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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar belakang 

 Perkembangan suatu kota yang dinamis membawa berbagai macam 

dampak bagi pola kehidupan masyarakat itu sendiri. Disisi lain pesatnya 

perkembangan dan pertumbuhan kota selalu dihadapkan pada banyak 

permasalahan. Salah satunya adalah sumber daya air sebagai sumber daya alam 

yang ketersediaanya mutlak diperlukan sepanjang masa, baik bagi manusia sendiri 

maupun makhluk hidup lain. Tanpa air berbagai proses kehidupan tidak akan 

berlangsung. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya air menjadi salah satu 

kebutuhan utama dan faktor penentu dalam kesejahteraan manusia. Sebagai 

kebutuhan utama manusia yang tidak dapat tergantikan, tuntutan akan kebutuhan 

air pun meningkat dari hari ke hari, hal ini antara lain disebabkan oleh  

bertambahnya jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan 

terhadap air. 

 Berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2012, dari 254,9 juta penduduk 

Indonesia, terdapat 108 juta penduduk atau sekitar 47% yang memiliki akses air 

terhadap air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Berarti selebihnya 53% 

penduduk Indonesia (lebih dari separuh) belum mendapatkan air bersih. Padahal 

data juga menunjukkan bahwa 6% potensi air dunia atau 21% potensi air Asia 

terdapat di Indonesia (Kamolan, 2010). Ironis memang negara yang kaya air 

ternyata masih belum dapat dinikmati kekayaan tersebut oleh mayoritas 

penduduk. Faktanya ini juga di dukung oleh Forum Air Dunia II (World Water 

Forum) di Den Haag pada Maret 2000 yang sudah memprediksikan Indonesia 

termasuk salah satu negara yang akan mengalami krisis air pada 2025. 

Penyebabnya adalah kelemahan dalam pengelolaan air. Salah satunya di 

antaranya laju kebutuhan akan sumber daya air, potensi ketersediaannya sangat 

pincang dan semakin menekan kemampuan alam dalam menyuplai air dan 

pemanfatan air yang tidak efisien (Kodoatie & Sjarief, 2008). 

 Pengelolaan sumber daya air, sebagaimana kebijakaan-kebijakaan 

pemerintah lainnya, tidak lepas dari perkembangan yang terjadi pada tatanan 
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pemerintah kita yang sejalan dengan pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar 

Tahun 1945, yang menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil. Atas 

penguasaan sumber daya air oleh negara untuk menjamin hak setiap orang untuk 

mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan 

pengaturan hak atas air. Dengan terbitnya Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan pemerintah 

daerah untuk memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya pengaturan sumber 

daya air.  

 Kewenangan Pemerintah Desa Rowoboni Kecamatan Banyubiru 

pengelolaan sumber daya air dan tanggung jawab, di atur dalam pasal 17 & 19 

Undang-undang No.7 Tahun 2004 menggantikan Undang-undang No. 11 Tahun 

1945. Secara umum peraturan sumber daya air ini, pemerintah daerah diberi 

kewenangan untuk pengelolaan sumber daya air dalam kerangka normatif, namun 

pada kenyataannya masih banyak kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya 

air yang belum jelas.  

 Begitu juga dengan Kecamatan Banyubiru apabila disesuaikan dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2015 yang 

mengamanatkan agar pemenuhan pelayanan air perpipaan di perkotaan sebesar 

80% dan 60% di pedesaan, itu belum tercapai di Kabupaten Semarang, saat ini 

posisi masih di kisaran antara 20  - 30% (BPS, 2015). Sementara itu untuk kondisi 

pemanfaatan air sendiri, masih ada sejumlah sumber mata air yang belum terlalu 

signifikan, sebagai contoh pemanfaatan sumber daya air Muncul yang terletak di 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. PDAM Kabupaten Semarang 

merupakan Badan Usaha Milik Daerah  yang memiliki tanggung jawab dalam 

menyediakan air bersih bagi masyarakat Kecamatan Banyubiru, karena 

sesungguhnya penyediaan air bersih merupakan salah satu bentuk pelayanan 

kota,yang penyediaannya menjadi tugas pokok dan tangggung jawab pemerintah 

daerah (Nurhayati, 2012). Tetapi faktanya , kondisi sistem kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya air Muncul hanya dikelola oleh pihak pemerintah 

daerah Kabupaten Semarang sebagai tempat wisata dan dimanfaatkan oleh 
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perusahaan AMDK Java lewat model kerjasama dengan pemerintah daerah 

Kabupaten Semarang namun memberikan dampak manfaat yang masih rendah 

bagi kebutuhan dan aktivitas masyarakat sementara permintaan akan pelayanan air 

bersih terus bertambah seiring pertambahan penduduk Kecamatan Banyubiru, 

padahal sumber air Muncul memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemasok 

air bersih bagi masyarakat Kecamatan Banyubiru sebagai konsumen atau pihak 

yang dilayani. Integrasi, ketersediaan, konsistensi, efisiensi serta efektifitas 

merupakan masalah yang tidak dapat dilepaskan dari kelembagaan pemanfataan 

sumber daya air Muncul.  

 Hal ini yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Banyubiru masih 

menggunakan sumber air pribadi seperti, sumur galian, sumur pompa, dan mata 

air dimana semua itu bersumber dari air bawah tanah yang mana di manfaatkan 

masyarakat secara bebas tanpa adanya kesadaran untuk melihat keberadaan 

cadangan sumber air agar dapat tetap digunakan untuk kebutuhan di masa yang 

akan datang.  

 Keberdaaan sumber daya air agar tetap terjaga keberlanjutannya sangat 

dipengaruhi oleh terjaganya daerah tangkapan air yaitu hutan. Apabila hutan rusak 

maka keberadaan sumber daya air akan hilang atau habis, dan hal itu akan 

menganggu bahkan mengancam kelangsungan kehidupan manusia (Ismala, 2013). 

Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah pemanfaatan sumber air Muncul 

yang benar menjadi tanggung jawab banyak pihak, antara lain pihak pemerintah 

daerah Kabupaten Semarang, pihak swasta dalam hal ini perusahaan AMDK Java, 

dan masyarakat lokal sebagai pihak yang dilayani.  

 Menurut Undang-undang Nomor 7 Pasal 19 Tahun 2004 Negara memberi 

kekuasan pada suatu daerah untuk memanfaatkan sumber daya air bagi kebutuhan 

pokok masyarakat sehari-hari, namun hal ini tidaklah menghilangkan kewajiban 

masyarakat, termasuk masyarakat lokal, untuk menjaga keberlanjutan keberadaan 

sumber daya air. Semua ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab 

terhadap sumber daya air tertuang dalam Pasal 84  Undang-undang  Nomor 7 

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Oleh karena banyaknya keberadaaan dari 

pihak-pihak yang terkait dalam pemanfaatan sumber daya air Muncul  maka 

berdasarkan fenomena seperti uraikan diatas, maka diperlukan suatu model 
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kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang. 

 

1.2.  Perumusan masalah 

Pemanfaatan sumber daya air di Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang yang belum jelas akibat dari perkembangan wilayah Kecamatan 

Banyubiru yang begitu pesat sehingga menimbulkan beberapa permasalahan 

dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Disisi lain pemerintah memiliki tanggung 

jawab besar dalam menjaga ketersediaan air baku bagi masyarakat. Beberapa 

permasalahan lainnya adalah sebagai berikut:  

1. Kebutuhan air yang meningkat akibat dari pertambahan jumlah penduduk 

Kecamatan Banyubiru  

2. Kelangkaan air pada musim kemarau yang diakibatkan oleh penggunaan 

sumber air individual di Kecamatan Banyubiru 

3. Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) dan pelaksanaannya belum jelas 

mengenai pendayagunaan sumber daya air dapat mengakodomodasi 

kepentingan masyarakat lokal terkait dengan kesejahteraannya. 

4. PDAM Kabupaten Semarang belum dapat memenuhi standart kebutuhan 

akan air bersih baik dari sisi jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas 

kepada para konsumen. 

5. Penduduk Kecamatan Banyubiru masih menggunakan sumber air individual 

seperti, sumur galian, sumur pompa, dan mata air dimana semua itu 

bersumber dari air bawah tanah yang mana di manfaatkan masyarakat secara 

bebas tanpa adanya kesadaran untuk melihat keberadaan cadangan sumber air 

agar dapat tetap digunakan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. 

 Melihat fungsi dan pengaruh sumber daya air Muncul di Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten Semarang terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat, 

maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai kelembagaan pemanfaatan sumber daya 

air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Berdasarkan 

permasalahan yang ada maka permasalahan utama yang mendasar, adalah belum 

jelasnya kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan 
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Banyubiru Kabupaten Semarang sesuai Undang Undang-undang  Nomor 7 Tahun 

2004 Pasal 84 tentang peranan semua pihak terkait pemanfaatan sumber daya air. 

 Dari uraian permasalahan di atas, maka perumusan pertanyaan dalam 

penilitian ini adalah “bagaimana model kelembagaan pemanfaatan sumber 

daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dan 

mengapa demikian?” 

 

1.3.  Tujuan dan sasaran 

1.3.1.  Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah mengkaji model 

kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang dan hal-hal yang mempengaruhinya. 

1.3.2.  Sasaran 

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengkaji model kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang dan hal-hal yang mempengaruhi kelembagaannya, maka disusun 

sasaran sebagai berikut: 

1. Mengkaji komponen kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul 

di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang 

2. Mengkaji mekanisme interaksi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air 

Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang 

3. Mengkaji hal-hal yang mempengaruhi kelembagaan pemanfaatan sumber 

daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang 

4. Merumuskan model kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang 

 

1.4.  Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup wilayah yang 

menunjukkan cakupan wilayah studi penelitian dan ruang lingkup materi yang 

menunjukkan batasan substansi pembahasan dalam penelitian 
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1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah 

 Studi ini mengkaji model kelembagaan pemanfaatan sumber daya air 

Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Sumber air ini terletak di 

Kelurahan Rowoboni Kecamatan Banyubiru yang merupakan kecamatan yang 

berada di sisi selatan Kabupaten Semarang. Di sisi lain, Kecamatan Banyubiru 

merupakan salah satu kecamatan yang menjadi penyumbang sumber air baku bagi 

masyarakat Kabupaten Semarang. Dalam hal ini, beberapa alasan yang menjadi 

pertimbangan dipilihnya Kecamatan Banyubiru dan sumber air Muncul sebagai 

lokasi penelitian adalah: 

1. Sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang, sebagai wilayah 

antara Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang memiliki karakteristik 

campuran, yaitu aktivitas yang terjadi di kawasan ini merupakan aktivitas 

campuran. 

2. Di wilayah ini, terjadi pelayanan air bersih setiap harinya, dimana hal ini 

menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki keterkaitan aktivitas yang 

sangat erat dalam pemenuhan kebutuhan air bersihnya meskipun berada 

tingkat pelayanannya masih rendah.  

3. Keberadaan sistem pemanfaatan sumber air Muncul yang belum 

terintegrasi dan pemanfaatannya yang belum efektif dan efisien, sehingga 

kajian mengenai mengkaji model kelembagaan pemanfaatan sumber daya 

air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang ini akan 

menjadi menarik.  

Untuk lebih jelasnya, lokasi sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru ini 

secara jelas dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015 

 

GAMBAR 1. 1 

 RUANG LINGKUP WILAYAH MAKRO 
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Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2015 

 

GAMBAR 1. 2 

 RUANG LINGKUP WILAYAH MIKRO 

 

 

 



9 

 

1.4.2. Ruang Lingkup substansi 

 Materi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai model 

kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang. Pembahasan materi meliputi komponen penentuan 

kebijakan dan pelaksana kebijakan yang meliputi bentuk, mekanisme interaksi, 

dan penyebab kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten Semarang. Penekanan dilakukan pada aspek teknis 

operasional dan pemeliharaan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang: 

1. Kebijakan Pemerintah terhadap pemanfaatan sumber daya air Muncul 

Kajian terkait kebijakan Pemerintah Kecamatan Banyubiru dalam mengelola 

dan memanfaatkan sumber daya air Muncul baik dari sisi pemberian izin 

pemanfaatan sumber air, dan tindakan Pemerintah dalam mengambil langkah dan 

keputusan untuk penanganan permasalahan pemanfaatan sumber daya air 

2. Bentuk pemanfaatan sumber daya air Muncul 

Kajian terkait komponen kelembagaan sumber daya air yang mana 

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari dan 

karakteristik masyarakat pengguna sumber daya air Muncul di Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten Semarang 

3. Mekanisme interaksi pemanfaatan sumber daya air Muncul 

Kajian mekanisme interaksi penyediaan dan pengelolaan sumber daya air, 

kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya air Muncul di 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang 

4. Hal-hal yang mempengaruhi pemanfaatan sumber daya air Muncul 

Tugas tanggung jawab, bentuk perjanjian dam kendala apa saja yang menjadi 

penyebab dalam kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul belum jelas. 

 

1.5.  Keaslian Penelitian 

 Adapun beberapa penilitian yang dilakukan sebelumnya terkait kawasan 

pesisir, Data penilitian tersebut dapat dilihat pada Tabel I.1 di bawah ini: 
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TABEL I. 1 

PENELITIAN TERDAHULU TENTANG SUMBER DAYA AIR 
 

No. Peneliti Judul 
Lokasi 

Penelitian 
Hasil Studi Sumber 

1. Sonny 

salimi 

Pola pemanfaatan 

sumber air bersih 

individual di 

kawasan 

permukiman pada 

wilayah pelayanan 

PDAM Kota 

Bandung 

Kota 

Bandung 

- Analisis Pola 

pemanfaatan 

sumber air 

bersih 

individual di 

kawasan 

permukiman 

UNDIP 

 Tesis,  

2006 

2. Guswakhid 

Hidayat 

Kajian 

Optimalisasi dan 

Strategi Sumber 

daya Air di 

Kabupaten 

Rembang Jawa 

Tengah 

Kabupaten 

Rembang 

- Arahan 

Strategi 

Sumber daya 

Air di 

Kabupaten 

Rembang 

Jawa Tengah 

UNDIP,  

Tesis 

2013 

3. Sidiq 

Sudibyo 

Pelayanan melalui 

Kemitraan 

Pemerintah-

Swasta ( PDAM 

Kabupaten 

Semarang dan PT. 

Sarana Tirta 

Ungaran) 

Kabupaten 

Semarang 

- Analisis 

Kemitraan 

Pemerintah-

Swasta ( 

PDAM 

Kabupaten 

Semarang dan 

PT. Sarana 

Tirta Ungaran) 

UNDIP 

Tesis,  

2006 

4. Grandy 

Loranessa 

Wungo 

 

Model 

Kelembagaan 

Pemanfaatan 

Sumber daya air 

Muncul 

Kecamatan 

Banyubiru 

Kabupaten 

Semarang 

Kecamatan 

Banyubiru 

- Analisis Model 

Kelembagaan 

Pemanfaatan 

Sumber daya 

air Muncul 

Kecamatan 

Banyubiru 

Kabupaten 

Semarang 

UNDIP 

Tesis, 

2017 

Sumber: Analisis penyusun, 2017 

 

1.6.  Posisi Penelitian dalam Ilmu Pembangunan Wilayah dan Kota 

Pada ilmu pembangunan wilayah dan kota, pengelolaan sarana merupakan 

aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Pembangunan dan pelayanan suatu 

wilayah maupun kota dalam  hal sarana publik dapat mencerminkan tingkat 

keberhasilan pembangunan, khususnya sarana air bersih baik di perkotaan.  
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Pembangunan dan pelayanan suatu wilayah maupun kota dalam hal sarana 

publik dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan. Posisi penelitian 

dapat dilihat dari kedudukan peneliti dalam disiplin ilmu pembangunan wilayah 

kota, penelitian ini meliputi kelembagaan, pemanfaatan sumber daya air, sarana 

prasarana dan perencanaan  

Penyusunan rencana dalam ilmu pembangunan wilayah dan kota disusun 

berdasarkan hirarki tata ruangnya. Perencanaan kelembagaan pemanfaatan sumber 

daya air untuk publik merupakan salah satu perencanaan yang mutlak diperlukan 

dalam merencanakan sebuah kota, karena  merupakan aspek penting yang dapat 

mendukung segala aktivitas penduduk di perkotaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sumber: Hasil analisis peneliti, 2016 

 

GAMBAR 1. 3 

POSISI PENELITIAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA 

 

 

1.7.  Manfaat Penelitian 

Dari penilitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

Pemerintah Kabupaten Semarang, tentang pemanfaatan pemanfaatan sumber daya 

air Muncul Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Adapun manfaat dari 

penilitian ini, sebagai berikut: 

  

Perkembangan Kota 

Pertambahan jumlah penduduk 

Model Kelembagaan Pemanfaatan sumber daya air 

Muncul Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang 

Kebutuhan 

Air bersih 

meningkat 

Lingkungan 

dan fisik alam 

Sarana dan 

Prasarana Publik 

Pelayanan 

sosial 

Pemanfaatan sumber daya air 

Kelembagaan 
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1.7.1. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat diperoleh langsung setelah 

dilakukannya penelitian ini. Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain: 

1. Dengan mengetahui bentuk dan  mekanisme interaksi kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya air Muncul Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang ini dan juga sebagai best practice dalam hal pengelolaan sarana di 

perkotaan bagi daerah lain  

2. Dengan mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kondisi kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya air Muncul Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang ini, maka dapat bermanfaat untuk mengetahui siapa yang 

mengelola dan mengapa kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dapat terjadi. 

Kedua manfaat praktis diatas menunjukkan bahwa manfaat diatas 

merupakan manfaat yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam hal pemanfaatan 

sumber daya air di perkotaan. 

1.7.2. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal 

manajemen perkotaan, khususnya dalam kelembagaan pemanfaatan sumber daya 

air. Penelitian ini dikhususkan untuk mengkaji bagaimana kerjasama yang dapat 

dilakukan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat perkotaan. Bentuk 

kerjasama maupun prosedur kerjasama di daerah tertentu yang dilakukan tidak 

selalu bisa diterapkan pada daerah lainnya, sehingga perlu dipahami karakteristik 

masing-masing daerah yang terkait. 

 

1.8.  Kerangka Penilitian 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan Kecamatan Banyubiru 

dan munculnya keterbatasan pelayanan sumber daya air dalam memenuhi 

kebutuhan aktivitas masyarakat sehari-hari. Sumber daya air masing-masing 

daerah memiliki potensi dan masalah  yang berbeda - beda baik dari sisi kualitas 

dan kuantitasnya. Namun, masalah mengenai pemanfaatan sumber daya air yang 

tidak merata juga menjadi masalah yang serius. 
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Pemanfaatan sumber daya air merupakan proses pengelolaan air yang 

memiliki fungsi utama untuk melayani konsumen. Keberadaan sumber air Muncul 

di Kecamatan Banyubiru memerlukan kesepahaman atau kerjasama dalam hal 

pemanfaatannya. Model kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang ini nantinya akan ditinjau mengenai 

komponen,  mekanisme interaksi, hal-hal yang mempengaruhi dan model 

kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang. Tinjauan tersebut nantinya akan dapat menjawab rumusan 

masalah mengenai bagaimana model kelembagaan pemanfaatan sumber daya air 

Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Bagan kerangka 

pemikiran ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemanfaatan Sumber Air 

Muncul Kecamatan 

Banyubiru 
kelembagaan sumber air 

Muncul yang belum jelas 

Bagaimana model kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dan hal-hal yang 

mempengaruhinya ? 

Latar belakang 

Pertanyaan 

 penelitian 

Kebutuhan 

 air bersih bertambah 

Penggunaan sumber air bersih 

individual: Sumur galian dan 

sumur pompa 

Perkembangan  

Kecamatan Banyubiru 

Pertambahan jumlah 

penduduk 

Keterbatasan sumber air baku 

Kecamatan Banyubiru 

Suplai air bersih oleh PDAM 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang  belum merata 

UU No 7 Tahun 

2004 

Sumber Daya Air 

Tujuan 

Mengkaji model kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten Semarang dan hal-hal yang mempengaruhinya ? 

Stakeholder: 

 Pemda Kab. 

Semarang 

 Peusahaan Java 

 Masyarakat lokal 

Mengkaji mekanisme 

interaksi kelembagaan 

pemanfaatan sumber 

daya air Muncul 

Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang 
 

Mengkaji hal-hal yang 

mempengaruhi kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya 

air Muncul Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten 

Semarang 
 

Mengkaji komponen 

kelembagaan 

pemanfaatan sumber 

daya air Muncul 

Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang 
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Sumber: Analisis penyusun, 2017 

 

GAMBAR 1. 4 

KERANGKA PENELITIAN 

 

1.9.  Metode penelitian 

1.9.1.  Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang dalam perspektif kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena, 

permasalahan bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), 

sehingga variabel yang diteliti mencakup situasi sosial, tempat (place), pelaku 

(actor) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2015) 

Dalam penelitian kualitatif ini digunakan data-data dalam bentuk 

pengamatan lapangan, wawancara, data statistik, diagram, gambar, dan standar-

standar sebagai perbandingan berdasarkan variabel ataupun atribut kebijakan dan 

kajian literatur yang telah dilakukan. Beberapa variabel sebagai parameter 

tersebut terkait kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten Semarang. Dari data-data yang telah dibentuk selanjutnya 

dilakukan analisis sehingga dapat tercapai tujuan penelitian 

1.9.2.  Strategi Penelitian 

 Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini 

adalah strategi penelitian deskriptif. Strategi ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada dalam kelembagaan pemanfaatan sumber daya air 

Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, baik dari sisi bentuk,  

Sasaran 

Proses  

Analisis 

Kesimpulan dan Rekomendasi Keluaran 

Penelitian 

Analisis model kelembagaan pemanfaatan 

sumber daya air Muncul Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten Semarang 
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mekanisme interaksi dan hal-hal yang mempengaruhi kelembagaan pemanfaatan 

sumber daya air Muncul yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. 

Penelitian deskriptif tidak memanipulasi data atau melakukan perubahan terhadap 

variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, melainkan menggambarkan suatu 

kondisi dengan apa adanya. Pendeskripsian kondisi penelitian dilakukan terhadap 

satu objek individu dan kelompok. Penelitian deskriptif ini tidak hanya 

mendeskripsikan keadaan dalam penelitian tetapi juga mendeskripsikan keadaan 

dalam tahapan-tahapan perkembangan penelitian (Nicholls, et al., 2015) 

1.9.3.  Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan suatu kesatuan rangkaian atau proses yang 

dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian digunakan untuk 

memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Tahapan dalam metode 

penelitian secara garis besar terdiri dari tahap teknik pengumpulan data, teknik 

sampling, kebutuhan data, penyajian data, metode analisis danteknis analisis data. 

 

1.9.4.  Metode Pengumpulan Data 

 Kebutuhan dan pengumpulan data didasarkan pada variabel atau parameter 

yang telah ditentukan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

a. Observasi Lapangan 

Dengan observasi lapangan, peniliti akan lebih mampu memahami konteks 

data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diproleh pandangan 

yang holistik atau menyeluruh . Dengan observasi peniliti dapat 

mengungkapkan bukti-bukti atau data yang tidak bisa diungkapkan dalam 

wawancara, sehingga tujuan dari observasi, yaitu peniliti ingin melihat 

langsung pemanfaatan sumber daya air Muncul serta kondisi lingkungannya 

terhadap perbandingan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang 

dalam mengembangkan sunber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru. 

b. Wawancara 

Wawancara, dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana model 

kelembagaan yang diterapkan, yang mana wawancara ini ditujukan kepada 
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semua aspek yang terkait, baik dari unsur Pemerintah Daerah seperti Kabid 

Fisik dan Prasarana dan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Semarang, Direktur 

Utama PDAM Kabupaten Semarang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kantor 

Kecamatan, Kepala Desa/ Lurah, serta pengamat/ peniliti, tokoh masyarakat 

di wilayah studi. 

2. Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian literatur atau 

dokumen seperti Data RTRW, RDTR, RPIJMD, RKPD, BPS, PSDA, dan 

PDAM  

3. Peralatan dalam penilitian 

Adapun, peralatan yang dibutuhkan dalam menunjang proses penilitian 

dilapangan, seperti pertanyaan untuk informan, data sekunder terkait 

kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang, buku catatan, alat tulis, recorder, dan peta 

1.9.5.  Metode Penetapan Narasumber 

 Dalam penilitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 

Spradley dinamakan social situation atau situasi sosial, yang terdiri atas tiga 

elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang 

berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2015). Dalam penilitian kualitatif ini, 

peniliti akan menggunakan teknik nonprobability sampling, dalam hal ini yaitu 

snowballing sampling, yang mana snowballing sampling yaitu adalah teknik 

penentuan sampel yang awalnya kecil, akan berkembang seterusnya sesuai 

kebutuhan data yang dibutuhkan berdasarkan rekomendasi dari narasumber 

sebelumnya. Penentuan unit snowball sample, besarnya ditentukan oleh 

pertimbangan informasi. Dalam hubungan ini menjelaskan bahwa penentuan unit 

sampel (responden) dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf 

redundancy (datanya telah jenuh, atau dengan kata lain informasi yang didapatkan 

sudah mewakili dan jika menambah sampel pun tidak menambah informasi, 

dalam hal ini pertimbangan untuk menjadi snowball sampling peneliti yaitu 

orang-orang yang memiliki kompeten dan menguasi kebijakan maupun 

permasalahan terkait pemanfaatan sumber daya air Muncul untuk menjawab 

pertanyaan penilitian, dan akan berjalan sesuai dengan perkembangan penilitian 
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berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya berdasarkan kebutuhan data 

yang diperlukan.  

 

1.9.6.  Kebutuhan Data dan Pengolahan Data 

a. Kebutuhan Data 

Kebutuhan data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer, berdasarkan 

observasi lapangan, wawancara dengan instansi terkait,  dan tokoh masyarakat, 

serta pengambilan dokumentasi kondisi eksisting, sedangkan data sekunder seperti 

peraturan-peraturan daerah, kajian literatur serta data-data pendukung terkait 

kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang. Data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan sasaran dan 

variabel atau atribut yang digunakan dalam penelitian. Kebutuhan data penelitian 

dan sumber data dapat dilihat pada Tabel IV.1 dibawah ini: 

b. Pengolahan data 

Data hasil survei yang telah diverifikasi maka dapat dijadikan sebagai 

informasi utama dalam penelitian. Setelah data terkumpul lengkap maka 

dilakukan pengolahan data yang meliputi pengkodean data, reduksi data, dan 

kategorisasi data. 

1. Pengkodean Data 

Pengkodean merupakan tahapan dalam pemberian keterangan simbol tertentu 

pada suatu kutipan informasi sesuai dengan keterangan yang ada dalam informasi 

ini. Pengkodean data ini dapat dilakukan dengan memberi label angka maupun 

huruf untuk menyatakan sumber data, tema, sumber, dan jenis informasi yang ada. 

Kode ini memudahkan peneliti dalam melakukan kategorisasi data dan 

penyusunan analisis. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan untuk menghilangkan informasi yang tidak sesuai 

dengan konteks penelitian sehingga dapat mengurangi resiko adanya pembahasan 

yang kurang relevan terhadap penelitian. Secara teoritis, menurut Miles (1994) 

reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. 
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3. Kategorisasi Data 

Tahapan kategorisasi data ini berkesinambungan dengan proses pengkodean 

data. Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori-

kategori tema analisis, yang terdapat pada kode yang telah disusun. Data yang 

telah dikategorikan akan mempermudah peneliti dalam menyusun analisis 
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TABEL I. 2 

KEBUTUHAN DATA 

 

No Sasaran Kisi-Kisi Data yang digunakan 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

1 Mengkaji komponen 

kelembagaan 

pemanfaatan sumbe 

rdaya air Muncul di 

Kecamatan 

Banyubiru 

Kabupaten Semarang 

 Pelaku yang terkait 

kegiatan  operasional 

dan pemanfaatan air 

Muncul (Who) 

 Kepentingan terkait 

pemanfaatan air Muncul 

( What) 

 Aturan seperti apa yang 

diterapkan dalam 

pemanfaatan air Muncul 

(What) 

 Struktur kelembagaan 

dalam pemanfaatan air 

Muncul (How) 

 Komponen fungsional meliputi 

pelaku dan penyusunan kebijakan 

 Komponen operasional meliputi 

pelaku yang terkait dalam 

pelaksanaan kebijakan 

 Peran dinas/ kantor yang 

mempengaruhi pemanfaatan 

sumber daya air Muncul 

 Pembagian wewenang kerja dan 

tanggung jawab 

 

 Wawancara 

 Survey 

Sekunder 

(Dokumen/ 

Arsip) 

 Observasi 

 

 Pemkab 

Semarang 

 PSDA 

 PDAM 

 

2 Mengkaji  

mekanisme interaksi 

kelembagaan 

pemanfaatan sumber 

daya air Muncul di 

Kecamatan 

Banyubiru 

Kabupaten Semarang 

 Hubungan kerja 

kelembagaan 

pemanfaatan sumber 

daya air Muncul 

 Model interaksi 

kelembagaan air 

Muncul  

 Kerangka regulasi 

kelembagaan 

pemanfaatan sumber 

daya air Muncul 

 Sistem kerja formal, informal, 

horizontal, vertikal, diagonal 

 Model interaksi 

Networking,Coordinating,Coopera

ting,Collaborating, Integrating 

 Bentuk interaksi dan Pengelolaan 

kerjasama 

(Profesional/Pemerintah)  

 Bentuk perjanjian dalam  

pemanfaatan  sumber daya air 

Muncul  

 Wawancara 

 Survey 

Sekunder 

(Dokumen/ 

Arsip) 

 

 Pemkab 

Semarang 

 PSDA 

 PDAM 
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No Sasaran Kisi-Kisi Data yang digunakan 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

  Sumber pendanaan 

3 Mengkaji Hal-hal 

yang mempengaruhi 

kelembagaan 

pemanfaatan sumber 

daya air Muncul di 

Kecamatan 

Banyubiru 

Kabupaten Semarang 

 Permasalahan dalam 

pemanfaatan sumber 

daya air Muncul 

(kualitas/ jarak/ 

biaya/manajemen) 

 Bentuk keterikatan perjanjian 

kerjasama 

 Tugas pokok dan fungsi lembaga 

 Kendala  dalam pemanfaatan 

sumber daya air Muncul di 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang 

 Tantangan dalam pemanfaatan 

sumber daya air Muncul di 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang 

 Wawancara 

 Survey 

sekunder 

 

 Pemkab 

Semarang 

 PSDA 

 PDAM 

 Tokoh 

masyarakat 

4 Merumuskan model 

kelembagaan 

pemanfaatan sumber 

daya air Muncul 

Kecamatan 

Banyubiru 

Kabupaten Semarang 

 

 Arahan model 

kelembagaan 

pemanfaatan sumber 

daya air Muncul 

Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang 
 

 Hasil Analisis dari komponen,  

mekanisme interaksi dan hal-hal 

yang mempengaruhi 

kelembagaan pemanfaatan 

sumber daya air Muncul 

berdasarkan teori - teori yang ada 

 Analisis model 

kelembagaan 

pemanfaatan 

sumber daya 

air Muncul 

Kecamatan 

Banyubiru 

Kabupaten 

Semarang 

 Pemkab 

Semarang 

 PSDA 

 PDAM 

 Tokoh 

masyarakat 

Sumber: Analisis penyusun, 2017 
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1.9.7.  Metode Analisis 

Metode analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

tematik. Pada dasarnya, analisis tematik ini dilakukan melalui perumusan hubungan antara 

beberapa kelompok informasi yang terdapat dalam suatu tema yang mendukung tujuan dan 

sasaran penelitian. Tema merupakan kalimat dalam suatu rangkaian informasi yang 

menunjukkan makna dari suatu unit informasi tersebut, tema penelitian dapat diidentifikasi 

dengan mendapatkan inti dari jawaban pertanyaan atau penjelasan narasumber maupun 

kesimpulan dari rangkuman informasi yang ada. 

 Analisis tematik sebagai dasar analisis penelitian kualitatif. Penggunaan analisis 

tematik memungkinkan peneliti menenukan ‘pola’ yang pihak lain tidak melihat secara jelas 

(Poewandari, 2005). Analisa tematik bukan metode kualitatif baru yang dikembangkan, 

melainkan suatu proses yang digunakan dalam mengolah informasi kualitatif. Analisis 

tematik adalah proses yang dapat digunakan dalam hampir sumua metode kualitatif, dan 

memungkinkan penerjemahan gejala/informasi kualitatif menjadi data kualitatif seperlu 

kebutuhan peneliti. Analisis tematik merupakan proses mengkode informasi, yang dapat 

menghasilkan daftar tema, model tema atau indikator yang kompleks, kualifikasi yang 

biasanya terkait dengan tema itu, atau hal-hal diantara atau gabungan dari yang telah 

disebutkan. Tema tersebut secara minimal dapat mendeskripsikan fenomena, dan sacara 

maksimal memungkinkan interpretasi fenomena.  

Singkatnya, analisis tematik ini dilakukan melalui perumusan hubungan antara 

beberapa kelompok informasi yang terdapat dalam suatu tema yang mendukung tujuan dan 

sasaran penelitian. Berdasarkan Saldana (dalam Guest, 2012), tema merupakan kalimat dalam 

suatu rangkaian informasi yang menunjukkan makna dari suatu unit informasi tersebut.Tema 

penelitian dapat diidentifikasi dengan mendapatkan inti dari jawaban pertanyaan atau 

penjelasan narasumber maupun kesimpulan dari rangkuman informasi yang ada. 

Berdasarkan Guest (2012), penggunaan metode analisis ini ditekankan pada 

segmentasi/ identifikasi data dan informasi, kategorisasi tema penelitian, dan pengkodean 

berdasarkan hasil kategorisasi tema.Pada segmentasi data dan informasi dilakukan melalui 

identifikasi terhadap keseluruhan informasi yang didapatkan yang kemudian saling 

dihubungkan untuk memperoleh keterkaitan dengan tema penelitian. Pada tahap ini dapat 

ditemukan hubungan antara informasi dengan tema maupun sub tema penelitian yang telah 

disusun. Berdasarkan tema dan sub tema yang telah disusun tersebut dapat disusun suatu 
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kode informasi untuk melabeli suatu informasi agar mudah distrukturkan dan 

dikategorisasikan. Penyusunan kode ini dapat dilakukan baik dengan angka maupun huruf 

yang menunjukkan tema dan sub tema secara berurutan. Setelah kode tersebut disusun, 

dilakukan pengkategorian data berdasarkan kode. Penyusunan analisis nantinya akan 

mengikuti hasil kategorisasi data yang telah disusun. 

 

1.9.8.  Teknik Analisis 

Pada tahap analisis ini akan dilakukan analisis sesuai dengan sasaran penelitian, 

secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Komponen kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul 

a) Penyiapan data sekunder yang dibutuhkan  

- Data komponen fungsional meliputi pelaku dan penyusunan kebijakan 

- Data komponen operasional meliputi pelaku yang terkait dalam pelaksanaan 

kebijakan 

- Data pembagian wewenang kerja dan tanggung jawab/tupoksi 

b) Menetapkan informan yang berkompeten untuk diwawancarai berkaitan dengan 

komponen kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul (form pertanyaan 

terlampir), adapun informan yang menunjang dalam kebutuhan informasi terkait 

komponen kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul, yaitu Dinas Pemuda, 

Olahraga dan Pariwisata, Pemerintah Desa Rowoboni, PDAM Kabupaten Semarang, 

Perusahaan Air Mineral Dalam Kemasan (PAMDK) Java. Informan di atas dapat 

berkembang sesuai dengan kebutuhan data dan informasi yang lebih akurat untuk 

menjawab pertanyaan penilitian, dengan pengembangan informan dilakukan dengan 

metode snowball. Semua proses percakapan akan dibantu dengan peralatan 

pendukung seperti lembar pertanyaan, alat tulis dan recorder. 

c) Data hasil wawancara akan ditransfer dari rekaman menjadi tulisan 

d) Observasi lapangan 

e) Reduksi data, yaitu yaitu bertujuan untuk merangkum dan memilih hal-hal yang 

pokok berdasarkan fokus aspek penilitian terkait stakeholder apa saja yang terlibat 

dengan cara pengkodean (coding) sebagai berikut : 

f) Temuan dari analisis ini nantinya disajikan dalam bentuk tabulasi data. Analisa data 

selama ditempat penelitian dilakukan dengan, penyajian data dengan cara deskriptif 
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dan bagan, kemudian menyimpulkan dan divalidasi berdasarkan pengkodean di atas 

untuk mendapatkan output dari hasil analisis tersebut 

2. Mekanisme kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul 

a) Penyiapan data sekunder yang dibutuhkan : 

- Data bentuk kerjasama antar stakeholder 

- Data interaksi /bentuk komunikasi antar stakeholder 

- Data kebutuhan air bersih Desa Rowoboni 

- Data pendapatan sumber air Muncul 

- Dokumen Perda 

b) Menetapkan informan yang berkompeten untuk diwawancarai berkaitan dengan 

komponen kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul (form pertanyaan 

terlampir), adapun informan yang menunjang dalam kebutuhan informasi terkait 

komponen kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul, yaitu Dinas Pemuda, 

Olahraga dan Pariwisata, Pemerintah Desa Rowoboni, PDAM Kabupaten Semarang, 

Perusahaan Air Mineral Dalam Kemasan (PAMDK) Java. Informan di atas dapat 

berkembang sesuai dengan kebutuhan data dan informasi yang lebih akurat untuk 

menjawab pertanyaan penilitian, dengan pengembangan informan dilakukan dengan 

metode snowball. Semua proses percakapan akan dibantu dengan peralatan 

pendukung seperti lembar pertanyaan, alat tulis dan recorder. 

c) Data hasil wawancara akan transferkan dari rekaman menjadi tulisan. 

d) Observasi lapangan 

e) Reduksi Data, yaitu bertujuan untuk merangkum dan bentuk interaksi berdasarkan 

fokus aspek penilitian terkait mekanisme kelembagaan pemanfaatan sumber daya air 

Muncul 

f) Temuan dari analisis ini nantinya disajikan dalam bentuk tabulasi data. Analisa data 

selama ditempat penelitian dilakukan dengan, penyajian data dengan cara deskriptif 

dan peta, kemudian menyimpulkan dan divalidasi berdasarakan pengkodean di atas 

untuk mendapatkan output dari hasil analisis tersebut 

3. Hal- hal yang mempengaruhi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul 

a) Penyiapan data sekunder yang dibutuhkan : 

- Data penggunaan sumber air individual 

- Data tugas pokok dan fungsi lembaga terkait pemanfaatan sumber air Muncul 

- Dokumen RTRW 
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- Data kebutuhan air bersih Kecamatan Banyubiru 

- Dokumen Perda 

b) Menetapkan informan yang berkompeten untuk diwawancarai berkaitan dengan 

komponen kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul (form pertanyaan 

terlampir), adapun informan yang menunjang dalam kebutuhan informasi terkait 

komponen kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul, yaitu Dinas Pemuda, 

Olahraga dan Pariwisata, Pemerintah Desa Rowoboni, PDAM Kabupaten Semarang, 

Perusahaan Air Mineral Dalam Kemasan (PAMDK) Java. Informan di atas dapat 

berkembang sesuai dengan kebutuhan data dan informasi yang lebih akurat untuk 

menjawab pertanyaan penilitian, dengan pengembangan informan dilakukan dengan 

metode snowball. Semua proses percakapan akan dibantu dengan peralatan 

pendukung seperti lembar pertanyaan, alat tulis dan recorder. 

c) Data hasil wawancara akan transferkan dari rekaman menjadi tulisan. 

d) Observasi lapangan 

e) Reduksi Data, yaitu bertujuan untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok 

berdasarkan fokus aspek penilitian terkait hal-hal yang mempengaruhi kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya air Muncul 

f) Temuan dari analisis ini nantinya disajikan dalam bentuk tabulasi data. Analisa data 

selama ditempat penelitian dilakukan dengan, penyajian data dengan cara deskriptif 

dan peta, kemudian menyimpulkan dan divalidasi berdasarakan pengkodean di atas 

untuk mendapatkan output dari hasil analisis tersebut 

4. Model kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul 

a) Penyiapan data sekunder yang dibutuhkan  

- Analisis komponen kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul 

- Analisis mekanisme interaksi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul 

- Analisis hal-hal yang mempengaruhi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air 

Muncul 

b) Menetapkan informan yang berkompeten untuk diwawancarai berkaitan dengan 

komponen kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul (form pertanyaan 

terlampir), adapun informan yang menunjang dalam kebutuhan informasi terkait 

komponen kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul, yaitu Dinas Pemuda, 

Olahraga dan Pariwisata, Pemerintah Desa Rowoboni, PDAM Kabupaten Semarang, 

Perusahaan Air Mineral Dalam Kemasan (PAMDK) Java. Informan di atas dapat 

berkembang sesuai dengan kebutuhan data dan informasi yang lebih akurat untuk 

menjawab pertanyaan penilitian, dengan pengembangan informan dilakukan dengan 
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metode snowball. Semua proses percakapan akan dibantu dengan peralatan 

pendukung seperti lembar pertanyaan, alat tulis dan recorder. 

c) Data hasil wawancara akan ditransfer dari rekaman menjadi tulisan 

d) Observasi lapangan 

e) Reduksi data, yaitu yaitu bertujuan untuk merangkum dan memilih model 

kelembagaan  yang tepat bagi stakeholder yang  terlibat dengan cara pengkodean 

(coding)  

f) Temuan dari analisis ini nantinya disajikan dalam bentuk deskripsi dan model arahan  

kelembagaan. Analisa data selama ditempat penelitian dilakukan dengan, penyajian 

data dengan cara deskriptif dan bagan. 

1.9.9.  Kerangka Analisis 

 Dalam sub bab ini akan menjelaskan secara terperinci alur analisis yang akan 

dilakukan. Pertama yaitu mengkaji komponen kelembagaan pemanfaatan sumber daya air 

Muncul: pelaku yang terkait kegiatan  operasional dan pemanfaatan air Muncul (Who), 

kepentingan terkait pemanfaatan air Muncul (What), aturan seperti apa yang diterapkan 

dalam pemanfaatan air Muncul (What), struktur kelembagaan dalam pemanfaatan air Muncul 

(How), misalnya: pelaku yang terlibat pemanfaatan air Muncul, bentuk kepentingan terkait 

pemanfaatan air Muncul, kerangka regulasi pemanfaatan air Muncul, bentuk kewenangan, 

tanggung jawab, kebijakan  dari pemerintah dan  Java terkait pemanfaatan air Muncul, 

pengaruh peran pemerintah dan Java dalam  pemanfaatan  sumber daya air Muncul. Kedua 

mengkaji  mekanisme interaksi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul: 

hubungan kerja kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul, model interaksi 

kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul, kerangka regulasi kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya air Muncul, misalnya: sistem kerja formal, informal, horizontal, 

vertikal, diagonal; model interaksi, bentuk interaksi dan pengelolaan kerjasama 

(profesional/pemerintah) dan bentuk perjanjian pemanfaatan  sumber daya air Muncul. 

Ketiga mengkaji hal-hal yang mempengaruhi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air 

Muncul: penyebab permasalahan dalam  kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul 

misalnya: kendala,tantangan , akibat dari kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul 

di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dengan menggunakan analisis tematik, 

pengkodean data maka sasaran keempat, yaitu rumusan model kelembagaan pemanfaatan 

sumber daya air Muncul dapat terjawab kemudian menyusun kesimpulan dan rekomendasi. 

Berikut adalah kerangka analisis dari penelitian ini: 
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INPUT                              SASARAN   PROSES    KEBUTUHAN DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui Kelembagaan 

Pemanfaatan sumber daya 

air Muncul di Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten 

Semarang 

 

 Pelaku yang terkait kegiatan  

operasional dan pemanfaatan air 

Muncul (Who) 

 Kepentingan terkait pemanfaatan air 

Muncul ( What) 

 Kerangka Regulasi kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya air Muncul 

(What) 

 Struktur kelembagaan dalam 

pemanfaatan air Muncul (How) 

 Hubungan kerja kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya air Muncul 

 

 

 Pelaku yang terlibat pemanfaatan air 

Muncul 

 Bentuk kepentingan terkait pemanfaatan air 

Muncul 

 Kerangka regulasi pemanfaatan air Muncul 

 Bentuk kewenangan, tanggung jawab, 

kebijakan  dari pemerintah dan  Java terkait 

pemanfaatan air Muncul 

 Sistem kerja formal, informal, horizontal, 

vertikal, diagonal 

 Bentuk perjanjian  

 Sumber pendanaan 

 

Mengkaji komponen 

kelembagaan pemanfaatan 

sumber daya air Muncul 

Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang 

 

 Model interaksi, bentuk interaksi dan 

Pengelolaan kerjasama 

(Profesional/Pemerintah)  

Mengkaji mekanisme 

kelembagaan pemanfaatan 

sumber daya air Muncul 

Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang 

 

Mengkaji hal-hal yang 

mempengaruhi kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya 

air Muncul di Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten 

Semarang 

Model interaksi kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya air Muncul 

 

 Bentuk keterikatan perjanjian kerjasama 

 Peran dan fungsi lembaga terkait 

 Kendala dan tantangan 

 

 Bentuk keterikatan perjanjian kerjasama 

 Tupoksi dari masing-masing stakeholder 

 Kendala, tantangan , akibat dari 

kelembagaan pemanfaatan sumber daya 

air Muncul di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang 

Merumuskan model 

kelembagaan pemanfaatan 

sumber daya air Muncul 

Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang 

 

Analisis model kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya air Muncul  

 Analisis komponen, mekanisme. dan hal-

hal yang menpengaruhi model 

kelembagaan pemanfaatan sumber daya 

air Muncul 
 



27 

 

 

  ANALISIS   HASIL          KELUARAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis penyusun, 2017 

 

GAMBAR 1. 5 

KERANGKA ANALISIS

 Analisis Tematik 

 Analisis Tematik 

 Analisis Tematik 

Gambaran komponen 

kelembagaan pemanfaatan 

sumber daya air Muncul 

Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang 

 

Gambaran mekanisme 

kelembagaan pemanfaatan 

sumber daya air Muncul 

Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang 

 

Gambaran  hal- hal yang 

mempengaruhi kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya 

air Muncul Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten 

Semarang 
 

 

Kesimpulan  

dan 

 Rekomendasi 

 

 

 Analisis Tematik 

Model kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya 

air Muncul Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten 

Semarang 
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1.10.  Sistematika Penulisan 

 Untuk mengarahkan proses penelitian, maka sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Dalam bab ini membahas latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan dan sasaran, 

ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, posisi penelitian, 

kerangka pikir dan sistematika penulisan. 

BAB II  Kajian Literatur Kelembagaan Pemanfaatan Sumber  Daya Air 

Dalam bab ini membahas kajian literatur terkait kelembagaan, kebijakan, pemanfaatan 

sumber daya air 

BAB III Gambaran Umum Wilayah Studi 

Dalam bab ini memberikan gambaran tentang wilayah studi yang meliputi: kondisi fisik, 

aspek kependudukan, tata ruang kota dan sistem pemanfaatan air bersih di Kecamatan 

Banyubiru serta gambaran umum tentang sumber daya air Muncul sebagai salah satu 

sumber air baku di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. 

BAB IV Kajian Kelembagaan Pemanfaatan Sumber Daya Air Muncul Kecamatan  

Banyubiru Kabupaten Semarang  

Bab ini akan membahas analisis komponen, mekanisme, hal-hal yang mempengaruhi 

kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang dan model kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten Semarang 

BAB V  Kesimpulan dan Rekomendasi 

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan hasil analisis model kelembagaan pemanfaatan 

sumber daya air Muncul Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dan memberikan 

rekomendasi terkait intervensi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa guna 

menyikapi kondisi kelembagaan sumber daya air Muncul. 

 

 

 


