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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Temuan Studi 

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dirumuskan pada bab 

sebelumnya yang merupakan rangkuman dari hasil wawancara, observasi 

lapangan, pengolahan data sekunder dan arsip-arsip terkait, maka dapat 

dirumuskan beberapa temuan studi. Hasil temuan ini selanjutnya akan dijadikan 

dasar dalam perumusan rekomendasi terkait dengan model kelembagaan 

pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Kota 

Semarang. Beberapa temuan studi yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Peran lembaga terkait pemanfaatan sumber air Muncul belum sesuai dengan 

tupoksinya. Sebagai contoh salah satunya yaitu tupoksi/ tugas pokok dan 

fungsi dari DISPOPAR Kabupaten Semarang adalah mengelola tempat wisata 

tetapi pada kenyataannya pula mengelola sumber daya air Muncul yang 

memiliki potensi sebagai sumber air bersih masyarakat Kecamatan 

Banyubiru, yang seharusnya pemerintah melibatkan pihak PSDA dan BPSDA 

Rawa pening sebagai penyusun kebijakan sumber daya air dan Dinas 

Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang 

2. Pemerintah desa Rowoboni belum bisa menjadi perantara yang baik antara 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan amanah dari undang-

undang no.7 tahun 2004 untuk memanfaatkan potensi dari sumber daya air 

Muncul sebagai sumber air bersih dalam rangka pelayanan pemenuhan air 

bersih rumah tangga sehari-hari di Kecamatan Banyubiru. Namum hanya 

digunakan sebagai tempat wisata lewat sistem koordinasi bagi hasil sebesar 

70%:30% dari hasil pendapatan tiap tahunnya. 

3. Bentuk interaksi dalam kelembagaan pemanfataan sumber daya air Muncul 

berbentuk forum koordinasi (coordinating). Jika tidak ada perubahan, 

interaksi kelembagaan yang ada tidak dapat mewadahi proses pemanfaatan 

sumber air Muncul dalam tujuan melayani masyarakatnya dalam pemenuhan 

kebutuhan air bersih karena hanya berorientasi mencari pendapatan sebesar 

mungkin 
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4. Kurangnya pelibatan masyarakat secara langsung baik dalam pengambilan 

kebijakan maupun kegiatan konservasi lingkungan sumber air Muncul yang 

berdampak pada kurang pedulinya masyarakat akan pentingnya 

keberlangsungan dari keberadaan sumber  air Muncul itu sendiri. Masyarakat 

tidak dilibatkan dalam pengelolaan sumber air Muncul yang berdampak pada 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasrayakatan yang  rendah 

 

5.2 Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model 

kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul belum mampu menjawab 

permasalahan kebutuhan air bersih masyarakat Desa Rowoboni Kecamatan 

Banyubiru. Oleh karena itu perlu menghimpun dan menggali aspirasi seluruh 

komponen kelembagaan yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak dan 

disimpulkan dalam upaya untuk mencari solusi dalam pengambilan kebijakan. 

Beberapa perihal penting yang terkait model kelembagaan pemanfaatan sumber 

daya air Muncul yaitu: 

1. Terdapat 4 pelaku penting dalam interaksi kelembagaan pemanfaatan sumber 

daya air Muncul, yaitu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAR) 

Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Rowoboni Kecamatan Banyubiru, 

PDAM Kabupaten Semarang, dan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan 

(PAMDK) Java. 2 komponen utama sebagai pengelola wisata sumber air 

Muncul yaitu DISPOPAR Kabupaten Semarang dan Pemerintah Desa 

Rowoboni dan 2 komponen lainnya yaitu PDAM Kabupaten Semarang 

sebagai pengelola pelayanan air bersih rumah tangga dan wujud tanggung 

jawab yang tercantum dalam Undang-undang No.7 Tahun 2004 pasal  19 

untuk mengelola sumber daya air untuk melayani kebutuhan air bersih 

masyarakat. Sedangkan PAMDK Java yang bekerjasama dengan Pemerintah 

Desa dalam menjaga kelestarian sumber air Muncul  

2. Bentuk forum koordinasi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul 

saat ini dengan sistem “bagi hasil” ternyata belum optimal karena dianggap 

belum melaksanakan amanah dari UU No.7 Tahun 2004 pasal 19. Oleh 

karena itu, dibutuhkan alternatif bentuk interaksi kelembagaan yang mampu 
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memanfaatkan sumber air Muncul sebagai tempat wisata dan sekaligus 

mampu melayani kebutuhan air bersih masyarakat Desa Rowoboni dan 

sekitarnya. 

3. Bentuk perjanjian kerjasama yang belum legal hukum dan tugas pokok dan 

fungsi (TUPOKSI) yang masih belum jelas menjadi hal penting yang 

mempengaruhi proses kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul 

4. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pelayanan air bersih di Desa 

Rowoboni Kecamatan Banyubiru, maka dibentuk suatu forum/wadah yang 

khusus menangani masalah pemanfaatan air. Khusus pada sumber daya air 

Muncul dimana forum ini disebut forum kerjasama yang memiliki komitmen 

yang jelas, perjanjian dengan aturan dan sanksi yang jelas berlandaskan 

hukum, serta komunikasi 2 arah (top down & bottom up). Forum kerjasama 

ini menjadi wadah komunikasi untuk pengelolaan air untuk pariwisata dan 

menjadi alternatif baru pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Rowoboni 

Kecamatan Banyubiru. Model kelembagaan yang tepat akan mengakomodir 

seluruh pihak yang terkait didalamnya sehingga memiliki tujuan yang sama 

dan mengatasi konflik hubungan horizontal maupun vertical dalam 

pemanfaatan sumber daya air Muncul. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, dibutuhkan beberapa rekomendasi 

yang dapat membantu hasil temuan di lapangan dengan rekomendasi terkait 

sasaran sebagai berikut: 

1. Forum kerjasama diharapkan dapat menggantikan forum koordinasi yang 

telah berjalan selama 10 tahun terakhir dan dapat mengakomodir 4 pelaku 

utama yaitu (DISPOPAR) Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Rowoboni 

Kecamatan Banyubiru, PDAM Kabupaten Semarang, dan Perusahaan Air 

Minum Dalam Kemasan (PAMDK) Java dalam rangka upaya 

mensejahterahkan masyarakat Desa Rowoboni dan sekitarnya. 

2. Pembagian  tugas pokok dan fungsi kerja (tupoksi) dalam 2 komponen yaitu 

komponen kelembagaan pariwisata yang dikelola oleh DISPOPAR 

Kabupaten Semarang dan Pemerintah Desa Rowoboni dengan didampingi 
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oleh BPD dan komponen kelembagaan sumber daya air yang dikelola ole 

PDAM Kabupaten Semarang dan PAMDK Java  dengan didampingi oleh 

BPD 

3. Bentuk perjanjian yang legal dengan aturan dan tujuan yang jelas dan 

disepakati oleh semua pihak yang terlibat 

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat lewat keterlibatan langsung dalam 

forum pengambilan kebijakan lewat Badan Perwakilan Desa (BPD) dan 

kegiatan dilapangan terkait kelembagaan pemanfaatan sumber daya air 

Muncul baik untuk pariwisata maupun pelayanan air bersih masyarakat Desa 

Rowoboni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


