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Daftar Singkatan

ATR Air tak berekening

BUMD Badan Usaha Milik Daerah

Cs cum suis yang berarti "dan teman-teman" atau "dan
kawan-kawan"

Dkk Dan Kawan-kawan

IMF International Monetary Fund

KMMSAJ Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta

Palyja PT PAM Lyonnaise Jaya

PAM Jaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya

SP-PDAM Serikat Pekerja PAM Jaya

TPJ PT Thames PAM Jakarta

PAM Perusahaan Air Minum

PT Perseroan Terbatas

VOC Vereenigde Oostindische Compagnie
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1.Latar Belakang

1.1. Mengapa Penelitian ini Perlu Dilakukan?
Sampai pertengahan 1990-an, pengelolaan air di Jakarta sepenuhnya dikelola oleh
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT PAM Jaya. Atas saran Bank Dunia, pada
tahun 1995 Presiden Republik Indonesia Soeharto menginstruksikan privatisasi
pengelolaan air Jakarta dan menunjuk dua perusahaan swasta, PT PAM Lyonnaise
Jaya (Palyja) dan PT Thames PAM Jakarta (TPJ), untuk menjalankan operasinya.
Perjanjian privatisasi ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1997 dan efektif berlaku
sejak tanggal 1 Februari 1998 untuk jangka waktu 25 tahun.

Privatisasi pengelolaan air Jakarta diharapkan dapat memecahkan dua hal utama:
pertama, mengatasi masalah akses warga atas pelayanan publik sektor air; kedua,
mengatasi kebocoran pendapatan negara. Itu sebabnya, dalam perjanjian tertulis
privatisasi air disebutkan bahwa pada akhir tahun 2022 target wilayah pelayanan
sektor air Jakarta mencakup 98% dan ATR (Air tak berekening) turun sampai 20%.
Perjanjian kemudian mengatur pembagian wilayah pelayanan sektor air Jakarta
menjadi dua, yaitu PT Palyja untuk wilayah bagian barat Jakarta dan PT TPJ -yang
kemudian berubah menjadi PT Aetra Air Jakarta- untuk wilayah bagian timur
Jakarta.

Menjelang 1 Februari 2023, proses remunisipalisasi untuk mengembalikan
pengelolaan air Jakarta pada pihak pemerintah daerah DKI Jakarta mulai dilakukan.
Remunisipalisasi merujuk pada proses pengembalian barang/jasa publik yang
diprivatisasi ke dalam pengelolaan publik. Dalam kasus pelayanan air di Jakarta,
remunisipalisasi dapat diartikan sebagai de-privatisasi dengan jalan pengakhiran
kontrak kerjasama yang menyebabkan terjadinya sub-kontrak/outsourcing pelayanan
dan distribusi air. Dengan berakhirnya kontrak kerjasama tersebut, maka diasumsikan
bahwa pelayanan dan distribusi air di Jakarta akan kembali ke dalam kontrol,
kepemilikan, dan manajemen publik (dalam hal ini perusahaan milik pemerintah
daerah PT PAM Jaya).

Sejumlah pertanyaan muncul berkaitan dengan dampak remunisipalisasi bagi pekerja
pelayanan air Jakarta: bagaimana penyatuan entitas pemberi kerja, yang kini
dikembalikan pada pemerintah daerah DKI Jakarta, berdampak pada status dan
kondisi kerja para pekerja yang selama ini bekerja pada entitas perusahaan yang
berbeda-beda? Bagaimana perubahan kebijakan dan aturan hukum ketenagakerjaan
mempengaruhi proses remunisipalisasi? Bagaimana serikat pekerja yang ada saat ini
bertindak mewakili aspirasi dan kepentingan pekerja yang akan terdampak proses
remunisipalisasi. Hal-hal ini akan menjadi fokus utama pembahasan penelitian ini.

Public Service International (PSI), serikat buruh internasional sektor pelayanan
publik, menginisiasi dan mendukung penelitian ini agar dapat memastikan
perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja sektor air yang terdampak dari proses
remunisipalisasi yang akan segera terjadi.
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1.2. Tujuan
Penelitian ini diadakan berlandaskan tujuan utama PSI untuk memperjuangkan setara
atas pelayanan publik yang berkualitas dengan memperjuangkan hak-hak asasi para
pekerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk:

a. memaparkan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi situasi kebijakan
ketenagakerjaan Indonesia kini;

b. mengidentifikasi potensi-potensi masalah pemenuhan dan perlindungan
hak-hak pekerja dan serikat pekerja akibat proses remunisipalisasi perusahaan
air minum di Jakarta;

c. memberikan rekomendasi bagi PSI untuk mengambil langkah-langkah
persiapan advokasi hak-hak pekerja dan serikat pekerja dalam remunisipalisasi
pelayanan air di Jakarta.

1.3. Metodologi
Penelitian ini menggunakan beberapa metode

a. penelitian pustaka terhadap berbagai peraturan-perundangan, perjanjian kerja
bersama, dan dokumen lain yang tersedia baik secara publik maupun
konfidensial

b. one to one wawancara mendalam (semi-structured interview) dengan sejumlah
informal terutama yang berstatus sebagai pekerja dan aktivis serikat pekerja di
ketiga perusahaan pelayanan air di Jakarta. Istilah informan, bukan responden,
digunakan di sini karena mereka adalah para yang terlibat langsung/tidak
langsung dalam dinamika relasi perburuhan di sektor pelayanan air Jakarta
Pemilihan sebagian besar informan dilakukan berdasarkan relasi mereka
dengan PSI, sisanya karena dikenal peneliti telah melakukan sejumlah kerja
advokasi dalam isu privatisasi air. Dengan mempertimbangkan pembatasan
terbatas karena Covid 19, wawancara dilakukan melakukan secara offline dan
online (media virtual).

c. Focus Group Discussion diadakan pada tanggal 05 Oktober 2022.dengan
melibatkan perwakilan dari serikat pekerja dan lembaga swadaya masyarakat
yang terlibat dalam advokasi perburuhan jelang pengakhiran perjanjian
privatisasi pelayanan air di Jakarta.

Penelitian ini juga didukung dengan koordinasi dan diskusi internal yang dilakukan
secara terus-menerus bersama dengan perwakilan PSI di Indonesia dalam bentuk
koordinasi yang dilakukan secara reguler antara bulan Agustus dan Oktober 2022.

1.4. Ruang Lingkup
Penelitian ini hanya berfokus pada pemetaan
resiko dan dampak yang nyata maupun potensial
dari pengakhiran perjanjian privatisasi pelayanan
air di Jakarta bagi para pekerjanya. Selanjutnya,
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beberapa rekomendasi akan dirumuskan untuk mencegah atau memitigasi resiko yang
telah dan mungkin terjadi dalam proses tersebut.

Fokus dampak dan resiko yang digarisbawahi dalam penelitian ini hanya terbatas
pada sektor perburuhan. Hal ini tidak berarti bahwa dampak dan resiko dari
pengakhiran perjanjian privatisasi pelayanan air hanya pada perburuhan. Sebaliknya
dampak kemungkinan remunisipalisasi sangat luas termasuk juga masalah ekonomi,
sosial dan hukum. Namun, karena dampak yang paling nyata saat ini adalah
perburuhan, maka untuk mendapatkan diskusi yang sangat mendalam, maka fokus
pada penelitian ini adalah masalah perburuhan.

Jangka waktu penelitian ini adalah 3 bulan dimulai dari akhir bulan Agustus 2022
sampai Oktober 2022. Oleh karena ini, hasil penelitian dan rekomendasi yang
dibangun dalam penelitian ini didasarkan pada kesediaan data dan informasi dalam
tenggang waktu tersebut.
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2. Pelayanan Air di Jakarta: Dulu dan
Sekarang

2.1. Pelayanan Air di Jakarta Pra-Privatisasi
Perkembangan sektor pelayanan air dan keberadaan perusahaannya di Jakarta sudah
dimulai sejak jaman kolonial Belanda. Kebutuhan akan pelayanan air yang sistematik
dan berada dalam kendali publik menjadi isu bagi penduduk Batavia, kota koloni
Eropa tempat VOC -perusahaan koloni Belanda- berpusat sejak pertengahan abad
ke-17. Pada tahun 1918, pemerintah kota Batavia mendirikan perusahaan publik
Gemenstaat Waterleiding Bedriff van Batavia yang bertanggung jawab untuk
menyediakan air bersih bagi penduduk Batavia. Melalui perusahaan ini, pemerintah
kota Batavia membangun infrastruktur ribuan kilometer untuk mengalirkan air dari
Ciomas, Bogor ke Batavia. Diketahui bahwa jejak infrastruktur sisa jaman kolonial
Belanda menjadi cikal-bakal pelayanan air Jakarta hingga saat ini.

Saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, Batavia berubah nama menjadi Jakarta dan
proses nasionalisasi sejumlah perusahaan Hindia Belanda juga dimulai. Pelayanan air
yang dikelola oleh Waterleiding Bedrijf kemudian diambil-alih oleh Dinas Pekerjaan
Umum Kota Jakarta. Pada tahun 1968, Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta
(PDAM DKI Jaya) didirikan dan menjadi entitas hukum, sebagai perusahaan publik
milik pemerintah daerah DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI
Jakarta No. 1b3221/1968 tanggal 10 Desember 1968. Sejak saat itu pelayanan air di
Jakarta dilakukan secara terpisah dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Jakarta.
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Pada tahun 1977, PDAM DKI Jaya disahkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan PERDA DKI Jakarta No.
3/1977 dan SK Menteri Dalam Negeri RI No. PEM/10/53/13350 tanggal 2 November
1977.1 Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta tersebut di atas, tugas utama dari
PDAM DKI Jaya adalah menjalankan pengadaan air bersih untuk wilayah Jakarta.

2.2.  Privatisasi Pelayanan Air di Jakarta

2.2.1. Latar Belakang Privatisasi Pelayanan Air di Jakarta

Krisis ekonomi mulai melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an dan hal ini
memaksa pemerintah Indonesia untuk menerima sejumlah rekomendasi dari Bank
Dunia dan IMF, dalam bentuk structural adjustment program, guna mendapatkan
bantuan keuangan. Salah satu rekomendasi Bank Dunia adalah privatisasi sejumlah
sektor layanan publik, termasuk pelayanan air dan listrik.

Proses privatisasi di sektor pelayanan air dimulai di wilayah Jakarta. Sejumlah
literatur yang ada tidak cukup memberi keterangan lengkap mengapa proses
privatisasi sektor pelayanan air dimulai di Jakarta, namun dugaan yang paling masuk
akal adalah karena infrastruktur sektor pelayanan air di Jakarta adalah yang paling
maju dan memungkinkan untuk diintervensi, memudahkan perusahaan swasta untuk
tidak memulai dari nol. Proses keputusan untuk melakukan privatisasi pelayanan air
di Jakarta dilakukan dalam waktu relatif singkat. Diduga hal ini juga terjadi karena
intervensi keputusan politik penguasa saat itu.2

Dalam konteks waktu dan desakan situasi ekonomi politik Indonesia saat itu,
privatisasi sektor pelayanan air dianggap menjadi alternatif solusi saat itu. Dalam
dominasi paham liberalisasi ekonomi, sejumlah alasan yang dikemukakan untuk
membenarkan proses privatisasi pelayanan air di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Privatisasi akan meningkatkan kinerja PAM Jaya: Privatisasi dapat
mengatasi masalah kinerja pelayanan PAM Jaya yang dianggap terbebani
berbagai mandat publik.

2. Privatisasi sebagai solusi masalah finansial: intervensi swasta yang tidak
terbebani keterbatasan mandat publik diharapkan dapat mengatasi persoalan
masalah finansial di tubuh PAM Jaya dengan jalan fleksibilitas menaikkan
tarif harga air. Dengan privatisasi, beban untuk menaikkan tarif harga dapat
didelegasikan ke tangan perusahaan swasta.

3. Privatisasi dapat menjamin peningkatan kualitas dan pelayanan air di
Jakarta: persaingan bebas yang diterapkan dalam sistem privatisasi, kualitas
dan pelayanan air diharapkan dapat meningkat sehingga hak atas air bersih
menjadi lebih baik.

2Sejumlah studi juga mengindikasikan intervensi politik kekuasaan dan nepotisme keluarga Soeharto, mantan
Presiden RI, dalam proses privatisasi air Jakarta. Salah satunya Braadbaart, Okke (2007), “Privatizing Water: the
Jakarta Concession and the Limits of Contract,” dalam Boomgaard, Peter (ed.). A World of Water: Rain, Rivers
and Seas in Southeast Asian Histories. pp. 297-320.

1 “Sejarah PAM Jaya”, https://pamjaya.co.id/tentangkami diakses pada tanggal 6 Oktober 2022

8

https://pamjaya.co.id/tentangkami


2.2.2 Perjanjian Privatisasi Pelayanan Air di Jakarta

Pada bulan Februari 1998, PAM Jaya menandatangani perjanjian kerjasama dalam
bentuk kemitraan publik dan swasta (public-private partnership) berjangka waktu 25
tahun dengan dua perusahaan pengelola air minum asing, yaitu PT. PAM Lyonnaise
Jaya Palyja (perusahaan air Perancis, Ondeo Suez Lyonnaise des Eaux, adalah
pemegang saham terbesarnya) dan PT Aetra Air Jakarta (milik Acuatico Ltd, berbasis
di Singapura) -setelah sebelumnya beralih dari PT. Thames PAM Jaya (Thames Water
Overseas Ltd dari Inggris adalah pemegang saham terbesarnya). Perjanjian kerjasama
itu berjudul Perjanjian Kerjasama Pelayanan Air Bersih dan Air Minum di Provinsi
DKI Jakarta. Perjanjian ini kemudian direnegosiasi, untuk mengakomodasi perubahan
situasi politik dan ekonomi pasca reformasi tahun 1998, yang menjadi amandemen
perjanjian kerjasama dan ditandatangani pada bulan Oktober 2001.

Berdasarkan perjanjian kerjasama yang berlaku, wilayah kerja dibagi menjadi dua: PT
Palyja bertanggung jawab atas pelayanan air untuk bagian barat wilayah DKI Jakarta,
sedangkan PT Thames PAM Jaya, belakangan kemudian beralih ke PT Aetra Air
Jakarta, untuk bagian timur DKI.

Tujuan privatisasi pelayanan air di Jakarta diungkapkan dalam klausul 2.2 perjanjian
kerjasama. Terdapat sekitar 14 point maksud dan tujuan privatisasi dalam klausul
tersebut. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa privatisasi dimaksudkan untuk
membantu PAM Jaya meningkatkan kemampuan produksi, distribusi, pengelolaan,
dan kemampuan teknologi pelayanan air minum dan air bersih. Privatisasi juga
dimaksudkan untuk melibatkan swasta dalam upaya meningkatkan kuantitas, kualitas,
dan kontinuitas penyediaan air bersih dan air minum di provinsi DKI Jakarta.

Dalam kontrak juga disebutkan bahwa seluruh sistem pelayanan air Jakarta diberikan
kepada kedua perusahaan swasta mitra, termasuk berkenaan dengan suplai air bersih,
pemeliharaan infrastruktur, sistem distribusi, pencatatan dan penagihan, juga
penguasaan dan pemeliharaan bangunan-bangunan kantor milik PAM Jaya. Kontrak
senilai 231 juta USD tersebut juga menargetkan bahwa dalam 5 tahun pertama
kontrak, kedua kontraktor harus sudah melayani minimal 70% populasi Jakarta dan
mengurangi tingkat kebocoran layanan air tak berbayar (biasa disebut ATR -air tak
berekening) sampai 20%. Kontrak juga mengatur peran PAM Jaya adalah sebagai
pengawas atau pengontrol kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Palyja dan TPJ
dengan hak untuk mengajukan usulan susunan tarif air kepada pemerintah.

Isu Perburuhan dalam Privatisasi

Privatisasi pelayanan air di Jakarta menyebabkan peralihan status kerja sebagian besar
pekerja PAM Jaya. Berdasarkan klausul 32 dari perjanjian kerjasama terdapat tiga
skema yang ditawarkan kepada pekerja PAM Jaya:

1. Mengundurkan diri dari PAM Jaya dan beralih status menjadi pekerja perusahaan
swasta mitra (dalam perjanjian kerjasama disebut “Karyawan Langsung” atau
Direct Employees);

2. Bekerja penuh sebagai pekerja di perusahaan swasta mitra namun tetap
mempertahankan nomor identitas kepegawaian yang pernah dikeluarkan oleh PAM
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Jaya (dalam perjanjian kerjasama disebut “Karyawan Langsung dengan Nomor
Identitas” atau Direct Employees with Identification Number);

3. Mengundurkan diri.3

Bagi para pekerja PAM Jaya yang menyepakati untuk mengambil skema 1 dan 2,
proses peralihan kerja ditandai dengan PAM Jaya mengeluarkan surat keputusan bagi
masing-masing pekerja yang menyatakan peralihan status kerja dari PAM Jaya ke
perusahaan swasta mitra. Setelah peralihan status kerja terjadi, seluruh pekerja
menjadi tanggung jawab perusahaan swasta mitra yang akan bertindak sebagai
pemberi kerja dengan seluruh kewajiban sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan
yang berlaku.

Dengan demikian, pada masa keberlakuan perjanjian kerja sama, terdapat dua status
kerja yang berlaku di perusahaan swasta mitra:

1. Pekerja PAM Jaya yang diperbantukan (pekerja seconded atau seconded workers)
ke perusahaan swasta mitra. Berdasarkan klausul 32.13 perjanjian kerjasama,
diketahui bahwa sejumlah pekerja PAM Jaya yang diperbantukan akan
menandatangani perjanjian perbantuan (secondment agreement).

2. Pekerja langsung dari perusahaan swasta mitra; berasal dari pekerja PAM Jaya
yang mengundurkan diri atau hasil rekrutan langsung perusahaan swasta mitra,
sesuai klausul 32.7 perjanjian kerjasama.

Panel Perlindungan Karyawan

Yang juga menarik untuk diperhatikan adalah klausul 33 dari perjanjian kerjasama
yang menyebutkan pembentukan ‘Panel Perlindungan Karyawan’ yang berfungsi
untuk membantu menyelesaikan isu ketenagakerjaan. Berdasarkan perjanjian
kerjasama, Panel Perlindungan Karyawan berbentuk panel tripartit plus dengan
anggota merepresentasi unsur pemerintah (dari Kementerian Ketenagakerjaan),
pengusaha (perwakilan dari PAM Jaya dan perusahaan mitra swasta), dan
pekerja/serikat pekerja. Sejumlah informan yang diwawancarai untuk keperluan
penelitian ini mengaku tidak paham dengan keberadaan dan kinerja Panel.

Belakangan juga diketahui bahwa Panel Perlindungan Karyawan juga disebut dalam
Peraturan Perusahaan yang berlaku di lingkungan kedua perusahaan swasta mitra, PT
Palyja dan PT Aetra Air Jakarta.

3 Perjanjian kerja sama tidak jelas membedakan antara skema pertama dan kedua. Dalam klausul 32.2, secara
redaksional tidak ada perbedaan definisi antara  cukup jelas perbedaan antara ‘Karyawan Langsung’ (Direct
Employees) dan ‘Karyawan Langsung dengan Nomor Identitas’ (Direct Employees with Identification Number).
Tidak cukup jelas diketahui mengapa sejumlah pekerja merasa perlu untuk mempertahankan nomor identifikasi
yang mereka peroleh saat bekerja dengan PAM Jaya, saat mereka sekarang bekerja di mitra perusahaan swasta.
Hampir tidak ada penjelasan yang diperoleh dari para informan kecuali bahwa nomor identifikasi dipertahankan
karena alasan sentimen belaka.
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2.2.3. Problematika Privatisasi Pelayanan Air di Jakarta

Dalam beberapa bulan pertama pelaksanaan perjanjian privatisasi, sejumlah masalah
kemudian muncul. Salah satu yang paling mengemuka adalah klausul rebasing
(pembaharuan) target capaian setiap lima tahun. Berdasarkan klausul amandemen
perjanjian kerjasama, perusahaan swasta mitra diberi kesempatan untuk melakukan
perubahan target capaian setiap lima tahun. Hal ini diyakini oleh sejumlah pihak
rentan masalah, termasuk korupsi, karena dalam beberapa proses rebasing diketahui
bahwa PAM Jaya menyetujui sejumlah penurunan target dan kinerja. Di sisi lain,
sejumlah target yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama dianggap terlalu ambisius
dan mengabaikan kondisi finansial nasional dan global (mis: klausul yang
membebankan tanggung jawab kesenjangan antara daya-beli masyarakat dan tarif
yang dibutuhkan pihak swasta kepada PAM Jaya).

Masalah lain yang juga mengemuka pada awal perjanjian kerjasama adalah berkenaan
dengan pengaturan peralihan tenaga kerja. Perjanjian kerjasama dianggap tidak jelas
dalam beberapa hal. Misalnya, soal pengaturan (termasuk kompensasi dan
syarat-syarat kerja) bagi sebagian besar pekerja PAM Jaya yang dialihkan ke kedua
perusahaan swasta mitra. Perjanjian kerjasama juga dianggap tidak memberi ruang
negosiasi bagi pekerja yang dialihkan status kerjanya apabila terdapat sejumlah isu
yang muncul kemudian. Sejumlah pertanyaan-pertanyaan muncul setelah perjanjian
kerjasama ditandatangani. Serikat Pekerja PAM Jaya juga melakukan sejumlah aksi
protes menuntut akomodasi kepentingan dan hak-hak pekerja yang terdampak dalam
pelaksanaan privatisasi air.

Lima tahun setelah kontrak kerjasama berlangsung, sejumlah pihak menganggap perlu
untuk meninjau apakah proyek privatisasi pelayanan air di Jakarta dapat membantu
mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelayanan air bagi publik Jakarta. Sejumlah
analisa yang dilakukan justru menunjukkan pesimisme keberhasilan kontrak
kerjasama tersebut. Proses privatisasi pelayanan air Jakarta dianggap tidak memenuhi
prosedur dan prakondisi yang dibutuhkan untuk keberhasilan sebuah proyek
privatisasi, yaitu memanfaatkan pasar untuk mengatasi keterbatasan efisiensi ekonomi
di sektor layanan publik. Kontrak kerjasama privatisasi pelayanan air Jakarta tidak
melalui proses penawaran terbuka (lebih merupakan penunjukan yang sarat nepotisme
dan korupsi) serta tidak didahului proses due-diligence sistematis untuk menentukan
target yang masuk akal.4

Studi yang dilakukan oleh Amrta Institute for Water juga mencatat sejumlah masalah
pembiayaan. Salah satu problem utama yang dicatat adalah soal disparitas mekanisme
pembiayaan. Dalam lima tahun pertama privatisasi pelayanan air di Jakarta tercatat
bahwa tarif air (water tariff) yang dibebankan kepada konsumen naik sepuluh kali
lipat menjadi menjadi paling mahal di wilayah Asia Tenggara dan menyebabkan tidak
ada kenaikan signifikan cakupan konsumen baru di Jakarta.5 Dengan demikian
dipertanyakan apakah privatisasi pelayanan air cukup efektif untuk memperluas
fasilitas layanan air bagi warga Jakarta yang berasal dari golongan ekonomi tidak
mampu.

5 Ardhianie, N and Irfan Zamzami  (2010). No Pro-Poor Agenda in Jakarta Water Privatization. Semarang: Amrta
Institute.

4 Ibid.
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Studi lain juga menunjukkan tendensi kegagalan tujuan ekonomis privatisasi untuk
meningkatkan keuntungan bagi negara. Seperti diketahui, salah satu asumsi yang
sering dijadikan alasan privatisasi adalah bahwa perusahaan milik negara/publik
memiliki keterbatasan sumber anggaran (sebagian besar dari pajak). Hal ini
menyebabkan perusahaan-perusahaan milik negara/publik seringkali tidak dapat
luwes mengikuti gerak pasar, terutama dalam pasar modal, dan sulit untuk
berkembang.6 Perjanjian kerjasama pelayanan air Jakarta dianggap memiliki
kecenderungan tidak dapat memenuhi tujuan ekonomis privatisasi air. Hal ini
terutama merujuk pada klausul perjanjian kerjasama yang memungkinkan kenaikan
berkala klaim biaya air (water charge) ke PAM Jaya yang diakibatkan oleh fluktuasi
USD. Kenaikan berkala biaya air yang diklaim ke PAM Jaya, tidak mungkin
serta-merta diikuti dengan kenaikan tarif air (water tariff) yang dibebankan pada
konsumen. Dengan demikian, kenaikan berkala biaya air yang tidak selalu disertai
oleh kenaikan tarif air justru akan membebani PAM Jaya. Hal ini diduga akan
menyebabkan akumulasi agresif utang PAM Jaya pada akhir kontrak kerjasama.7

Selain problem ekonomi, privatisasi pelayanan air di Jakarta juga dikuatirkan tidak
dapat membantu peningkatan kualitas pelayanan. Misalnya saja, media melaporkan
bahwa terjadi penurunan kualitas air yang disalurkan pada konsumen. Dilaporkan
bahwa pada medio 1999-2001, sekitar 8.5% air yang disalurkan oleh PAM di Jakarta
dan sekitarnya tidak layak untuk dijadikan air minum karena tidak memenuhi standar.
kualitas fisik dan kimia.8 Penelitian ini juga menunjukkan tidak ada perubahan
signifikan kualitas air jika dibandingkan dengan situasi sebelum privatisasi terjadi.

Data statistik membuktikan sejumlah kekuatiran tersebut di atas. Sampai akhir
Desember 2013, PAM Jaya mencatat lebih dari 53,000 keluhan yang masuk berkaitan
dengan pelayanan air. Dari keluhan yang masuk, 74% berkenaan dengan keluhan air
kran yang mati. PAM Jaya juga mencatat masih terdapat tingkat kebocoran air yang
tinggi, sekitar 42% (dari target 38%). Cakupan pelayanan baru sekitar 60% (dari
target 66%) dan tekanan air (pasokan air yang masuk ke pelanggan) juga di bawah
50% (dari target 100%).9

Gugatan Menuntut Penghentian Privatisasi Pelayanan Air di Jakarta

Sejumlah isu, terutama berkaitan dengan ketidakpuasan pada kualitas pelayanan air
pasca privatisasi, menyebabkan terbentuknya Koalisi Masyarakat Menolak
Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) pada tahun 2012. Koalisi ini adalah gabungan
organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari beberapa organisasi non-pemerintah yang
seluruh ada 9 organisasi. Pada tahun yang sama, KMMSAJ mengajukan gugatan

9 “2013, 40 Ribu Warga Jakarta Keluhkan Air Mati”,
https://m.jpnn.com/news/hampir-40-ribu-warga-jakarta-keluhkan-air-mati

8 Mariani, R, et al (2004). “Kualitas Fisik dan Kimia Air PAM di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi 1999-2001,”
Media Litbang Kesehatan Vol. XIV No. 3, pp. 14-19.

7 Zamzami, Irfan (2011), “Jakarta Water Privatization Today: Dried Water Tap, or Change”, Amrta Institute for
Water Literacy, https://www.tni.org/files/dried_water_eng_for_web_1.pdf (diakses tanggal 23 September
2022).

6 Vickers, John and George Yarrow (1988). Privatization; An Economic Analysis. Cambridge: MIT Press. See also
World Bank (1995). Bureaucrats in Business: the Economics and Politics of Government Ownership. Washington
DC: World Bank.
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warga (citizen lawsuit) menolak pengelolaan air oleh swasta ke Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat. Gugatan ditujukan pada pemerintah Indonesia (Presiden dan sejumlah
menteri terkait dan pemerintah daerah DKI Jakarta), PAM Jaya, dan kedua perusahaan
swasta mitra (PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya).

Gugatan diajukan oleh sejumlah warga DKI Jakarta yang merasa dirugikan oleh
privatisasi pelayanan air di Jakarta. Ada pun pokok-pokok gugatan adalah sebagai
berikut: Pertama, para penggugat menganggap bahwa privatisasi pelayanan air di
Jakarta merupakan pelanggaran terhadap konstitusi UUD 1945 yang mewajibkan
negara untuk bertanggung jawab memastikan pelayanan publik diterima dengan baik
oleh setiap warga negara. Para penggugat menganggap privatisasi air menyebabkan
tidak terpenuhinya hak atas air warga. Kedua, para penggugat menganggap proses
privatisasi pelayanan air mengakibatkan dugaan terjadinya korupsi yang
menyebabkan kerugian negara akibat pengelolaan air oleh pihak swasta.

Gugatan ini didaftarkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan
berlangsung sampai 6 tahun sampai diputus dalam tingkat Peninjauan Kembali di
Mahkamah Agung RI. Pada tingkat Pengadilan Negeri, pada tahun 2015, gugatan
dikabulkan dan pengadilan menyatakan pemerintah dan PAM Jaya dan perusahaan
swasta mitra telah melakukan kelalaian dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi
warga atas penyediaan air bersih. Pengadilan juga memerintahkan pembatalan
perjanjian kerjasama, menghentikan swastanisasi air, dan mengembalikan pengelolaan
air di Jakarta kepada pemerintah daerah DKI Jakarta.

Pada tahun 2016, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan PN Jakarta
Pusat. Atas kasasi yang diajukan para penggugat pada tahun 2017, Mahkamah Agung
RI mengabulkan permohonan kasasi dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat mengenai pembatalan privatisasi pelayanan air di Jakarta.

Pada tahun 2017, Menteri Keuangan RI, salah satu tergugat mengajukan permohonan
Peninjauan Kembali dengan dua pokok alasan prosedur formil: diikutsertakannya
perusahaan swasta mitra dalam daftar tergugat, dan keabsahan legal standing para
penggugat. Pada bulan November 2018, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan
Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI.

Sejumlah Kasus Perburuhan Pasca Privatisasi Sektor Pelayanan Air di Jakarta

Seperti dijelaskan di atas, privatisasi pelayanan air di Jakarta menyebabkan sebagian
besar pekerja PAM Jaya dialihkan ke kedua perusahaan swasta mitra dalam perjanjian
kerjasama. Selain pengaturan tentang skema peralihan pekerja dari PAM Jaya ke
perusahaan swasta mitra dan penegasan pola remunerasi dan kesempatan untuk
mendapatkan pelatihan demi kebutuhan alih teknologi, perjanjian kerjasama tidak
menjelaskan secara detail hak-hak dan kewajiban perusahaan swasta mitra berkaitan
dengan hak-hak ketenagakerjaan. Perjanjian kerjasama mengasumsikan bahwa
pengaturan relasi perburuhan dianggap jelas dengan merujuk pada peraturan
perburuhan yang berlaku di Indonesia.

Namun kenyataannya tidaklah demikian. Sejumlah kasus perselisihan perburuhan
terjadi pada empat-lima tahun pertama sejak perjanjian kerjasama ditandatangani.
Beberapa informan menjelaskan salah satu masalah yang mengemuka masa itu adalah
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perbedaan remunerasi (upah dan fasilitas) serta besaran pensiun yang diberikan
perusahaan swasta mitra kepada pekerja langsung dan pekerja PAM Jaya yang
diperbantukan di perusahaan swasta mitra (seconded). Di bawah ini adalah catatan
atas sejumlah kasus perselisihan perburuhan yang terjadi dan digugat di pengadilan.

i. Kasus Maisril dkk (4 orang) 2014-2016

Gugatan terhadap PT Aetra Air Jakarta, perusahaan swasta mitra pengganti PT
TPJ, diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada tahun 2014. Maisril
dkk. adalah pekerja PAM Jaya yang diperbantukan (seconded) ke PT Aetra Air
Jakarta dan telah bekerja lama (antara 26 tahun sampai 33 tahun). Maisril dkk.
mengajukan gugatan sehubungan dengan besaran pesangon yang diterimanya.
Pokok gugatan adalah berkaitan dengan pemotongan pesangon oleh PT Aetra
Jakarta, perusahaan swasta mitra pengganti PT TPJ, yang dianggap dilakukan
secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada sejumlah pekerja yang
memasuki usia pensiun, termasuk penggugat Maisril dkk.

Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, pada tahun 2015 memutuskan
mengabulkan gugatan dan meminta pihak PT Aetra Air Jakarta untuk
membayarkan kekurangan pembayaran pesangon kepada para penggugat. Namun
pada tingkat kasasi, berdasarkan pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan No.
13/2003, Mahkamah Agung RI pada tahun 2016 membatalkan putusan pengadilan
tingkat pertama dan menyatakan bahwa pemotongan pesangon sah dilakukan
karena PT Aetra Air Jakarta telah membayarkan bagiannya dalam bentuk
pembayaran iuran/premi yang dibayar secara berkala melalui Dapenma Pamsi.

ii. Kasus Ponimin, dkk (1,055 orang) 2008-2009

Kasus perselisihan perburuhan lain diajukan oleh Ponimin, cs (1,055 orang) pada
tahun 2008. Ponimin dkk adalah pekerja PAM Jaya yang diperbantukan
(seconded) ke PT Aetra Air Jakarta dan PT Palyja Jakarta sejak Februari 1998.
Pada tahun 2008, Ponimin dkk mengajukan gugatan perselisihan hak di Pengadilan
Hubungan Industrial Jakarta. Gugatan diajukan terhadap PAM Jaya, PT Aetra Air
Jakarta dan PT Palyja Jakarta berkaitan dengan diskriminasi upah dan tunjangan
lainnya (mis, tunjangan kesejahteraan, tunjangan makan, transport, kesehatan, dan
lain-lain) antara pekerja seconded di kedua perusahaan swasta mitra dan pekerja
yang bekerja di kantor pusat PAM Jaya.

Atas gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta mengabulkan
gugatan Ponimin dkk dan menyatakan perlakuan berbeda antara pekerja seconded
yang diperbantukan pada perusahaan swasta mitra dengan para pekerja kantor
pusat PAM Jaya merupakan perlakuan diskriminatif. Putusan Pengadilan
Hubungan Industrial Jakarta kemudian memerintahkan PAM Jaya dan kedua
perusahaan swasta mitra membayar selisih upah dan tunjangan seconded secara
tanggung renteng terhitung dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007.

Atas putusan pengadilan tersebut, PAM Jaya, PT Aetra Air Jakarta dan PT Palyja
mengajukan permohonan kasasi. Pada bulan November 2009, Mahkamah Agung
mengabulkan permohonan kasasi serta membatalkan putusan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahkamah Agung RI
menyatakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama privatisasi dan Perjanjian Karyawan
yang Diperbantukan (Secondment Agreement), upah dan remunerasi pekerja
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seconded sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan mengikuti ketetapan yang
berlaku di perusahaan swasta mitra.

iii. Kasus Dondi Syahtriandi (2011-2015)

Dondi Syahtriandi adalah pekerja PAM Jaya yang diperbantukan (seconded) ke
perusahaan swasta mitra PT Palyja sejak Februari 1998. Dondi menggugat PT
Palyja Jakarta dan PAM Jaya di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta
sehubungan penghentian pembayaran upah dan sejumlah hak kerja lainnya sejak
November 1998 s/d Desember 2002 (selama hampir 4 tahun).

Pada Oktober 1998, Dondi menerima sanksi skorsing dari PT Palyja Jakarta.
Skorsing menyebabkan yang bersangkutan tidak menerima upah selama
kurang-lebih 4 tahun. Dondi menyampaikan keluhan tertulis pada Satuan
Pengawas Intern PAM Jaya yang kemudian pada bulan Agustus 1999 telah
mengeluarkan surat tertulis pencabutan skorsing. Namun penghentian upah dan
hak kerja lainnya baru dibayarkan kembali pada awal tahun 2003.

Atas penghentian upah dan hak kerja lainnya itu, pada tahun 2011, Dondi
mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta. Alas gugatan
Dondi adalah pasal 155 ayat (3) UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang
mewajibkan pengusaha tetap membayar upah dan hak kerja lainnya semasa
skorsing.

Pada tahun 2012, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta menyatakan gugatan
Dondi tidak dapat diterima terkait dengan kadaluarsa gugatan (berdasarkan pasal
96 UU Ketenagakerjaan No. 13/2003). Pada tahun 2015, putusan pengadilan
tingkat pertama dikuatkan dalam putusan kasasi dan putusan Peninjauan Kembali
oleh Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan keterangan para informan, sejumlah kasus perselisihan perburuhan
lainnya yang muncul kemudian relatif berkaitan dengan persoalan perbedaan
interpretasi atas pengaturan relasi perburuhan pekerja seconded dengan PAM Jaya dan
perusahaan swasta mitra tempat yang bersangkutan ditempatkan. Namun seiring
dengan berjalannya waktu, ketika jumlah pekerja rekrutan langsung perusahaan
swasta mitra berangsur menjadi lebih banyak, perselisihan relatif berangsur meredam.
Dipahami bahwa dalam situasi kini jumlah pekerja seconded menyusut seiring dengan
usia pensiun. Sejak saat itu perjanjian kerjasama pelayanan air di Jakarta relatif
berlangsung sampai hari ini menjelang berakhirnya pada tahun 2023.
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3. Jelang Berakhirnya Perjanjian Privatisasi
Pelayanan Air di Jakarta: Dampak dan Potensi

Masalah dalam Isu Perburuhan

3.1. Remunisipalisasi dalam Diskursus Global
Dalam diskursus global pelayanan publik, remunisipalisasi menjadi trend yang
mengemuka selama sekitar dua dekade terakhir.10 Remunisipalisasi adalah
pengembalian pengelolaan layanan publik ke tangan pemerintah daerah (municipality)
atau pemerintah nasional. Sampai dengan Februari 2022, tercatat ada lebih dari 1,500
kasus remunisipalisasi yang terjadi di 56 negara di seluruh dunia.11 Trend ini terutama
dimulai di negara-negara maju seperti Jerman, Perancis, Amerika Serikat, Inggris dan
Spanyol; tetapi sejak 10 tahun terakhir gerakan remunisipalisasi juga mulai terjadi di
belahan selatan seperti Argentina, Afrika Selatan, dan Malaysia. Remunisipalisasi
terutama mengemuka pada sektor energi, pelayanan air, dan telekomunikasi. Beberapa
tahun terakhir, remunisipalisasi juga terjadi pada sektor layanan publik lain seperti
layanan kesehatan, pendidikan, manajemen sampah, dan layanan pemerintah lainnya
(perumahan, konstruksi, pemakaman). Sejak pandemi Covid-19 terjadi di awal tahun
2020, perhatian dan desakan remunisipalisasi terutama meningkat pada sektor layanan
kesehatan,.

Kegagalan privatisasi adalah alasan utama desakan remunisipalisasi, terutama
berkenaan dengan buruknya kualitas pelayanan dan harga mahal yang harus dibayar
warga. Namun, tuntutan remunisipalisasi juga muncul karena desakan untuk
mengembalikan layanan publik pada kontrol publik, memastikan demokratisasi dalam
pelayanan publik, sehingga tujuan pembangunan tidak terbatas pada profit finansial
dan dapat berkelanjutan.12 Dalam perkembangan kini, sejumlah kasus remunisipalisasi
juga terjadi sebagai upaya pemerintah untuk memastikan agenda mitigasi perubahan
iklim. Melalui remunisipalisasi, kebijakan transformasi energi yang terbarukan
dianggap lebih bisa terjamin karena implementasinya relatif berada dalam kontrol
pemerintah.13

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa remunisipalisasi dan pengembalian
dominasi kontrol dan pengawasan pada publik, yang dalam hal ini diwakili oleh

13 Berlo, K et al (2016). “Remunicipalisation as an Instrument for Local Climate Strategies in Germany,” in
Renewable Energy Law and Policy Review Vol. 7 No. 2, pp. 113-121.

12 Ibid. pp 10-12.

11 Cumbers, A. et al (2022). Mapping Remunicipalisation: Emergent Trends in the Global De-privatisation
Process. University of Glasgow. Diakses dari
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/b4cf0721-7bbd-411e-95d1-1c9579ce6edc_GLOBAL_MAPPI
NG_SUMMARY_APRIL_2022.pdf.

10 Lobina, E. et al  (2014). Here to Stay: Water Remunicipalisation as a Global Trend. Diakses dari
https://www.tni.org/files/download/heretostay-en.pdf
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pemerintah daerah dan/atau perusahaan milik publik, diharapkan akan mencegah
komodifikasi dan komersialisasi layanan publik, dan mendorong perbaikan kualitas
pelayanan publik dalam tarif yang terjangkau. Remunisipalisasi juga diharapkan dapat
membantu mewujudkan sejumlah agenda pembangunan holistik dan berkelanjutan
yang tidak hanya berfokus pada kepentingan ekonomi, tetapi menempatkan
kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

Data juga menunjukkan mayoritas kasus remunisipalisasi terjadi akibat pengakhiran
perjanjian privatisasi.14 Hanya sedikit sekali kasus remunisipalisasi terjadi akibat
referendum politik atau keputusan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa terlepas dari
dorongan utama motivasi remunisipalisasi adalah karena kegagalan privatisasi
(buruknya kualitas dan tarif layanan yang melambung), remunisipalisasi cenderung
terjadi secara pasif dan bukan akibat dari aksi aktif penolakan privatisasi. Ini dapat
dipahami karena pembatalan perjanjian privatisasi mungkin membutuhkan biaya
besar yang sulit ditanggung publik, apalagi jika berujung perselisihan di lembaga
peradilan.15

3.2. Akhir Perjanjian Privatisasi Pelayanan Air di
Jakarta: Era Baru Pelayanan Publik?
Sesuai dengan perjanjian kerjasama, privatisasi pelayanan air di Jakarta akan berakhir
tanggal 1 Februari 2023. Sesuai dengan klausul 44 perjanjian kerjasama, perusahaan
swasta mitra akan mengembalikan kepada PAM Jaya seluruh hak, termasuk hak milik
dan kepentingan, termasuk aset yang diperoleh selama privatisasi berlangsung. Proses
peralihan dilakukan secara fisik disertai sejumlah surat/dokumen formal dan tertulis
yang menyertainya.

Secara teoritis, merujuk pada klausul 44 tersebut di atas, berakhirnya perjanjian
kerjasama akan menandai dimulainya era remunisipalisasi pelayanan air di Jakarta.
Asumsinya adalah pelayanan air di Jakarta, yang sebelumnya dikuasai oleh
perusahaan swasta mitra ie PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta, akan
dikembalikan dalam pengelolaan perusahaan publik PAM Jaya. Dalam hal ini,
remunisipalisasi berarti pengembalian pelayanan air di Jakarta kembali dalam kontrol
publik melalui PAM Jaya.16

Pada bulan Januari 2022, sejumlah media massa menyoroti soal pengakhiran
perjanjian privatisasi. Terdapat sejumlah indikasi tindakan persiapan jelang 1 Februari
2023. Salah satu di antaranya yang menonjol adalah penandatanganan Nota
Kesepakatan Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
di Provinsi DKI Jakarta. Nota Kesepakatan ditandatangani oleh Menteri Dalam

16 Diketahui per Oktober 2021, berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 4/2021, Perusahaan Daerah Air Minum
Jakarta Raya berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Saham kepemilikan PAM Jaya
sepenuhnya dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta.

15 Sejumlah perselisihan dalam perjanjian privatisasi yang bersengketa di lembaga arbitrase internasional atas
dasar Investor-State Dispute Settlement (ISDS), membutuhkan energi dan kapasitas tertentu dari pemerintah
daerah untuk dapat mengatasi klaim. Lihat Steinfort, L (2017), “The 835 reasons not to sign trade and
investment agreements,” in Kishimoto, S and Petitjean, O (eds) (2017). Reclaiming Public Services: How cities
and citizens are turning back privatization. Amsterdam & Paris: TNI, pp. 49-67.

14 Ibid.
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Negeri, Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR), dan Gubernur DKI
Jakarta pada tanggal 3 Januari 2022. Nota Kesepakatan memandatkan bantuan
Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur tiga regionalisasi sistem
penyediaan air minum di Jakarta. Menarik untuk diperhatikan bahwa alasan
lingkungan hidup dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals) adalah latar belakang utama Nota Kesepakatan. Walau tidak
cukup jelas tersurat dalam Nota Kesepakatan, nampaknya PAM Jaya akan terlibat
aktif dalam proses pelaksanaannya pasca pengakhiran perjanjian privatisasi.

Apakah pengakhiran public-private partnership, seperti yang terdapat dalam
perjanjian kerjasama antara PAM Jaya dengan kedua perusahaan swasta mitra dapat
diartikan sebagai mulainya era remunisipalisasi, dalam artian bahwa kontrol
pelayanan air di Jakarta akan kembali ke tangan publik? Nampaknya terdapat
sejumlah keraguan bahwa per tanggal 1 Februari 2023 era baru remunisipalisasi akan
terjadi. Sejumlah informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak
menunjukkan indikasi kuat itikad remunisipalisasi.

Terdapat sejumlah indikasi yang menunjukkan keraguan akan terwujudnya
remunisipalisasi. Pertama, lemahnya proses persiapan peralihan kontrol dari
perusahaan swasta mitra jelang pengakhiran privatisasi. Berdasarkan klausul 44.1(c)
perjanjian kerjasama, proses remunisipalisasi seharusnya sudah dimulai 6 (enam)
bulan sebelum tanggal 1 Februari 2023. Pada tenggang waktu tersebut, terhitung sejak
1 Agustus 2022, PAM Jaya seharusnya sudah bekerja sama dengan perusahaan swasta
mitra untuk melakukan proses pengalihan aset dan hak milik.

Sumber berita resmi Pemda DKI Jakarta menyebutkan bahwa pada akhir tahun 2022,
PAM Jaya telah membentuk tim transisi terkait dengan persiapan pengambilalihan
pelayanan air oleh PAM Jaya per Februari 2023. Sumber berita menyebutkan tim
transisi akan berfokus pada lima klaster (peralihan aset, produksi dan pelayanan,
SDM, aspek hukum pemindahan pengelolaan air, dan aspek hukum pemindahan
sumber utama).17 Namun penelitian ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan
berita terbaru (update) seputar proses kerja tim transisi. Juga tidak diketahui apakah
tim transisi ini juga melibatkan representasi dari kedua perusahaan swasta mitra
dalam proses kerjanya. Sejumlah pejabat Pemda DKI Jakarta yang terkait yang
dihubungi menolak untuk memberikan keterangan resmi.

Di sisi lain, sejumlah informan yang ditemui dalam proses penelitian ini menyatakan
tidak mengetahui apakah telah terbentuk persiapan pengakhiran seperti dimandatkan
klausul 44.1(c) tersebut di atas. Jika pun ada informasi tentang proses persiapan,
sejumlah informan mengakui bahwa informasi yang didapat bersifat informal yang
diperoleh secara acak. Kebanyakan informan mengaku tidak mengetahui ada platform
atau media komunikasi resmi yang tersedia untuk mendapatkan perkembangan proses
persiapan pengakhiran perjanjian privatisasi, baik dari pihak PAM Jaya, perusahaan
swasta mitra, maupun dari pemerintah daerah DKI Jakarta. Sejumlah informan
perwakilan serikat pekerja mengaku mendapatkan informasi terbatas seputar proses
transisi dari sejumlah pimpinan PAM Jaya dan perusahaan swasta mitra. Namun
mereka juga menyatakan tidak ada komunikasi reguler yang diadakan untuk
memastikan update perkembangan proses transisi.

17 BPK Pemda DKI Jakarta (2022).”Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dalam Transisi Pengelolaan Air Bersih di
Jakarta.” Diakses dari https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/02/Catatan-Berita-PAM-Jaya.pdf

18



Kedua, keraguan akan dimulainya remunisipalisasi pelayanan air Jakarta juga
menguat karena diketahui per Oktober 2022 PAM Jaya telah menandatangani
perjanjian kerjasama dengan PT Moya Indonesia18 tentang Sistem Penyediaan Air
Minum melalui Optimalisasi Aset Eksisting dan Penyediaan Aset Baru dengan Skema
Pembiayaan Bundling. Berbeda dengan yang sebelumnya, perjanjian kerjasama ini
dinyatakan bertujuan untuk menyerahkan sebagian beban pelayanan (unbundling)
publik ke tangan swasta. Dalam hal ini PT Moya Indonesia hanya akan melakukan
pengelolaan produksi air yang kemudian akan didistribusikan pada pelanggan di
Jakarta. Penelitian ini tidak membahas khusus tentang perjanjian kerjasama dengan
PT Moya Indonesia ini, namun tentu menarik untuk menganalisa lebih lanjut
bagaimana perjanjian kerjasama yang baru tersebut menjadi varian baru bentuk
privatisasi pelayanan air di Jakarta.

Ketiga, kebijakan ekonomi nasional pemerintah nasional Indonesia saat ini kuat
mendukung friendly investment ecosystem. UU Cipta Kerja No. 11/2020, yang luas
dikenal sebagai Omnibus Law, konkrit merefleksikan logika ekonomi pemerintah saat
ini: investasi (asing) diperlukan untuk membuka lapangan kerja. Undang-undang ini
juga dilatarbelakangi argumen bahwa sejumlah regulasi dianggap birokratis,
tumpang-tindih dan rumit.19 Desentralisasi kebijakan juga dianggap mengurangi
otoritas dan efektivitas kekuasaan. Hal-hal ini dianggap menyebabkan hambatan
percepatan dan fleksibilitas investasi asing. Itu sebabnya Omnibus Law, melalui
revisi/amandemen/mengubah 78 undang-undang, pada titik tertentu ditujukan untuk
memastikan sentralisasi kebijakan ekonomi pada pemerintah nasional.

Omnibus Law juga melakukan amandemen dan perubahan terhadap UU Sumber Daya
Air (SDA) No. 17/2019. Perubahan UU SDA tercantum dalam pasal 53 UU Cipta
Kerja. Ada 16 pasal UU SDA yang diubah dalam UU Cipta Kerja, sebagian besar
berkenaan dengan kewenangan pengelolaan air yang sekarang berada di tangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU Cipta Kerja juga memungkinkan
pengalihan pengelolaan air ke tangan swasta. UU Cipta Kerja menjadi salah satu
acuan utama dalam Perda DKI Jakarta No. 4/2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum
Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya) menjadi
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.20

20 Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah No. 23/2014, seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus
diubah menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah. Perusahaan umum daerah akan
berfokus pada fungsi pelayanan umum, tidak mudah dipailitkan karena seluruh aset dan saham dimiliki oleh
pemerintah daerah.

19 Lihat: pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, 16 Agustus 2019.

18 PT Moya Indonesia adalah anak perusahaan Moya Asia Holding yang berdomisili di Singapura. Salah satu
pemegang saham Moya adalah Acuatico Ltd, perusahaan investor Singapura yang juga memiliki saham
dominan di PT Aetra Air Jakarta. Beberapa media massa melansir bahwa PT Moya Indonesia mulai
mendominasi sektor pelayanan air di Indonesia termasuk di Jakarta, Tangerang, Semarang, dan Kawasan
Ekonomi Khusus Batam.
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3.3. Dampak Pengakhiran Privatisasi Pelayanan Air
Jakarta bagi Pekerja Sektor Air di Jakarta
Pengakhiran perjanjian privatisasi pelayanan air di Jakarta tentu berdampak pada para
pekerja sektor air, khususnya mereka yang saat ini bekerja di kedua perusahaan swasta
mitra yaitu PT Aetra Air Jakarta dan PT Palyja. Berdasarkan data penelitian ini,
diketahui terdapat sekitar 680 orang pekerja PT Aetra Air Jakarta, sekitar 25%
diantaranya adalah orang pekerja PAM Jaya yang diperbantukan (seconded). Di PT
Palyja, diketahui terdapat sekitar 1,000 orang pekerja, 40% di antaranya adalah
pekerja seconded dari PAM Jaya. Dengan demikian diperkirakan ada sekitar 1,680
orang pekerja sektor pelayanan air Jakarta yang akan terdampak pengakhiran
perjanjian privatisasi per tanggal 1 Februari 2023.

Dalam perjanjian kerjasama antara PAM Jaya dan kedua perusahaan swasta mitra,
klausul 32.12 mengatur tentang “Pemindahan Kembali Karyawan” menyebutkan
bahwa PAM Jaya berhak untuk merekrut kembali pekerja perusahaan swasta mitra.
Namun, apabila PAM Jaya tidak merekrut kembali pekerja yang bersangkutan,
perusahaan swasta mitra berkewajiban untuk mempekerjakan atau melakukan
pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Apabila pekerja direkrut kembali oleh PAM Jaya, maka masa kerja
diperhitungkan berlaku surut dan PAM Jaya bertanggung jawab atas pembayaran
iuran pensiun. Klausul 32.12 juga mengatur tanggung-jawab perusahaan swasta mitra
untuk menyelesaikan hubungan kerjanya dengan tenaga kerja asing saat perjanjian
privatisasi berakhir.

Sejumlah informan yang berstatus pekerja langsung dan pekerja seconded di kedua
perusahaan swasta mitra mengaku merasa kuatir menghadapi pengakhiran perjanjian
privatisasi. Beberapa di antara mereka menjelang usia pensiun dan akan menghadapi
pensiun beberapa minggu sebelum atau setelah tanggal 1 Februari 2023. Pertanyaan
yang paling mengemuka adalah seputar mekanisme pengakhiran hubungan kerja
(bagaimana prosesnya, siapa yang bertanggung jawab membayarkan remunerasi
pensiun, dst).

Para informan pekerja juga menginformasikan pada bulan September 2022, para
pekerja menerima 5 lembar kuesioner yang dibagikan untuk diisi. Terdapat sekitar 50
pertanyaan seputar data diri pekerja (mulai dari lampiran pas foto, biodata pekerja,
informasi kerabat/famili, riwayat pendidikan dan kerja sampai dengan prestasi yang
dimiliki) ditanyakan dalam kuesioner tersebut. Pekerja juga diminta untuk
menandatangani 1 lembar pernyataan bermaterai tentang persetujuan untuk direkrut
menjadi pekerja PAM Jaya sesuai dengan status kerja yang ditentukan oleh PAM Jaya
(menjadi pekerja tetap atau pekerja kontrak). Lembar pernyataan juga meminta
pekerja menyetujui mengikuti proses perekrutan kepegawaian PAM Jaya (lihat
lampiran). Lembar kuesioner dan pernyataan bermaterai harus diserahkan kepada
manajemen paling lambat tanggal 5 Oktober 2022.

Sejumlah informan mengaku bertanya-tanya tentang implikasi yang akan diterima
dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai tersebut. Tidak ada penjelasan
yang ajeg yang diperoleh dari pihak manajemen, baik PAM Jaya maupun kedua
perusahaan swasta mitra, berkaitan dengan hal tersebut.
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Informan yang berasal dari kalangan pimpinan serikat pekerja mengaku telah terjadi
beberapa kali pembicaraan antara perwakilan serikat pekerja dengan perwakilan
manajemen perusahaan swasta mitra untuk meminta informasi seputar jelang
berakhirnya perjanjian kerjasama. Para informan ini menyatakan memang
diinformasikan tentang dampak pengakhiran perjanjian privatisasi terhadap para
pekerja adalah peralihan hubungan kerja dari perusahaan swasta mitra ke PAM Jaya.
Hanya saja, para informan mengaku mereka tidak memperoleh informasi pasti tentang
apakah seluruh pekerja akan dipekerjakan di PAM Jaya. Patut digarisbawahi bahwa
inisiatif komunikasi berasal dari pihak serikat pekerja, bukan dari pihak PAM Jaya
atau pun perusahaan swasta mitra. Ketiadaan platform resmi bipartit yang dapat
menjadi media komunikasi proses transisi menyebabkan sebagian besar informasi
seputar proses transisi bersifat informal saja.

Serikat Pekerja Sektor Pelayanan Air di Jakarta

Berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian, terdapat lima serikat
pekerja di lingkungan pelayanan air di Jakarta, dengan data sebagai berikut:

1) SP PDAM, berdiri sejak tahun 1998. Awalnya beranggotakan seluruh pekerja
PAM Jaya. Setelah perjanjian privatisasi terjadi, anggota SP PDAM tersebar
bukan saja yang bekerja di PAM Jaya, tetapi juga pekerja seconded yang
bekerja di kedua perusahaan swasta mitra.

Saat ini anggota SP PDAM diperkirakan sekitar 500 orang. Jumlahnya
berkurang mengingat sejumlah anggota sudah memasuki usia  pensiun.

SP PDAM berafiliasi pada serikat pekerja internasional PSI sejak awal
dekade 2000-an.

2) Serikat Karyawan (SEKAR) Aetra, berdiri sejak tahun 2006. Anggota
SEKAR Aetra adalah pekerja langsung di PT Aetra Air Jakarta. Per
September 2002, anggota SEKAR Aetra sekitar 330 orang.

3) SEKAR Palyja, berdiri sejak tahun 2018. Anggota SEKAR Palyja seluruhnya
adalah pekerja langsung di PT Palyja. Per September 2022 anggota SEKAR
Palyja sekitar 180 orang.

4) Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan
Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK FSP-KEP SPSI)
Aetra, tidak diketahui kapan berdirinya. Anggota PUK FSP-KEP SPSI Aetra
seluruhnya adalah pekerja langsung di PT Aetra Air Jakarta. Tidak ada data
tentang jumlah anggota, namun diperkirakan berjumlah sekitar 120 orang.

5) PUK FSP-KEP SPSI Palyja, tidak diketahui kapan berdirinya. Anggota PUK
FSP-KEP SPSI Palyja seluruhnya adalah pekerja langsung di PT Palyja.
Tidak ada data tentang jumlah anggota, namun diperkirakan berjumlah
sekitar 200 orang.

Pengakhiran perjanjian privatisasi tentu juga akan berdampak pada eksistensi serikat
pekerja, terutama serikat pekerja yang berada di lingkungan kedua perusahaan swasta
mitra. Apabila terjadi peralihan status kerja pekerja ke PAM Jaya, apakah serikat
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pekerja dapat tetap eksis tanpa anggota? Apabila mayoritas anggota beralih menjadi
pekerja PAM Jaya, bagaimana serikat pekerja yang berbasis di kedua perusahaan
swasta mitra memastikan eksistensinya demi membela kepentingan anggotanya?

Beberapa informan yang merupakan pimpinan SEKAR Aetra dan SEKAR Palyja
mengaku telah memikirkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Para pemimpin
menyatakan mereka telah mengantisipasi dengan saling berkomunikasi. Para
informan ini juga menyatakan telah menjajaki kemungkinan melakukan peleburan
organisasi menjadi satu serikat pekerja saja. Sayangnya tidak ada konfirmasi serupa
diperoleh dari pimpinan serikat pekerja SPKEP SPSI baik di PT Aetra Air Jakarta
atau pun di PT Palyja.

3.4. Potensi Masalah Ketenagakerjaan di Masa Transisi
dan Pasca Pengakhiran Perjanjian Privatisasi

Penelitian ini mencatat sejumlah potensi masalah ketenagakerjaan di masa transisi dan
pasca pengakhiran perjanjian privatisasi sebagai berikut:

A. Jaminan Kejelasan Status Kerja

Pengakhiran perjanjian privatisasi akan berdampak konkrit pada status kerja para
pekerja yang bekerja di kedua perusahaan swasta mitra. Walau klausul 32.12
perjanjian kerjasama, seperti yang telah diuraikan di atas, memang memberi jaminan
bahwa pekerja di kedua perusahaan swasta mitra dapat direkrut oleh PAM Jaya.

Pengaturan ini sesuai dengan pasal 61 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan No.
13/2003 hasil perubahan dalam UU Cipta Kerja No. 11/2020. Dalam pasal tersebut
dijelaskan bahwa dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak
pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam
perjanjian pengalihan dengan tidak mengurangi hak-hak pekerja. Ini berarti
seharusnya tidak boleh ada perubahan status kerja pekerja, dan perusahaan yang baru
tidak boleh mengurangi syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja yang seperti yang
telah disepakati sebelumnya.

Seperti yang telah diuraikan di atas, para informan yang berasal dari kalangan pekerja
mengaku telah diminta untuk mengisi lembaran kuesioner dan surat pernyataan
persetujuan bermaterai. Dua butir klausul dalam surat pernyataan menimbulkan
kebimbangan tentang jaminan kelanjutan status kerja di PAM Jaya: pertama, soal
pernyataan persetujuan bahwa pekerja mau ditetapkan sebagai pekerja tetap atau
pekerja kontrak di PAM Jaya. Kedua, soal pernyataan persetujuan untuk mengikuti
proses perekrutan pekerja di PAM Jaya. Kedua hal tersebut tentu menimbulkan
sejumlah pertanyaan: jika pekerja sebelumnya berstatus pekerja tetap di perusahaan
swasta mitra, apakah ia dapat berubah status menjadi pekerja kontrak saat beralih ke
PAM Jaya? Jika ya, bukankah hal itu bertentangan dengan klausul 32.12 perjanjian
kerjasama dan Pasal 81 angka 16 UU Ciker yang mengubah pasal 61 ayat (2) UU
Ketenagakerjaan No. 13/2003? Jika pekerja disyaratkan mengikuti proses penerimaan
kembali, apakah itu berarti ada kemungkinan pekerja gagal dalam kualifikasi proses
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penerimaan pekerja? Apa konsekuensinya bagi pekerja? Sejumlah
pertanyaan-pertanyaan seputar hal tersebut belum mendapat jawaban yang jelas, baik
dari pihak manajemen PAM Jaya maupun kedua perusahaan swasta mitra.

B. Isu Kompensasi Kehilangan Pekerjaan

Mengingat klausul 32.12 perjanjian kerjasama menyiratkan hak prerogatif PAM Jaya
untuk merekrut dan/atau tidak merekrut pekerja setelah perjanjian kerjasama berakhir,
maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah yang akan terjadi bagi
pekerja yang tidak direkrut PAM Jaya tetapi terlanjur mengundurkan diri dari
perusahaan swasta mitra? Pertanyaan hukum yang muncul kemudian adalah apakah
pekerja yang bersangkutan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau
dianggap mengundurkan diri? Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap
pembayaran kompensasi tersebut; PAM Jaya atau perusahaan swasta mitra?

Dalam hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia, implikasi hukum berkaitan
dengan kompensasi kehilangan pekerjaan akibat PHK berbeda dengan kompensasi
pengunduran diri. Patut diingat pula bahwa terdapat interpretasi hukum yang berbeda
sejak perdebatan seputar keberlakuan UU Cipta Kerja No. 11/2020. Sebagian
menyatakan bahwa perhitungan kompensasi PHK atau kompensasi pengunduran diri
merujuk pada PP No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Tetapi interpretasi
lain menyatakan bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 2021 yang
menyatakan bahwa UU Cipta Kerja No.11/2020 inkonstitusional bersyarat, maka UU
ini dan seluruh aturan pelaksanaanya berada dalam status quo sampai tahun 2024.
Dengan demikian penghitungan besaran kompensasi pesangon PHK dan kompensasi
harus merujuk pada pasal 156 dan 157 UU Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Di sisi lain, perjanjian kerjasama privatisasi tidak mengatur sampai detail jawaban
pertanyaan-pertanyaan hukum di atas. Patut diduga bahwa pertanyaan-pertanyaan
hukum di atas menjadi bagian tanggung jawab tim transisi. Sejumlah informan dari
kalangan serikat pekerja mengaku tidak memiliki informasi atas hal tersebut. Para
informan yang merupakan pekerja dari PT Palyja menginformasikan beredarnya
Internal Memo No: 058/RD-FA-ART/RR/XII/2021 yang ditandatangani Presiden
Direktur PT Palyja. Memo tertanggal 29 Desember 2021 itu merujuk penghitungan
besaran kompensasi PHK/pensiun/pengunduran diri pada PP No. 35/2021. Internal
Memo ini sempat dianggap sebagai rujukan besaran kompensasi pengakhiran
kerjasama. Namun Internal Memo No: 022/RD-FA-RT/RR/IV/2022 yang terbit bulan
April 2022 membantah bahwa persepsi bahwa besaran kompensasi dalam internal
memo terdahulu untuk kepentingan pengakhiran perjanjian privatisasi.

Dengan demikian, perdebatan hukum seputar pertanyaan-pertanyaan di atas potensial
terjadi dalam penentuan besaran kompensasi kehilangan pekerjaan dalam masa
transisi dan pasca pengakhiran perjanjian kerjasama.

C. Nasib Pekerja Seconded

Di sisi lain, para pekerja seconded juga mengalami kebimbangan. Klausul 32.13
perjanjian kerjasama berbunyi, “Para pihak sepakat bahwa Perjanjian Karyawan yang
Diperbantukan akan berakhir otomatis pada saat alih status kepegawaian selesai.”
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Berdasarkan klausul tersebut di atas, perjanjian pekerja seconded berakhir secara
otomatis pada saat perjanjian kerjasama berakhir. Namun tidak ada penjelasan lebih
lanjut tentang bagaimana proses peralihan status kerja bagi pekerja seconded; apakah
mereka secara otomatis kembali ditempatkan di posisi semula di PAM Jaya, atau
berada dalam posisi tugas baru? Bagaimana proses peralihan dilakukan? Bagaimana
transisi dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu belum terjawab dengan baik.

Jika tidak diatur, lalu bagaimana status yang akan diberlakukan bagi pekerja direct
ketika terjadi remunisipalisasi? apakah para pekerja direct akan dianggap status
pekerja yang mengundurkan diri atau menjadi pekerja yang di PHK?

Jika status pekerja dianggap mengundurkan diri, maka hak -hak yang akan terima
pekerja direct mengacu pada UU Pasal 156 UU Ketenagakerjaan No 13/2003 antara
lain uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
statusnya pekerja direct dinyatakan PHK maka hak-hak yang diterima mengacu pada
pasal 162 yang antaranya uang penggantian hak sesuai dan uang pisah yang
besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama.

D. Defisit Sumber Daya Manusia dan Dampaknya terhadap Kinerja Pelayanan

Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah pelanggan layanan air PAM Jaya di Jakarta
sekitar 910,000,21 sedangkan jumlah pekerja sektor pelayanan air di Jakarta sampai
tahun 2020 hanya berjumlah sekitar 2,200 orang22. Dengan asumsi pertumbuhan
jumlah pelanggan layanan air dalam kisaran 0.7%-0.9% per tahun, maka rasio jumlah
pekerja sektor air di Jakarta dibanding dengan jumlah pelanggan layanan ini adalah
sekitar 1:410. Itu artinya setiap pekerja harus mampu melayani 410 pelanggan (yang
notabene berasal dari rumah tangga, perusahaan, dll).

Defisit tenaga kerja tampaknya mempunyai potensi masalah besar mengingat secara
statistik jumlah pekerja sektor air di Jakarta yang akan memasuki usia pensiun juga
relatif signifikan. Hal ini harus dipertimbangkan secara serius dan perlu menjadi isu
pembicaraan dalam tim transisi.

Jika proses pengakhiran privatisasi tidak berlangsung mulus, defisit tenaga kerja
diduga akan menimbulkan gangguan signifikan terhadap kualitas dan performa
pelayanan air di Jakarta, yang pada akhirnya berpotensi pada tuntutan hukum.

22 https://www.bps.go.id/indicator/7/325/1/jumlah-pegawai-perusahaan-air-bersih.html

21 Untuk data akurati jumlah pelanggan layanan air di Jakarta, dapat diakses dari data Biro Pusat Statistik
https://jakarta.bps.go.id/indicator/7/194/1/jumlah-pelanggan-perusahaan-air-minum-pam-menurut-jenis-pela
nggan-di-provinsi-dki-jakartaa.html
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4. Penutup

4.1 Kesimpulan
Perjanjian privatisasi pelayanan air di Jakarta yang telah berlangsung sejak tahun 1998 akan
segera berakhir pada tanggal 1 Februari 2023. Sejak awal, perjanjian privatisasi ini
menyimpan sejumlah pertanyaan, terdapat sejumlah keraguan bahwa privatisasi menjadi
jawaban terhadap sejumlah problema pelayanan publik di sektor air; mulai dari kualitas,
efektivitas, dan efisiensinya. Hal ini dapat dipahami karena sejak awal perjanjian privatisasi
pelayanan air di Jakarta didominasi kendali kepentingan politik kapitalisme global akibat
krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia akhir tahun 1990-an. Sejumlah kritik dan
gugatan juga menyertai perjalanan proyek privatisasi ini, terutama berkenaan dengan
lemahnya kualitas pelayanan pada konsumen dan tingginya tarif yang ditetapkan.

Terdapat sejumlah keraguan apakah pengakhiran perjanjian privatisasi pelayanan air di
Jakarta per 1 Februari 2023 akan berujung dengan remunisipalisasi; kembalinya kontrol
pengelolaan dan pelayanan air ke tangan publik via pemerintah daerah. Sejumlah fakta justru
menunjukkan tendensi akan terjadinya privatisasi gaya baru, dalam bentuk unbundling rantai
pasok pelayanan air di Jakarta. Rangkaian nota kesepakatan telah ditandatangani oleh
perwakilan sejumlah kementerian dengan gubernur DKI Jakarta. Pada bulan Oktober 2022,
perjanjian kerjasama baru juga ditandatangani untuk pengelolaan produksi air. Sejumlah
perusahaan swasta besar, termasuk salah satu perusahaan swasta mitra dalam perjanjian
privatisasi terdahulu, masuk dalam bursa tender privatisasi pelayanan air di Jakarta dan
sekitarnya.

Terdapat sejumlah tanda tanya berkenaan dengan proses transisi pengakhiran perjanjian
privatisasi. Diklaim telah terbentuk tim transisi seturut dengan klausul perjanjian kerjasama
privatisasi 1998/2001. Namun tidak ada informasi valid berkenaan dengan komposisi tim
transisi. Jika mengharapkan proses transisi berlangsung mulus, maka problem komunikasi
dan ketersediaan media komunikasi antar-lembaga dan pemangku kepentingan terkait perlu
diatasi secara serius. Para informan yang ditemui menyatakan diperlukan aksi responsif dari
pemerintah untuk memastikan bahwa tim transisi valid, representatif, dan bekerja secara
transparan.

Terdapat sejumlah masalah ketenagakerjaan yang potensial dalam masa transisi dan
menjelang pengakhiran perjanjian privatisasi tanggal 1 Februari 2023. Jika tidak ditangani
dengan baik, maka ada kemungkinan sejumlah perselisihan hukum akan muncul ke
permukaan. Situasi ketidakpastian dapat mengganggu produktivitas dan kinerja pelayanan air
di Jakarta yang pada akhirnya tentu melanggar hak warga negara atas pelayanan publik yang
berkualitas.

Walau eksistensi serikat pekerja di lingkungan sektor pelayanan air di Jakarta diakui
keberadaannya, namun serikat pekerja relatif tidak diikutsertakan dalam proses transisi. Jika
pun ada sejumlah komunikasi dengan pihak manajemen, nampaknya inisiatif justru datang
dari pihak serikat pekerja. Dalam konteks dialog sosial, situasi seperti ini justru menghambat
kemungkinan-kemungkinan terjadinya pemecahan tantangan dalam situasi menang-menang
(win-win solution).
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4.2 Rekomendasi
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sejumlah rekomendasi bagi serikat pekerja dapat
diajukan sebagai berikut:

1. Bantuan Hukum untuk Perlindungan dan Penegakan Hak-hak Pekerja

Sejumlah potensi masalah ketenagakerjaan jelang proses pengakhiran privatisasi
pelayanan air di Jakarta telah diuraikan di atas. Memahami konteks dan situasi yang
berlaku saat ini, bantuan hukum pendampingan selama proses pemutusan hubungan
kerja menjadi sangat krusial sebagai bagian dari perlindungan hak-hak pekerja.
Keterlibatan sejumlah organisasi non-pemerintah, termasuk lembaga bantuan hukum,
pada masa sebelumnya terbukti membantu para pekerja untuk mengkonkritkan upaya
perlindungan dan penegakan hak-hak pekerja sektor air. Namun, sayangnya
pendampingan berhenti sejak beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu bantuan
hukum yang memadai sangat diperlukan saat ini.

2. Tim Transisi sebagai Media Dialog Sosial dan Instrumen Pelibatan Serikat
Pekerja

Penelitian ini mengargumenkan pentingnya negosiasi dan pelibatan seluruh
pihak dalam proses transisi jelang pengakhiran perjanjian privatisasi pelayanan
air di Jakarta. Serikat pekerja harus dilibatkan dalam tim transisi sehingga
terjadi dialog sosial dimana semua pemangku kepentingan (PAM Jaya, kedua
perusahaan swasta mitra, pemerintah, dan serikat pekerja) dapat terlibat untuk
memastikan proses transisi yang mulus di mana berbagai kepentingan terakomodasi
dengan baik.

Jika dialog sosial dapat diterima sebagai sebuah alternatif strategi untuk membantu
memuluskan proses transisi, maka serikat pekerja perlu mengambil langkah inisiatif
secara eksplisit mengajukan diri terlibat aktif dalam tim transisi. Secara legal-formal,
hal ini dimungkinkan. Klausul 33 perjanjian kerjasama tentang Panel Perlindungan
Karyawan sesungguhnya membuka peluang sebagai tempat untuk mengajukan
tuntutan akomodasi dalam tim transisi. Duplikasi komposisi Panel Perlindungan
Karyawan dalam tim transisi mungkin juga bisa dipertimbangkan.

3. Konsolidasi dan Penguatan Kapasitas Serikat Pekerja

Penelitian ini menunjukkan pekerja tidak mempunyai posisi tawar yang kuat secara
individu; oleh karena itu perjuangan untuk melindungi hak-hak pekerja harus
dilakukan secara kolektif melalui eksistensi serikat pekerja.

Walau dipahami saat ini konsolidasi serikat pekerja sektor air di Jakarta masih lemah,
mengingat terdapat lebih dari satu serikat pekerja, namun eksistensi modalitas
organisasi patut dihargai. Tetapi harus diakui bahwa sejumlah serikat pekerja sektor
air di Jakarta saat ini tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan hal
tersebut. Untuk itu perlu kebesaran hati dari semua serikat pekerja yang ada saat ini
untuk duduk bersama dan mengupayakan konsolidasi. Tanpa konsolidasi, fragmentasi
dan perbedaan di antara serikat pekerja akan selalu merugikan pekerja itu sendiri.

Penguatan melalui rangkaian diskusi dan pendidikan sangat dibutuhkan untuk
memperbaiki kapasitas dan imaji diri serikat pekerja agar siap bernegosiasi dan/atau
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melakukan dialog sosial dengan komunitas bisnis dan pemerintah. Sebaliknya, perlu
dilakukan pendekatan khusus dan peningkatan pengetahuan bagi mitra kerja serikat
pekerja terutama komunitas bisnis dan pemerintah untuk mengakui keberadaan dan
melibatkan serikat pekerja dalam proses dialog sosial yang ada.

4. Dukungan Internasional

Perlindungan pekerja sektor air sebagai kelompok terdampak dari proses pengakhiran
perjanjian privatisasi pelayanan air di Jakarta membutuhkan dukungan internasional,
terutama dalam advokasi dan kampanye. Perlindungan hak-hak pekerja sektor air
harus dimaknai bukan hanya untuk melindungi hak-hak individual pekerja saja.
Kesejahteraan dan kemaslahatan pekerja sektor layanan publik berkorelasi pada
jaminan kinerja dan kualitas layanan publik. Upaya promosi dan perlindungan dan
penegakan hak-hak pekerja selayaknya diupayakan oleh serikat pekerja.

Bantuan dari luar diperlukan. Public Service International, serikat pekerja
internasional untuk sektor layanan publik memiliki kompetensi dan otoritas
melakukan hal tersebut. Bantuan terutama untuk membangun kapasitas dan militansi
serikat pekerja. Perlu kerja keras dan kerendahan hati untuk menerima saran jika ingin
mendapat perbaikan situasi.

Dukungan internasional untuk memberikan penekanan kepada pemerintah dan juga
pelaku usaha untuk melakukan: human rights impact assessment terhadap proses
remunisipalisasi pelayanan air dan berdasarkan hasil penilaian tersebut, pemerintah
dan pelaku usaha perlu mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya
pelanggaran HAM bagi kelompok terdampak terutama buruh atau pekerja serta
mitigasi dan mengantisipasi jika pelanggaran HAM tidak dapat dihindari.

5. Memperluas Jaringan

Jejaring dengan serikat pekerja lainnya, lembaga swadaya masyarakat, serta lembaga
donor sangat diperlukan. Hal ini sebenarnya telah pernah dilakukan oleh SP-PDAM
Jaya dalam bentuk berkoalisi dengan sejumlah lembaga lain dalam KMMSAJ. Ada
baiknya dipertimbangkan untuk membangun kembali jaringan tersebut.

Kerjasama advokasi terintegrasi membutuhkan kerjasama yang erat satu sama lain
untuk saling bertukar pikiran, belajar dari pengalaman industri dan/atau negara
tentang privatisasi dan perjuangan remunisipalisasi pelayanan publik. Perumusan
strategi bersama untuk melakukan kampanye bersama dengan pesan kunci yang
disepakati bersama juga perlu dipertimbangkan.

6. Penentuan Sikap dari Remunisipalisasi Pelayanan Air: Kajian dalam Perspektif
Pelayanan Publik

Penelitian ini menemukan bahwa proses pengakhiran perjanjian privatisasi pelayanan
air di Jakarta saat ini nampaknya belum tentu berakhir dengan remunisipalisasi.
Terdapat tendensi privatisasi gaya baru dalam sektor air, tetapi hal ini tentu perlu
kajian lebih lanjut.

Pelajaran dari sejumlah negara lain menunjukkan bahwa kegagalan proyek privatisasi
menjadi dorongan utama trend remunisipalisasi. Sejumlah studi gagah menunjukkan
bahwa kegagalan privatisasi tidak hanya merugikan warga negara, tetapi juga
cenderung menyebabkan pelanggaran hak-hak asasi pekerja dan serikat pekerja.
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Pada dasarnya, remunisipalisasi pelayanan publik berfokus pada kepentingan publik,
konsumen utama dari pelayanan komunitas yang diorganisir oleh pemerintah
setempat. Tetapi, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa remunisipalisasi tidak
hanya menguntungkan publik saja, tetapi juga mendukung kemaslahatan pekerja
sektor pelayanan publik dan keluarganya.

Sektor pelayanan air di Indonesia nampaknya berada dalam persimpangan. Sejumlah
proyek privatisasi pelayanan publik yang ada, termasuk dalam kasus pelayanan air di
Jakarta, menunjukkan skor merah. Tetapi nampaknya alternatif-alternatif strategik
termasuk remunisipalisasi, belum mendapat perhatian khusus. Itu sebabnya akan amat
berguna jika ada kajian lebih lanjut terkait remunisipalisasi; apa dan bagaimana.

Kajian lanjutan tentang remunisipalisasi tentu saja harus dilakukan dalam perspektif
penegakan hak asasi manusia. Untuk itu, serikat pekerja punya otoritas besar terlibat
di dalam kajian dan advokasinya. Oleh karena itu, sikap serikat pekerja perlu
menitikberatkan pada perlunya kebijakan pelayanan publik yang jelas, tidak
multi-interpretasi, berdasarkan hukum, mengedepankan hak-hak asasi masyarakat
yang terdampak, termasuk pekerja dan serikat pekerja, serta melibatkan seluruh
pemangku kepentingan. The future is public!
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