dalam model agensi ini meskipun kebijakan atau 

keputusan yang diambil oleh Pemerintah Pusat menyangkut dengan wilayah daerah, 

Pemerintah Daerah tidak mampu mengendalikan seutuhnya pelaksanaan dan dampak yang 

ditimbulkan dari kebijakan tersebut karena intervensi Pusat sangat besar dan Daerah sebatas 

agen yang akan menjalankan. 

Hubungan Pusat dan Daerah ini melibatkan pemerintah kabupaten atau kota, 

Pemerintah Provinsi dan korporasi sebagai investor. Kebebasan penunjukkan investor dalam 

pengembangan dan pembangunan proyek SPAM ini sebagai wujud dari adanya otonomi 

daerah di mana daerah diberi kebebasan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. 

Namun yang saat ini terjadi dalam proyek SPAM Umbulan ini keterlibatan provinsi sebagai 

penjamin relasi dengan beberapa pemerintah kabupaten dan kota yang nantinya akan menjadi 

konsumen atau dialiri air ini justru memberikan intervensi lebih kepada Pemerintah Daerah 

yang seharusnya sebagai pelaksana. 

Pada ranah keuangan dalam pembagian dana proyek Umbulan ini menelan biaya 

cukup besar dengan kisaran 4,5 triliun tersebut dibangun dengan rincian dana Rp 880 M dari 

Pemerintah Pusat, Rp 320 M dari Pemprov Jatim (untuk pembebasan lahan), dana tersebut 

diberikan kepada PT Medco (sebesar 1,3 triliun). Untuk keseluruhan lima daerah dari dana 

APBD total 2 triliun.  Karena ini merupakan megaproyek dalam pembagian hasil nantinya PT 

Medco Energi Internasional akan memperoleh Rp 7.000/m3, sedangkan Pemprov Jatim 

mendapatkan  Rp 6.900/m3, untuk Kabupaten Pasuruan Rp. 3.300/m3 dan Kota Pasuruan Rp. 

3.000/m3, Kabupaten Sidoarjo Rp. 6.499/m3, Kota Surabaya Rp. 5.681/m3, Kabupaten Gresik 

Rp 6.199/m3. Dalam hal pembagian penghasilan penjualan penyedian air minum maka yang 

diuntungkan ialah pihak swasta selaku pihak yang mengerjakan proyek besar ini sedangkan 

Kabupaten/Kota Pasuruan mendapatkan keuntungan paling rendah dibandingkan daerah 

lainnya. 

 Dilihat dari segi keuangan, pihak swasta dan Pemprov Jatim merupakan penanam 

modal paling besasr untuk membangun proyek Umbulan sehingga mereka sangat 

berpengaruh terhadap proyek tersebut dan kabupaten tidak mempunyai kewenangan lebih 

untuk mengontrol, hanya sebagai pelaksana. Pada model ini pendapatan asli daerah bukan hal 

yang penting dalam sistem keuangan daerah karena didominasi oleh bantuan dari Pemerintah 

Pusat. Sama halnya dengan apa yang terjadi dalam proyek ini kekuatan investor atau korporat 



menjadi semakin berpengaruh dalam membentuk relasi hubungan Pusat dan Daerah karena 

sebagian besar nilai investasi didukung oleh korporat, bahkan cenderung pemegang kendali 

dalam proyek ini adalah korporat. 

Dalam The Agency Model  pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan sebagai 

perpanjangtanganan pemerintah pusat atau prwakilan pemerintah pusat dalam melaksanakan 

program atau kebijkan dari pemerintah pusat. Oleh karenanya maka tidak bisa dipungkiri 

bahwa adanya keketatan dari pemerintah pusat akan jalannya beberapa proyek yang ada di 

daerah. Sehingga dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah diposisi sebagai plaksana kebijakan 

dari Pemerintah Pusat.  

Kesimpulan 

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Negara Indonesia telah diatur 

dalam Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya 

mengandung asas otonomi untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah 

memiliki kewenangan untuk mengurus urusan daerahnya termasuk mengelola sumber daya 

alam yang dimiliki untuk kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Pusat juga memiliki 

kewenangan untuk turun tangan dalam menangani permasalahan di daerah yang tidak dapat 

diselesaikan sendiri, seperti permasalahan kesulitan memperoleh sumber air minum yang 

terjadi di lima daerah di Jawa Timur yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten 

Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya. 

Konflik antara Pusat dan Daerah yang berwujud tarik menarik kepentingan dalam 

pembangunan dan pengelolaan SPAM Umbulan terjadi karena muatan politik dari kedua 

belah pihak, porsi kekuasaan dan besaran penanaman modal yang berbeda, serta partisipasi 

masyarakat yang sangat minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Pusat 

mendesak Bupati Pasuruan untuk segera memberikan persetujuan pembangunan proyek 

SPAM Umbulan dengan dasar hukum Peraturan Presiden 3/2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sehingga dalam kasus ini pemanfaatan sumber air 

minum yang berada di Kabupaten Pasuruan bersifat instruktif dan tidak ada keleluasaan bagi 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menggunakan otoritasnya terhadap sumber daya alam 

yang ada di wilayahnya, dengan kata lain hanya sebagai agen pelaksana kebijakan. Di satu 

sisi, Bupati Pasuruan menahan persetujuannya dengan pertimbangan aspirasi masyarakat, 

yang mana masyarakat setempat selama ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih. 

Sehingga sangat diharapkan sumber air minum yang ada di Kabupaten Pasuruan 

diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat, yang mana masyarakat 



dapat memperolehnya secara gratis atau dengan ongkos yang rendah. Momentum ini juga 

dimanfaat oleh Bupati Pasuruan yang notabene adik dari Wakil Gubernur Jawa Timur yang 

maju dalam kontestasi Pilgub Jatim untuk menjaring simpati masyarakat. 

Pengelolaan SPAM Umbulan oleh Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur yang pada mulanya dalam proyek ini hanya berwenang untuk 

menyediakan lahan. Pemerintah Pusat dalam proyek ini bukan hanya menginstruksikan 

pelaksanaannya, namun juga menentukan nominal bagi hasil yang diterima masing-masing 

institusi. Tindakan tersebut melemahkan otoritas Pemerintah Daerah, terlebih Kabupaten dan 

Kota Pasuruan sebagai pemilik sumber air minum harus menerima bagi hasil dengan nominal 

terendah dibandingkan dengan Pusat, Pemprov Jatim, swasta, dan ketiga daerah penerima 

manfaat lainnya. Lemahnya otoritas Pemerintah Kabupaten dan Kota Pasuruan dalam 

penentuan bagi hasil juga dipengaruhi besaran investasi atau modal yang ditanamkan untuk 

pembangunan dan pengelolaan proyek SPAM Umbulan. 

Penolakan pelaksanaan proyek SPAM Umbulan oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan 

juga disebabkan karena aspirasi masyarakat yang tidak diperhatikan dengan baik. Dengan 

tidak adanya izin AMDAL dalam pelaksanaan proyek ini maka proyek ini terkesan bukan 

untuk kebaikan masyarakat. Dengan adanya proyek ini, masyarakat Kabupaten Pasuruan 

menjadi penerima kerugian terbesar. Wilayah di sekitar pembangunan proyek menjadi rusak, 

sumber air minum yang terus menerus diambil dapat habis dan akan sangat melumpuhkan 

produktivitas pertanian juga perikanan tambak. 

 



Daftar Pustaka  

Strong, C.F dalam Miriam Budiardjo. (2008) Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia: Jakarta 

Huda, Ni’matul. (2007) Pengawasan Pusat Terhadap Daerah. Yogyakarta: FH UII Press. 

Syamsuddin, Haris. (2007) Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPPI Press. 

S. Rochendi.2017. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Otonomi Khusus di 
Provinsi Papua Barat. Jurnal Politik . VOL. 13 No. 1. 2017. UNAS 

Ilhamsyah. Fadhil. 2017.  Tarik menarik Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Aceh dalam pengesehan Qanun Bendera Dan Lambang Aceh. Jurnal politik Vol 3. 
No. 2. Universitas Teuku Umar 

Aminah. Siti. Dkk. 1994. Hubungan Pemerintah Pusat-Daerah massa Orde Baru. Surabaya. 
Airlangga Press 

Nugroho. Thomas. 2003. Tarik Menarik Kepentingan Pengelolaan Pelabuhan Laut antara 
Pusat – Daerah dalam konteks otonomi Daerah. Surabaya. Universitas Airlangga 

Muh. Shujari Am. 2010. Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah studi kasus 
perimbangan keungan Kota Makassar. Jurnal  politik Vol 3. No 1. UNHAS 

Tim Simpul KPBU SPAM Umbulan. (2017) KPBU dalam Infrastruktur Penyediaan Air 
Minum. 

Arianto, Yudi, (ed). (2018) Plt Bupati Pasuruan Surati Presiden Soal SPAM Umbulan. 
[Diakses pada 8 Januari 2019] https://www.bangsaonline.com/berita/47025/plt-
bupati-pasuruan-surati-presiden-soal-spam-umbulan 

Gus Irsyad Tolak Tudingan yang Sebut Pemda Tidak Adil Terkait Proyek Umbulan (2017) 
[Diakses pada 8 Januari 2019] https://www.wartabromo.com/2017/07/21/gus-irsyad-
tolak-tudingan-yang-sebut-pemda-tidak-adil-terkait-proyek-umbulan/  

https://www.bangsaonline.com/berita/47025/plt-bupati-pasuruan-surati-presiden-soal-spam-umbulan
https://www.bangsaonline.com/berita/47025/plt-bupati-pasuruan-surati-presiden-soal-spam-umbulan

