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MELERAI KONFLIK ANTARDESA 

(Studi Sengketa Air Desa Udanuwuh dengan Desa Dlingo) 

Danang Adi Sukmawan1, Prapto Yuwono2

1. Pendahuluan 

Menurut Rasyid (2007:8), visi pelaksanaan otonomi daerah mencakup 

bidang politik, ekonomi, dan budaya. Di bidang politik, otonomi daerah 

merupakan produk dari demokrasi, sehingga pelaksanaan otonomi daerah 

harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi 

lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Hal 

ini memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang 

                                                          
1  Alumni Program Pascasarjana Magister Studi Pembangunan UKSW 2011 
2  Staf Pengajar Universitas Kristen Satya  Wacana, Salatiga. 
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responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara 

mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada azas 

pertanggungjawaban publik. Di bidang ekonomi, otonomi daerah harus 

menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, 

dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan 

pendayagunaan potensi ekonomi di daerah, untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Di bidang budaya, otonomi daerah harus 

dikelola untuk menciptakan harmoni sosial dan memelihara nilai-nilai 

lokal yang mampu merenspons dinamika kehidupan lingkungan. 

Namun di balik keunggulan otonomi daerah seperti yang diharapkan 

di atas, Kuswanto (2010) mengungkapkan beberapa kelemahan otonomi 

daerah, antara lain aspirasi masyarakat yang berlebihan dapat 

menyebabkan kurang terintegrasinya kepentingan daerah dengan 

kepentingan nasional, tidak adanya hierarkhi antara kabupaten/kota 

dengan propinsi, dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan koordinasi 

kegiatan lintas kabupaten/kota, dan terdapatnya ambivalensi dan 

inkonsistensi, terutama di tingkat propinsi. Alqadrie (2002:7) 

mengemukakan bahwa akibat dari kelemahan otonomi daerah itu, 

berkembang konflik untuk memperjuangkan kepentingan, baik 

kepentingan pribadi, kelompok, bahkan antar pemerintah daerah, 

khususnya konflik di sekitar  batas wilayah dan kepemilikan aset  daerah 

yang bernilai ekonomis. Sehubungan dengan pemanfaatan sumberdaya 

alam, Baiquni dan Rijanta (2007 : 4) mengemukakan bahwa banyak 

masalah timbul pada masa otonomi daerah ini terkait dengan pengelolaan 

lingkungan hidup, khususnya pemanfaatan sumberdaya alam. 

Konflik, menurut Handoko (2000 : 346),  diartikan sebagai keadaan 

adanya ketidaksesuaian antara  dua pihak atau lebih yang timbul dari 

kenyataan bahwa mereka harus berbagi sumberdaya yang  terbatas atau 

kegiatan kerja, karena adanya perbedaan status, tujuan, nilai, atau  

persepsi.  Sehubungan dengan definisi ini, studi ini akan memumpunkan 

diri pada konflik dua desa, yaitu Desa Dlingo dan Desa Udanuwuh, 

berkaitan dengan pemanfaatan sumber air. Dua desa ini letaknya 

berdekatan, hanya saja secara administratif Desa Dlingo merupakan 

wilayah Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, sedangkan Desa 

Udanuwuh merupakan wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten 

Semarang. Akibat konflik dua desa ini, mau tidak mau melibatkan pula 
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pemerintah di atasnya, baik pemerintah Kecamatan maupun pemerintah 

Kabupaten.  

Persoalannya adalah bagaimana proses terjadinya konflik itu, dan 

bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan? Studi ini bersifat  

kualitatif, dilakukan baik dengan mengumpulkan informasi tertulis 

maupun lisan dari subyek penelitian maupun informan (Moleong, 2010 : 

280). Pendekatan ini diarahkan pada latar (setting) dan individu secara 

holistik, mengambil fakta berdasarkan pemahaman subyek penelitian 

(verstehen), mengemukakan hasil penelitian secara rinci (thick 
description), seraya menghindari komitmen terhadap model teroritik 

terdahulu, dengan maksud untuk memberikan verifikasi, penyanggahan, 

penambahan, atau  penguatan suatu teori (Ilham, 2005:30). Responden 

dipilih secara purposif dengan pertimbangan tertentu, yaitu yang 

dianggap mampu memberikan informasi (Moleong, 2010:166), karena 

amat mengetahui masalah yang dikaji, dan pilihan akan terus berkembang 

sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan dalam mengumpulkan data di 

lapangan (Sutopo, 2002:58). Informan yang dipilih adalah aparat 

pemerintah desa dan tokoh masyarakat, baik Desa Udanuwuh dan Desa 

Dlingo yang  terlibat  langsung dengan konflik, dan Desa Kener (wilayah 

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang) yang terlibat  secara tidak 

langsung dengan konflik. 

 

2. Gambaran Wilayah Konflik 

Desa Dlingo terletak di sebelah Selatan berbatasan langsung dengan 

Desa Udanuwuh dan Desa Kener. Di Desa Dlingo dilintasi oleh Sungai 

Pepe, dan di bagian utara ada saluran irigasi, yaitu Kali Bothak. Selain air 

sungai, sebenarnya ada potensi sumber air di desa Dlingo, walau dengan 

debit yang tidak terlalu besar. Di Kadus 2, tepatnya di Dusun Jaten, 

terdapat Sendang Jaten dengan debit 2,4 liter per detik yang dipakai 

mengairi sawah 1,5 hektar, memelihara ikan, dan untuk MCK. Aliran air 

mengalir ke Sungai Bothak. Di Kadus 3, tepatnya di Dusun Nglayut,  

terdapat  Sendang  Nglayut dengan debit 1,5 liter per detik, bermuara  di 

Sungai Pepe, yang dimanfaatkan untuk MCK dan beternak itik dan ikan. 

Di Kadus 1, tepatnya di Dusun Sidomulyo, terdapat Sendang  Sidomulyo 

dengan debit air 2,7  liter per detik, bermuara  di Sungai Pepe juga, 

dipakai untuk MCK warga, tempat  minum ternak dan memandikan 

kerbau.  
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Gambar  1.  

Peta desa-desa wilayah konflik 

Sumber : Google maps 

 

Pada musim kemarau desa ini mengalami kekeringan, karena debit air 

sumur dan sendang menurun. Pertimbangan warga, sumber air yang ada 

itu hanya cukup untuk keperluan bertani dan beternak. Pada musim 

kemarau seperti ini untuk mencukupi kebutuhan air bersih dan MCK, 

warga di Desa Dlingo memanfaatkan air di Sungai Pepe dan membeli air 

dari Umbul Tlatar  yang jaraknya 7 km dari desa. Jika akan menyalurkan 

air dari sungai juga sulit, karena letak geografisnya sungai berada lebih 

rendah dari pemukiman. Bagi keluarga  yang mampu tidak mengambil air 

ke sungai sendiri, tetapi membeli air. Guna memenuhi kebutuhan 

memasak, minum, dan MCK untuk 5 orang anggota keluarga, 

membutuhkan 2,5 drum per hari. Harga beli per drum Rp 10 ribu, 

sehingga pengeluaran untuk air  per hari mencapai Rp 25 ribu atau Rp 

750 ribu per bulan. Inilah sebabnya mengapa masyarakat Desa Dlingo 

merasa membutuhkan prasarana air bersih. 

Masyarakat Desa Dlingo melirik sumber air di desa Udanuwuh. Di 

sinilah awal dari konflik. Ketika Desa Dlingo tidak berusaha meman-

faatkan sumberdaya lokal, dan mencoba memanfaatkan sumberdaya luar 
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desa lalu mereka memasuki hubungan transaksional yang sarat dengan 

kepentingan, bukan hanya kepentingan masyarakat Desa Dlingo, tetapi 

juga kepentingan-kepentingan dari lingkungan dimana sumberdaya air itu 

ada. Hal seperti ini seharusnya disadari sejak awal, dan mempersiapkan 

diri untuk melakukan negosiasi secara tepat. 

Ada dua sumber air yang berdebit  besar di desa ini, yaitu, 

1. Umbul Sigedhang: Umbul ini terletak di sebelah barat Desa 

Udanuwuh. Air dari umbul ini dimanfaatkan untuk sarana irigasi 

desa sebelah utara dan timur, bermuara di Sungai Bothak di 

sebelah utara desa, serta mengalir dan juga digunakan sebagai 

sarana irigasi juga di Desa Kener bagian utara, Desa Dlingo bagian 

utara, dan Desa Kradenan. 

 
Gambar  2.  

Umbul Sigedhang 

 

2. Umbul Ngrancah: Umbul ini terletak di sebelah selatan desa, 

tepatnya di Dusun Ngrancah. Selain dipakai untuk MCK dan 

memenuhi kebutuhan warga Desa Udanuwuh dan desa sekitar, 

Umbul Ngrancah juga dipakai untuk sarana irigasi desa sebelah 

selatan yang bermuara di Sungai Pepe, yang kemudian digunakan 

sebagai sarana irigasi Desa Kener, Desa Dlingo bagian selatan, 

sampai di Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. 
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Gambar  3.  

Umbul Ngrancah 

 

Berdasarkan kedekatan letak dan besarnya debit air, dari dua umbul 

itu maka dipilih Umbul Ngrancah. 

 

3. Kronologi Konflik 

Pada tahun 2006, Musyawarah Desa (Musdes) Dlingo memutuskan 

untuk merencanakan pembangunan sarana air bersih dalam upaya 

mengatasi kekeringan yang selalu melanda desa ini. Kemudian disusunlah 

proposal yang diajukan ke pemerintah Kabupaten Boyolali, melalui 

pemerintah Kecamatan Mojosongo. Usulan itu diterima, dan akan 

direalisasikan dengan dana Rp 169 juta. Berdasarkan prosedur yang  

berlaku, pembangunan diserahkan kepada seorang pemborong. Air  

diambil dari Umbul Ngrancah. Karena Umbul Ngrancah  berada di  Desa 

Udanuwuh, maka dilakukanlah kerjasama antara Desa Dlingo dengan 

Desa Udanuwuh. Disepakati bahwa Desa Dlingo dapat mengambil air dari 

Umbul Ngrancah dengan catatan bahwa, (1) Desa Dlingo harus 

menyediakan bak-bak penampungan air, (2) lahan tempat bak-bak 

penampungan air seluas 4 x 5 m2 disediakan oleh Desa Dlingo. Kemudian 

dibelilah tanah seluas itu oleh pemerintah Desa Dlingo, berstatus hak 

milik yang terletak di sebelah barat Umbul Ngrancah, dari Bp. Sutopo, 

yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua BPD Udanuwuh dengan 

catatan kuitansi seharga Rp 4,5 juta. 

Pada pertengahan tahun 2007, di  Desa Udanuwuh terjadi  pergantian 

kekuasaan. Setelah melalui pemilihan umum kepala desa, muncul Bp. 
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Winarno sebagai pemenang mengalahkan pesaingnya pejabat kepala desa 

yang mencalonkan diri kembali (petahana), dan menjadi kepala desa yang 

baru. Menariknya, pergantian kekuasaan ini berakibat pada kelangsungan 

kerjasama untuk pemanfaatan air Umbul Ngrancah. Ketika pihak 

pemborong dan Kepala Desa Dlingo, Bp. Tahanta, mengajukan 

permohonan ijin pelaksanaan pemanfaatan air Umbul Ngrancah sebagai 

kelanjutan rencana kerjasama dengan pemerintah Desa Udanuwuh 

terdahulu, ternyata  tidak diperkenankan oleh Bp. Winarno sebagai 

kepala desa yang baru. Dalam wawancara pada tanggal 23 Desember  

2010, Bp. Winarno mengungkapkan alasan,  

1. Setelah 5 bulan menjabat sebagai kepala desa, tidak ada laporan 

kronologis jual-beli lahan, bahkan surat bukti jual beli pun tidak 

ada; 

2. Memorandum of  Understanding (MOU) kerjasama itu pun tidak 

ditemukan di arsip desa. 

Pada hari penolakan itu juga, Kepala Desa  Dlingo dan Bp. Sutopo 

menghadap ke rumah Kepala Desa Udanuwuh, untuk menjelaskan 

kronologis jual-beli dan kerjasama. Bp. Sutopo menjelaskan bahwa 

negosiasi dan kesepakatan terjadi pada masa pemerintahan yang lama, 

dengan saksi Bp. Sutopo sendiri sebagai Ketua BPD Udanuwuh. Namun 

penjelasan itu tetap tidak diterima, berdasarkan dua alasan di atas. Bp. 

Winarno tetap pada pendiriannya  tidak mengijinkan pembangunan bak 

penampungan di pekarangan Bp. Sutopo, dengan janji akan membahas 

dulu dengan BPD. Seminggu kemudian pemerintah Desa Udanuwuh 

mengirimkan surat resmi penolakan pembangunan sarana air bersih Desa  

Dlingo. 

Dalam wawancara tanggal 21 November 2010, Kepala Desa Dlingo 

menyatakan bahwa kejadian ini sebenarnya adanya kesalahpahaman 

(miss-communication) antara Bp. Sutopo dengan dirinya, sehingga tidak 

melaporkan jual-beli dan kerjasama itu kepada Kepala Desa Udanuwuh 

terpilih. Ia berpikir bahwa jual-beli dan kerjasama itu seharusnya 

dilaporkan oleh mantan kepala desa kepada kepala desa terpilih dalam 

serah terima jabatan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bp. Sutopo 

pada wawancara tanggal 30 Desember 2010. Itu sebabnya Bp. Sutopo juga 

tidak melaporkan. Beliau juga berharap akan diselesaikan lebih lanjut  

oleh Kepala Desa Dlingo.  



KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXI, No. 2, 2012: 155-173 

162 

Penolakan Kepala Desa Udanuwuh itu mengakibatkan Kepala Desa 

Dlingo mengalihkan kerjasama dengan Desa Kener. Dalam wawancara 

dengan Kepala Desa Kener, Bp. Suratman, tanggal 24 Desember 2010, 

terungkap bahwa Kepala Desa Dlingo telah membicarakan kronologis 

konflik dengan Kepala Desa Udanuwuh, dan meminta bantuan untuk 

memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Solusi yang 

ditawarkan adalah memanfaatkan air  parit, dengan syarat sarana air 

bersih yang ada di Desa Kener ikut diperbaiki. Syarat  dipenuhi, dan 

pemborong membangun bak penampungan dan penyaringan air di 

sebelah utara makam desa dan pipanisasi melintasi Desa Kener. Setelah 

bangunan dan pipanisasi selesai, dilakukan uji coba. Uji coba ini gagal, 

karena saluran air ke Desa Kener disumbat batu oleh Kepala Desa dan 

Kepala Urusan Pembangunan Udanuwuh.  

Hal ini diakui oleh Kepala Desa Udanuwuh dalam wawancara tanggal 

23 Desember 2010. Dia bersama Kepala Urusan Pembangunan 

menyumbat dengan batu karena air berasal dari Umbul Ngrancah. Alasan 

yang digunakan bahwa dalam Undang-undang Otonomi Daerah, air  

merupakan sumber pendapatan daerah, dan 10 persen diterimakan kepada 

desa. Karena tidak ada ijin dari desa Kener dan Dlingo, maka aliran air ke 

desa Kener dan Dlingo disumbat. Hal ini juga dikemukakan oleh Kepala 

Urusan Pembangunan Desa Udanuwuh, Bp. Sartono, dalam wawancara 

pada tanggal 24 Desember 2010. Selanjutnya diungkapkan juga bahwa 

sehari kemudian Kepala Desa Dlingo dan pemborong datang ke balai desa 

untuk meminta maaf, dan melakukan negosiasi ulang dengan Kepala Desa 

Udanuwuh. Kepala Desa Udanuwuh menjanjikan untuk membahas dulu 

masalah tersebut dalam rapat desa. 

Setelah permohonan Desa Dlingo dibahas kembali dalam Rapat Desa 

Udanuwuh yang kedua, diputuskan menyetujui memberikan air dengan 

ketentuan pembayaran seperti PDAM. Hal ini juga yang diungkapkan 

Kepala Desa Udanuwuh kepada Kepala Desa Dlingo dalam pertemuan 

negosiasi berikutnya. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Kepala Desa 

Dlingo, dan menawar hanya bersedia membayar Rp 500 ribu per tahun. 

Dalam tawar-menawar itu tidak terjadi kesepakatan, mengakibatkan 

konflik ini tidak pernah terselesaikan. 

Satu hal yang menarik ialah bahwa masyarakat Udanuwuh tidak 

dilibatkan dalam konflik ini. Bp. Mulyono, Ketua RT I Dukuh Ngrancah 

misalnya, pada wawancara tanggal 17 Desember 2010 mengungkapkan, 
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“Permasalahan ini pada dasarnya hanyalah perbedaan 

kepentingan antara dua desa. Masyarakat tidak terlibat 

dalam permasalahan ini.” 

Namun demikian umumnya masyarakat Udanuwuh sendiri tidak 

sepakat dengan sikap kepala desa mereka. Hal ini menunjukkan bahwa 

keputusan kepala desa belum tentu sejalan dengan aspirasi rakyatnya. 

Petani Bp. Sujiman3 misalnya, dalam wawancara tanggal 15 Desember 

2010, mengungkapkan, 

“Mungkin Pak Lurah mempunyai pertimbangan tersendiri 

atas sikapnya tersebut. Apa harga ganti rugi tidak sesuai, 

atau ijinnya kurang. Kalau menurut  saya pribadi kurang  

setuju (tidak memberi ijin, pen), karena air disini cukup 

banyak, bahkan air di samping anda hanya terbuang ke 

sungai. Sayang, tidak termanfaatkan.” 

 

4. Model Penyelesaian Konflik 

Menarik sekali bahwa konflik antara Desa Udanuwuh dan Desa Dlingo 

tidak bisa diselesaikan, sekalipun hal itu tidak mengganggu hubungan 

pribadi diakui oleh Kepala Desa Udanuwuh, Kepala Desa Dlingo, maupun 

Kepala Desa Kener. Bp. Tahanta, Kepala Desa Dlingo pada wawancara 

tanggal 21 November 2010 menyatakan,4 

“Kalau ditanya hubungan dengan (Kepala Desa, pen) 

Udanuwuh, saya berkesimpulan baik-baik saja. Secara 

pribadipun demikian. Ketika saya dapat undangan, waktu 

dia punya hajat, sayapun dengan besar hati datang. Dia 

pun datang juga melayat waktu ibu saya meninggal, dan 

waktu saya mantu dia juga datang.” 

Hal ini menunjukkan profesionalisme masing-masing Kepala Desa, 

bahwa hubungan organisasi tidak mengganggu hubungan pribadi. 

                                                           
3 Hal senada diungkapkan juga oleh Bp. Suratno, seorang supir dan peternak ikan, 

dalam wawancara tanggal 15  Desember 2010, Ibu Supinah, seorang pedagang, pada 

wawancara  tanggal 20 Desember 2010, dan Bp. Sutardi, seorang  petani dan pencari belut, 

dalam wawancara tanggal 18 Desember 2010. 

4 Hal yang senada diungkapkan juga oleh Bp. Suratman, Kepala Desa Kener pada 

wawancara tanggal 26 Desember 2010. 
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Tidak terselesaikannya konflik kepentingan antara dua desa itu 

nampaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, konflik pribadi 

antara Bp. Sutopo, penjual tanah yang bertindak sebagai mediator, dengan 

Bp. Winarno sebagai kepala desa yang baru. Hal ini berkaitan dengan 

pemilihan kepala desa di masa lalu. Bp. Suhardi, seorang guru agama, 

misalnya mengungkapkan pada wawancara tanggal 12 Desember 2010 

sebagai berikut, 

“Mungkin ini karena masalah politik masa lalu. Kebetulan 

pak Topo menjadi tim sukses mantan kepala desa saat 

pemilihan kepala desa berlangsung. Namun kalah dengan 

kepala desa sekarang, sehingga Pak lurah membesar-

besarkan masalah.” 

Hal senada diungkapkan oleh Bp. Suwarno, Ketua BPD Udanuwuh 

pada saat wawancara tanggal 22 Desember 2010, 

“Secara pribadi, saya melihat masih adanya perasaan 

saling bermusuhan antara Pak Topo dan Pak Winarno. 

Sebab pak Topo mendukung mantan kepala desa saat 

pemilihan kepala desa berlangsung, sehingga masalah ini 

dibesar-besarkan, mengingat pak Topo adalah mediator 

rencana air bersih Dlingo dan lahan yang dijadikan 

penampungan dibeli dari pak Topo.” 

Hal ini menegaskan bahwa ketidakberhasilan penyelesaian konflik 

kepentingan antara Desa Dlingo dan Desa Udanuwuh bukan karena 

sekedar kepentingan dua desa itu, melainkan dilatarbelakangi buruknya 

hubungan antara mediator dengan Kepala Desa Udanuwuh yang baru. 

Kedua, ketidaklarasan hubungan formal. Konflik antara mediator 

dengan Kepala Desa Udanuwuh yang baru semakin diperkuat dengan 

terlupakannya etika hubungan formal yang dilakukan oleh Kepala Desa 

Dlingo. Hal tersebut diungkapkan antara lain oleh Bp. Sarno, Ketua RT I 

Dukuh Ngrancah pada wawancara tanggal 17 Desember 2010,5 

                                                           
5 Dengan bahasa yang berbeda juga dinyatakan oleh Bp. Mulyono, Ketua RT III 

Dukuh Gumuk Rejo pada wawancara tanggal 16 Desember 2010, Bp. Slamet, ketua RT II 

Dukuh Udanuwuh pada wawancara tanggal 16 Desember 2010, Bp. Suhardi, guru agama 

sebagai tokoh masyarakat pada wawancara tanggal 15 Desember 2010, dan Bp. Suhardi, 

Ketua Kelompok Tani sebagai tokoh masyarakat pada wawancara tanggal 12 Desember 

2010. 
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“Kami yang diundang rapat merasa tidak nyaman atas 

sikap Pak Topo dan Kades Dlingo. Kami merasa sikap 

keduanya tidak beretika, dan memudahkan urusan 

dengan daerah lain. Karena sudah terpancing oleh sikap 

dan tindakan Kades Dlingo, jadinya kami menyepakati 

keputusan rapat untuk tidak memberikan ijin untuk 

memanfaatkan air dari wilayah kami.”  

Ada tindakan yang dianggap kurang beretika oleh tokoh masyarakat 

dan aparat pemerintah di Desa Udanuwuh, 

1. Karena tidak ada laporan tentang hal ini dalam serah terima 

jabatan, dan tidak adanya bukti MoU di kantor Desa Udanuwuh. 

Hal itu diungkapkan oleh Bp. Suhardi, Ketua Kelompok Tani, 

pada wawancara tanggal 12 Desember 2010, 

“Desa merasa tersinggung dan merasa tidak dihormati, 

karena tidak ada pemberitahuan, dan lagi surat dari Kades 

Dlingo mengatasnamakan melanjutkan agenda kerja 

dengan pemerintah terdahulu, tidak dijumpai di balai 

desa.” 

 

2. Kepala Desa Dlingo, tanpa sepengetahuan Desa Udanuwuh, 

melakukan kesepakatan dengan Desa Kener. Hal ini secara 

implisit dinyatakan oleh Bp. Mulyono, Ketua RT III Gumuk Rejo 

pada wawancara 16 Desember 2010, 

“Di rapat yang kedua setelah Dlingo minta maaf (atas 
kesalahan melakukan negosiasi dengan Desa Kener, pen) 

dan melobi, kami menyepakati agar mengganti kompen-

sasi air bersih sesuai dengan harga PDAM pada umumnya, 

agar dapat pemasukan untuk kas desa yang dapat 

digunakan untuk pembangunan desa.” 

Ketiga, adanya persepsi yang berbeda terhadap ketentuan hukum yang 

berlaku. Bp. Winarno, Kepala Desa Udanuwuh pada wawancara tanggal 

23 Desember 2010 mengungkapkan, 

“Air merupakan bagian dari pendapatan daerah, 

merupakan hak otonomi desa dan aset desa selama ada 

kesepakatan 10 persen dapat dimanfaatkan yang punya. 
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Dlingo merupakan desa yang membutuhkan air bersih, 

bagaimana jika kita menjual air tersebut sesuai dengan 

mekanisme PDAM, sehingga desa mendapatkan 

pemasukan untuk dana pembangunan desa.” 

Di pihak lain Bp. Tahanta, Kepala Desa Dlingo pada wawancara 

tanggal 21 November 2010, mengemukakan, 

“Selama saya menjabat Kepala Desa Dlingo, saya tetap 

berusaha agar masalah ini mendapat solusi. Dasar 

pemikiran saya adalah pasal 33 ayat 3 UUD 1945, 

disebutkan disitu bahwa bumi, air, serta kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat.” 

Perbedaan persepsi antara pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UU 32/2004 

tentang Otonomi Daerah mengingatkan perlunya peninjauan ulang UU 

32/2004 tentang Otonomi Daerah agar dapat diselaraskan dengan UUD 

1945, khususnya pasal 33 ayat 3, agar ada acuan hukum yang sama jika 

terjadi konflik pemanfaatan sumberdaya alam seperti ini. Selain itu 

nampaknya kepada aparat desa juga perlu dilakukan pembinaan agar ada 

kesepahaman tentang dasar hukum yang digunakan jika terdapat konflik 

pemanfaatan sumberdaya alam seperti antara Desa Dlingo dan Desa 

Udanuwuh. 

Keempat, rendahnya perhatian dan keterlibatan pemerintah atasan 

pada penyelesaian konflik. Hal ini diungkapkan oleh Bp. Tahanta, Kepala 

Desa Dlingo pada wawancara tanggal 16 September 2010, 

“Sejak masalah mencuat ketika Udanuwuh ingin 

mengkomersialkan air tersebut, langsung saya berinisiatif 

untuk menemui pihak kecamatan. Pihak kecamatan 

berjanji akan membawanya ke Asisten I (Kabupaten, pen) 

Boyolali. Dari situ desa diminta agar membuat surat 

tembusan ke Bupati Semarang. Ada wacana akan 

diselesaikan antarkecamatan, karena Camat Mojosongo 

dan Kaliwungu kenal, sama-sama alumni IPDN. Akan 

tetapi, sampai saat ini belum ada titik terang terkait 

penyelesaian sengketa.” 
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Pada wawancara tanggal 21 Desember 2010, diungkapkan 

lebih lanjut oleh Bp. Tahanta, sebagai berikut,6  

“Setelah itu, daerah disibukkan dengan pemilu gubernur 

2008, legislatif, presiden, sehingga masalah itu tidak 

menjadi prioritas. Saat ini terjadi pergantian bupati dan 

banyak pejabat yang dimutasi, termasuk Mojosongo. Sejak 

September 2010, Mojosongo mengalami tiga kali 

pergantian camat. Dua camat yang terakhir tidak pernah 

membicarakan masalah ini. Bahkan saat saya hendak 

mengklarifikasi, camat tersebut hanya menjawab akan 

mengusahakannya. Karena saya tidak merasa puas dengan 

pihak kecamatan, saya berinisiatif untuk menemui Bu 

Popi (Darsono, pen), beliau anggota DPD Jateng yang 

berasal dari wilayah Solo. Saya hanya bertemu dengan 

asistennya. Beliau minta agar membuat proposal. 

Proposalpun kami buat, kemudian diserahkan kepada 

asistennya. Dua hari berikutnya kedua asisten tersebut 

berkunjung ke desa, minta ditunjukkan lokasi sengketa. 

Ada berita dari asisten Bu Popi, bahwa bulan Desember 

beliau akan rapat kerja dengan Gubernur Jateng. Katanya 

beliau akan membicarakan masalah ini.” 

Dari penelitian ini diperoleh suatu model penyelesaian konflik 

antardesa, sebagai berikut. Pertama, peran mediator. Gambaran di atas 

menunjukkan bahwa peran mediator sangat penting dalam penyelesaian 

konflik. Mediator yang terlibat kepentingan dan mempunyai hubungan 

buruk dengan salah satu pihak, akan mengakibatkan gagalnya 

penyelesaian. Sebaliknya mediator yang bersih dari hubungan dengan 

dua pihak yang bersengketa, serta tidak terlibat kepentingan, akan 

mengawali peluang penyelesaian masalah. Kasus peran Bp. Sutopo sebagai 

mediator Kepala Desa Dlingo merupakan salah satu alasan kegagalan 

solusi, karena Bp. Sutopo mempunyai kepentingan sebagai penjual tanah, 

dan mempunyai latar belakang hubungan politik yang buruk dengan 

Kepala Desa Udanuwuh pada pemilihan kepala desa di Udanuwuh. 

                                                           
6 Hal demikian diakui oleh Bp. Subagyo, penjaga kantor Kecamatan 

Mojosongo pada wawancara 5 Januari 2011 maupun Bp. Sabarudin, Kepala Seksi 

Pembangunan Kecamatan Mojosongo pada wawancara 6 Januari 2011. 
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Kedua, pola negosiasi. Bagaimana melakukan negosiasi dengan tepat 

merupakan suatu seni untuk membantu menyelesaikan sengketa. 

Pemahaman tentang dampak perubahan situasi terhadap keberhasilan 

negosiasi, harus terlebih dahulu dipelajari. Dalam hal demikian hubungan 

informal menjadi lebih bermanfaat dibandingkan dengan hubungan 

formal. Nampaknya yang dilakukan Kepala Desa Dlingo terhadap Kepala 

Desa Udanuwuh yang baru tidak dimulai dengan hubungan informal 

terlebih dahulu. Ketika langsung dilakukan hubungan formal, 

kesalahpahaman dinilai sebagai tidak menghargai atau tidak 

menghormati. Selain itu masalah harus dihadapi. Masalah tidak mungkin 

dihindari jika ingin menyelesaikan masalah, agar tidak dianggap 

merendahkan pihak lain. Ketika Kepala Desa Dlingo menghindar dari 

masalah dengan Desa Udanuwuh, serta mengalihkan kerjasama dengan 

Desa Kener, dinilai sebagai tidak serius untuk menyelesaikan masalah. 

Pola negosiasi informal untuk melihat hal-hal yang tidak terantisipasi, 

serta kesungguhan untuk menyelesaikan konflik, justru akan membantu 

penyelesaian konflik. 

Ketiga, kepastian hukum. Adanya ketentuan hukum yang berbeda 

sebagai dasar untuk menyelesaikan konflik, memberi penafsiran yang 

berbeda, sehingga cenderung untuk membantu penyelesaian konflik. 

Kepastian hukum dalam hal ini dapat diartikan sebagai adanya dasar 

hukum yang sama dengan penafsiran yang sama untuk hal yang 

disengketakan, akan membantu menyelesaikan konflik. Dalam kasus 

sengketa air antara  Desa Dlingo dan Desa Udanuwuh terjadi karena ada 

dua ketentuan hukum yang berbeda. Ketentuan pertama adalah UUD 

1945 pasal 33 ayat 3 dengan UU no. 32/2004 tentang Otonomi Daerah, 

khususnya pasal 21 butir f.  

UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata. 

Sehubungan dengan sumberdaya air, azas adil dan merata ini dijelaskan 

dalam UU no. 7/2004 tentang Sumberdaya Air, menyatakan bahwa 

sumberdaya air adalah karunia Tuhan untuk kesejahteraan seluruh 

rakyat, sehingga harus dikelola, dipelihara, dimanfaatkan, dilindungi dan 

dijaga kelestariannya, serta  pengelolaannya dilakukan secara sinergis dan 

terpadu antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi.  
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UU no. 32/2004 pasal 21 antara lain menyatakan bahwa pengelolaan 

sumberdaya alam, termasuk air, yang berada di daerah dipakai untuk 

memberi pendapatan daerah. Prihatin et al (2009:7) menyatakan bahwa 

karena masing-masing daerah dapat membuat peraturan sendiri,  

pengelolaan sumberdaya alam menjadi amat beragam. Namun secara 

umum Saptomo (2006:4) mengemukakan akibatnya sumberdaya alam 

dieksploitasi untuk keuntungan dan berorientasi untuk kepentingan 

pengusaha besar, dilindungi negara dengan pendekatan kekuasaan 

sentralistis, bersifat sektoral dengan ketentuan legislasi yang tumpang 

tindih, dan mengabaikan keadilan. 

Keempat, fungsi koordinatif. Dalam hal sengketa yang terjadi dari dua 

desa, maka fungsi mediasi harus dilakukan oleh pemerintah atasan 

langsung, yang dalam hal ini adalah kecamatan. Namun dalam kasus desa 

Dlingo dan desa Udanuwuh, keduanya berada pada dua kecamatan yang 

berbeda, sehingga penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan pada 

tataran desa lagi. Konflik itu harus dianggap sebagai konflik 

antarkecamatan, yaitu antara  Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan 

Mojosongo, bahkan dalam kasus ini konflik sudah dalam tataran 

antarkabupaten, karena mencakup Kabupaten Semarang dan Kabupaten 

Boyolali. Itulah sebabnya bahwa penyelesaian harus dilakukan di tataran 

koordinatif, ialah antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali 

dengan mediator Gubernur Jawa Tengah. 

Bertolak dari uraian di atas, maka temuan empiris model penyelesaian 

konflik itu dapat digambarkan sebagai berikut, 

Mediator

Pola 

negosiasi

Kepastian 

hukum

Fungsi 

koordinatif

Solusi 

konflik

 
Gambar  4.  

Model penyelesaian konflik antardesa 
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5. Solusi Alternatif: Pemanfaatan Sumberdaya Lokal 

Sehubungan dengan pengadaan air Desa Dlingo, masyarakat sudah 

membentuk paguyuban pemanfaat air bersih, khususnya di Dusun Krajan. 

Di dusun ini sudah ada sumur bor dengan debit 2 liter per detik, yang 

dibangun tahun 2008 dengan anggaran APBD Boyolali. Kemudian usaha 

itu dilanjutkan dengan pembangunan sarana distribusi ke rumah tangga 

mengunakan dana PNPM Mandiri tahun 2009, yang dialirkan ke 157 

kepala keluarga di Dusun Krajan, Dusun Tegalsari, dan Dusun Purworejo. 

Paguyuban ini bernama Paguyuban Tirta Mulya, dibentuk untuk 

menjamin kelancaran distribusi air bersih dan perawatan sarana dan 

prasarana penunjang distribusi. Menurut bendahara paguyuban, Y 

Sunaryo pada wawancara tanggal 3 Januari 2011, total pemakaian air 

seluruh rumah tangga itu 1.167 m3 per bulan, dengan rata-rata 7,5 m3 per 

bulan. Dengan harga air Rp 1.500 m3, dari pemakaian tersebut diperoleh 

pendapatan Rp 1.750.500,- per bulan. Pendapatan tersebut digunakan 

untuk membayar biaya listrik dan biaya perawatan rutin. Gambaran ini 

menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dlingo sebenarnya sudah memiliki 

pengalaman mengelola air dari sumberdaya lokal.  

Sebagaimana sudah dijelaskan, Desa Dlingo memiliki juga tiga sumber 

air di masing-masing dusun. Dari wilayah Desa Dlingo, yang belum 

memperoleh layanan air hanyalah Dusun Sidomulyo, Dusun Sidorejo dan 

Dusun Pojok yang terletak di wilayah Kepala Dusun 1. Di dusun-dusun 

ini terdapat 244 kepala keluarga. Sebaiknya pemerintah Desa Dlingo 

mengeksploitasi Sendang Sidomulyo untuk memberi layanan air kepada 

keluarga di Kepala Dusun ini. Wawancara dengan Y. Sukandar, Ketua 

Tim Pelaksana Kegiatan PNPM-Mandiri 2011 pada tanggal 1 Mei 2011, 

diperoleh informasi biaya investasi Sendang Sidomulyo sebesar Rp 

60.375.400,- dengan perincian sebagai berikut, 

 Belanja bahan terdiri dari pompa air, semen, pasir, cat, paralon, 

besi, dan lain-lain sebesar Rp 43.870.000,-. 

 Belanja alat sebesar Rp 1.735.000,-. 

 Biaya upah tenaga kerja sebesar Rp 14.770.000,-. 

Kini asumsikan bahwa keluarga pemakai air bersih hanya 150 kepala 

keluarga saja, dengan rerata pemakaian 7,5 m3 per bulan per kepala 

keluarga, dan harga Rp 1.500,- per m3, maka manfaat per tahun sebesar 

Rp 20.250.000,-. Selain itu asumsikan bahwa biaya operasional yang 
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dikeluarkan setiap bulan sebesar Rp 500.000,- atau Rp 6.000.000,- per 

tahun, sehingga pendapatan bersih per tahun sebesar Rp 14.250.000,-. Jika 

tingkat bunga yang berlaku sebesar 10 persen per tahun, serta 

memperhatikan nilai sekarang dari pendapatan bersih, maka investasi itu 

akan mencapai simpang impas selama, 

n)1,01(

1
.....

)1,01(

1

0,1)(1

1
114.250.00060.375.400

2
 

sehingga 

n)1,01(

1
.....

)1,01(

1

0,1)(1

1
3,3

2
 

Dengan demikian diperoleh n ≈ 4,5. Itu artinya dalam 4,5 tahun 

investasi itu telah kembali pokok, dan sejak tahun kelima usaha ini telah 

memberikan pendapatan bersih untuk desa. 

Bertolak dari pemikiran di atas, investasi dalam upaya pengelolaan 

Sendang Sidomulyo sebagai upaya pengadaan sarana air bersih, 

sebenarnya layak untuk dilaksanakan. Pelaksanaan proyek ini mem-

berikan beberapa keuntungan. Pertama, terpenuhinya kebutuhan air di 

wilayah Kepala Dusun 1, yang sekaligus menyelesaikan konflik 

pemanfaatan sumberdaya air dengan Desa Udanuwuh. Kedua, proyek ini 

selain menguntungkan secara ekonomis, juga membuka kesempatan kerja 

lokal. Ketiga, pada masa mendatang kegiatan itu dapat dikembangkan 

menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMD). 

 

6. Kesimpulan 

Sengketa pemanfaatan air antara Desa Dlingo dan Desa Udanuwuh 

bermula dari keinginan Desa Dlingo untuk mengatasi kekurangan air 

pada musim kemarau. Sebenarnya terdapat  sumber air yang memadai di 

Desa  Dlingo. Namun karena menganggap bahwa sumber air itu tidak 

mencukupi untuk diekplorasi, maka Desa Dlingo melirik sumber air 

Umbul Ngrancah yang ada di Desa Udanuwuh. Namun pemindahan 

kekuasaan yang terjadi di Desa Udanuwuh telah mengakibatkan sengketa 

pemanfaatan air, karena pihak Desa Udanuwuh tidak memberi ijin kepada 

Desa Dlingo untuk memanfaatkan air dari Umbul Ngrancah. 
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Sengketa pemanfaatan air itu tidak terselesaikan, karena peran 

mediator yang memiliki kepentingan dan berlatar belakang politik 

berlawanan dengan Kepala Desa Udanuwuh, pola negosiasi yang 

formalistik dan cenderung menghindari masalah, persepsi yang berbeda 

tentang ketentuan hukum yang dipakai, serta tidak adanya partisipasi 

aktif dari pemerintah atasan untuk terlibat  dalam penyelesaian konflik. 

Solusi yang paling baik bagi Desa Dlingo nampaknya adalah 

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya air yang ada di desa sendiri. 

Keberhasilan Paguyuban Tirto Mulyo untuk mengelola sarana dan 

prasarana distribusi air bersih dan kelancaran pendistribusiannya untuk 

157 kepala keluarga Dusun Krajan, Dusun Tegalsari, Dusun Tegalpule, 

dan Dusun Purworejo, merupakan bukti keberhasilan Desa Dlingo untuk 

memberikan layanan air bersih dari sumberdaya air lokal. Tinggal 

wilayah satu Kepala Dusun yang belum memperoleh layanan, yang terdiri 

dari Dusun Sidomulyo, Dusun Sidorejo dan Dusun Pojok. Sendang 

Sidomulyo yang belum dimanfaatkan secara optimal, dapat dioptimalkan 

peman-faatannya melalui investasi sarana dan prasarana sebesar Rp 60 

juta. Nilai investasi itu akan balik modal setelah 4,5 tahun, dan setelah itu 

akan memberi keuntungan sebagai pendapatan desa. Keuntungan lain dari 

proyek investasi ini juga merupakan pemberian kesempatan kerja lokal. 
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