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BAB III 

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini peneliti akan memaparkan mengenai Implementasi Kebijakan 

Pengawasan dalam Izin Pengelolaan Air Tanah di Kota Semarang dilatar belakangi 

oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan kemudian 

pelaksanaannya diperjelas dengan kebijakan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan 

untuk wilayah Jawa Tengah diperjelas dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah. 

Peneliti akan mendeskripsikan mengenai hasil penelitian sebagaimana yang 

telah diperoleh melalui wawancara mendalam kepada narasumber berdasarkan 

interview guide sebagai acuan peneliti, observasi serta dokumentasi yang terkait 

pada objek penelitian. 

Penelitian ini memilih narasumber yang dianggap kompeten serta dinilai 

paham dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pengawasan dalam izin 

pengelolaan air tanah, sehingga dapat memberikan informasi dan keterangan yang 

dibutuhkan terkait dalam penelitian ini. Subyek penelitian atau informan dalam 

peneltian ini adalah informan yang berasal dari pihak instansi yang terkait serta dan 

pihak asosiasi dalam bidang air tanah serta pengguna air tanah. Dalam pelaksanaan 

kebijakan penerbitan semua izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang 

dilaksanakan oleh UPT PTSP BPMD (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah. 

Sedangkan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah instansi yang melakukan 
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pelaksanaan kebijakan mengenai pengawasan izin pengelolaan air tanah, dibantu 

oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak yang melakukan 

pengawasan pada wilayah Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten 

Kendal. Berikut merupakan data dari pihak-pihak yang menjadi informan: 

Tabel 3.1 

Data Informan Penelitian 

No. Informan 

1. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas 

ESDM Provinsi Jawa Tengah 

2. Staf Analis Potensi Sumber Air Tanah Dinas 

ESDM Provinsi Jawa Tengah 

3. Kepala Bidang Geologi dan Minerba Cabang Dinas 

ESDM Provinsi Jawa Tengah 

4. Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Provinsi 

Jawa Tengah 

5. 
Sekretaris APPATINDO Provinsi Jawa Tengah 

 

Beberapa informan dari pihak pemerintah, peneliti mengambil sebanyak 4 

(empat) orang yang terdiri dari instansi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, yaitu 

Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah dan Staf Analis Potensi Sumber Air Tanah 

, Kepala Bidang Geologi dan Minerba Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-

Demak, serta dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah, yaitu 

Staf Bidang Pelayanan Perizinan. Kemudian informan dari pihak swasta oleh 

Sekretaris Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah. 
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3.1 Implementasi Kebijakan Pengawasan dalam Izin Pengelolaan Air Tanah 

di Kota Semarang 

Implementasi kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah di 

Kota Semarang dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 

Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air yang memaparkan bahwa Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas 

badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang Izin Pengusahaan Sumber 

Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah, kebijakan tersebut juga tercantum dalam 

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah 

dimana pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, dilakukan terhadap 

semua izin pemakaian/pengusahaan air tanah. Pada peraturan tersebut dijelaskan 

pula bahwa pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin 

kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan 

perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis 

pengelolaan air tanah. 

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka seluruh kewenangan 

pengelolaan air tanah yang termasuk ke dalam bidang Energi , dikelola oleh 

pemerintah daerah yang artinya menjadi wewenang tingkat provinsi. Dalam Perda 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan pula mengenai Pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan oleh 

Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, yaitu 

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pelaksanaan pengawasan dalam 

izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 
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membagi lagi kewenangan pengawasan tersebut pada setiap Cabang/Balai sesuai 

dengan daerah CAT masing-masing, dalam hal ini wilayah Kota Semarang adalah 

di bawah wewenang Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak. 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi 

Jawa Tengah, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah melakukan analisis untuk 

menyusun perizinan rekomtek untuk penerbitan izin termasuk wilayah Kota 

Semarang sebagai bentuk pengendalian konservasi air tanah. 

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah sebagaimana 

tertulis dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 

melaksanakan penerbitan semua perizinan pengelolaan air tanah termasuk wilayah 

Kota Semarang, hal tersebut tercakup dalam bidang energi dan sumber daya 

mineral. Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan bagaimana pelaksanaan 

pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang berdasarkan 2 

aspek kriteria yang terdiri dari 2 sub aspek pada masing-masing kriteria, sebagai 

berikut: 

3.1.1 Efektifitas keterlibatan aktor/pelaku dalam proses pengawasan 

Efektifitas keterlibatan aktor/pelaksana dalam proses pengawasan dalam 

izin pengelolaan air tanah adalah untuk melihat fakta keterlibatan yang telah 

dilakukan oleh aktor pelaksana tersebut di lapangan seberapa jauh target kuantitas, 

kualitas dan waktu yang telah dicapai, dimana semakin besar target yang tercapai 

maka efektifitasnya akan semakin tinggi. 
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3.1.1.1 Pengawasan Intern (SKPD yang membidangi urusan energi dan 

sumber daya mineral) 

Setelah adanya PP Nomor 121 Tahun 2015, Gubernur dalam pengawasan 

pengelolaan air tanah mempunyai dinas teknis yang dilaksanakan oleh SKPD yang 

terkait dalam hal ini adalah Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Pengawasan intern 

dalam Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sendiri, staf yang melakukan 

pengawasan teknis dilapangan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang 

Geologi dan Air Tanah sebagai pimpinan bagian. 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 menjadikan 

wilayah di Jawa Tengah terbagi menjadi 12 wilayah Cabang Dinas ESDM masing-

masing yang sebelumnya hanya berbentuk Balai, seperti halnya Wilayah Kota 

Semarang yang menjadi wewenang Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-

Demak demikian yang dijelaskan oleh Staf Analis Potensi Sumber Air Tanah, 

Aghni, sebagai berikut: 

“Dulu pengawasan disini semua sekarang hanya tinggal beberapa staf 

saja karena sekarang sudah tidak ada bagian pengawasan disini sudah 

pindah ke cabang dinas masing-masing semua. Sekarang tidak boleh 

Dinas ESDM yang melakukan perizinan di sini kami hanya mengawasi 

dan membuat kebijakan konservasi air tanah, tidak berhak untuk 

memberikan izin hanya sebatas disposisi, kajian ada, tapi yang berhak 

untuk mengawasi sekaligus memberikan perizinan rekomendasi hanya 

cabang Dinas Wilayah Semarang-Demak, jadi dari PTSP langsung ke 

Cabang Dinas, disini tugas kami terkait izin jika ada disposisi untuk 

pengkajian ulang ya kami kaji ulang tapi kalau tidak ya tidak.” 

(Wawancara, Selasa 19 Februari 2019, Pukul 10.38) 
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Sebagaimana lebih lengkapnya seperti yang dipaparkan oleh Bapak 

Bambang sebagai Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi 

Jawa Tengah terkait dengan sistem pengawasan, seperti berikut: 

“Jadi Cabang Dinas ESDM ada 12 untuk pengawasan dilakukan di 

sana, kalau saya kepala bidang jadi tugasnya di sini mengeluarkan 

kebijakan dan mengawasi kinerja bidang ini, untuk operasional teknis di 

lapangan itu tugas Cabang Dinas. Kemudian yang diawasi itu adalah 

sumur-sumur yang sudah berizin, dia patuh/tidak dari perizinan yang 

sudah dikeluarkan, patuhnya itu dalam hal pemakaian debitnya. 

Kemudian meteran airnya kalau rusak sudah diganti/belum, lalu sumur-

sumur yang tidak berizin itu kita adakan sidak di lapangan kemudian kita 

kasih surat peringatan.” (Wawancara, Rabu 20 Februari 2019, Pukul 

08.11) 

Setelah adanya perubahan, pengawasan intern dalam izin pengelolaan air 

tanah di Kota Semarang dilakukan oleh Kepala Bidang Geologi dan Minerba 

Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak karena bidang tersebut yang 

mempunyai wewenang pada pengelolaan air tanah di Kota Semarang, sebagaimana 

pernyataan Bapak Joko selaku Kabid Geologi dan Minerba, berikut: 

“Sebelum Oktober 2014 itu yang menangani di kab/kota sesuai dengan 

UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan 

menyangkut garis besarnya itu adalah administrasi, kemudian teknis, 

dan lingkungan. Dengan beralihnya pengelolaan di provinsi ini, provinsi 

mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 2018, dalam pengelolaan administrasi 

pada air tanah ini ada perizinannya itu di DPMPTSP. Dinas ESDM 

Provinsi Jawa Tengah sendiri punya 12 cabang dinas dan 1 lab, dengan 

masing-masing mempunyai 4 bidang, sesuai pergub 18 tahun 2016 itu 

kewenangan rekomtek di Cabang Dinas ESDM.” (Wawancara, Selasa 26 

Maret 2019, Pukul 08.22) 
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Menurut keterangan dari para narasumber tersebut, Dinas ESDM Provinsi 

Jawa Tengah mengalami perubahan struktur organisasi yang menyebabkan 

beralihnya tugas pengawasan teknis lapangan yang semula berbentuk balai, 

sekarang  dicabangkan menjadi 12 wilayah Cabang Dinas dan 1 lab di Jawa Tengah, 

dengan masing-masing mempunyai 4 bidang. Dengan beralihnya tugas tersebut, 

maka tugas pokok Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah hanya sebatas pengawasan 

internal dan membuat kebijakan. Sedangkan pengawasan teknis yang dilakukan 

oleh masing-masing Cabang Dinas ESDM meliputi, rekomtek, sumur-sumur yang 

sudah berizin, kepatuhan pada perizinan yang sudah dikeluarkan seperti, pemakaian 

debit, meteran air, lalu sumur-sumur yang belum berizin diadakan sidak di lapangan 

yang kemudian diberi surat peringatan. 

Pengawasan intern yang melibatkan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 

sendiri, seperti yang dikatakan oleh Aghni selaku Staf Analis Potensi Sumber Air 

Tanah, sebagai berikut: 

“Untuk pengawasan, kita melakukan dua-duanya (langsung dan tidak 

langsung) jadi kita terjun ke lapangan kita mengecek, lalu kita 

mengundang mereka, ada perusahaan kecil dan perusahaan besar 

semua kami undang. Untuk yang secara langsung juga karena kita 

langsung ke lapangan, langsung ke lokasi, selain itu caranya pihak kita 

langsung cek ke lokasi langsung, waktu rapat koordinasi juga kita 

undang langsung ke sini.” (Wawancara, Selasa 19 Februari 2019, Pukul 

10.38) 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa Dinas ESDM 

melakukan Pengawasan intern yang dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung. Yang disampaikan narasumber hanya pengawasan langsung yang 
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berbentuk Inspeksi, berupa pengecekan langsung ke lokasi/lapangan untuk 

mengawasi wilayah di Jawa Tengah rutin dilakukan oleh para pelaksana teknis 

Cabang Dinas ESDM.  

Disamping itu objek pengawasan izin pengelolaan air tanah oleh Cabang 

Dinas ESDM Wilayah Semarang itu sendiri, yaitu pada sumur gali, sumur pasak, 

dan sumur bor yang meliputi sumur yang sudah berizin dan sumur yang belum 

berizin atau illegal. Fakta di lapangan sendiri, banyak masyarakat yang membuat 

sumur bor dan sumur gali terlebih dulu ketimbang mengajukan perizinan.  

Berikut keterangan mengenai pengawasan pada sumur yang sudah berizin 

dengan tujuan konservasi menurut penjelasan Bapak Joko selaku Kabid Geologi 

dan Minerba Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak: 

“Kami juga melakukan pengawasan dengan tujuan konservasi misalkan 

kita kasih dengan debit 50 bener tidak dia ambilnya 50 juga. Jadi 

pemohon itu menyampaikan recananya untuk mengebor sekian ratus 

meter di bawah tanah entah 80 atau berapa nanti kita melakukan kajian 

ke lapangan, jadi setiap lapisan tanah itu tidak selalu mengeluarkan air, 

nah yang mengeluarkan itu disebut CAT jadi kita mengkajinya 

berdasarkan CAT itu, jadi misalkan di Semarang ini ada yang zonanya 

merah ya, nah kalau di situ tidak boleh mengebor di bawah 150 meter 

maksudnya 120, 130 itu tidak boleh jadi minimal harus 150, jadi kalau 

ada pemohon mengajukan pengeboran 120 lalu kita cek ternyata di zona 

merah itu kita tolak, itu salah satu bentuk pengawasan kita dalam 

konteks perizinan ini.” (Wawancara, Selasa 26 Maret 2019, Pukul 08.22) 

Pengawasan langsung lainnya yang dilakukan oleh Cabang Dinas ESDM 

Wilayah Semarang-Demak adalah dengan konstruksi sumur dalam pengawasan 

pengeboran. Dengan adanya pengawasan tersebut maka akan dianalisis 

kedalamannya, seperti keterangan dari Bapak Joko berikut: 
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“Jadi kita di SIP itu ada kedalaman berapa, saringan juga sumur kan 

ada saringan tempat masuknya air, dipasang di kedalaman sekian 

sampai sekian jadi pada waktu proses konstruksi ya kita ngawasi disitu 

harus manggil kita, kita awasi dari pemasangan itu bener tidak nanti, 

pemasangan saringannya ini dipasang di yang sudah di syaratkan dalam 

SIP. Batasnya itu hanya sampai konstruksi, perusahaan itu tidak boleh 

ngambil air apapun dari situ selama pengeboran, ya boleh lah untuk 

membersihkan sumur saja tapi tidak boleh untuk dimanfaatkan, kalau 

dimanfaatkan harus izin SIPA” (Wawancara, Selasa 26 Maret 2019, 

Pukul 08.22) 

Sebagai referensi dalam menyusun rekomtek, salah satu syarat untuk izin 

secara teknis yaitu referensi kajian CAT yang sudah ada. Kemudian dalam 

penetapan debit, dinas terkait melakukan pengawasan lain dengan meminta pihak 

pemohon untuk pumping test atau uji pemompaan dan mengawasi secara langsung 

di lapangan, dari uji tersebut maka akan diketahui debit maksimal, debit optimal, 

dan debit konservasi sumur. Narasumber dari pihak Cabang Dinas ESDM wilayah 

Semarang-Demak mengatakan bahwa yang biasa diberikan oleh mereka yaitu 

adalah debit konservasi agar ketersediaan air tanah masih terus berlangsung dan 

berkelanjutan. 

Adanya pengawasan tersebut maka akan dianalisis kedalamannya, seperti 

keterangan dari Bapak Joko berikut: 

“Jadi kita di SIP itu ada kedalaman berapa, saringan juga sumur kan 

ada saringan tempat masuknya air, dipasang di kedalaman sekian 

sampai sekian jadi pada waktu proses konstruksi ya kita ngawasi disitu 

harus manggil kita, kita awasi dari pemasangan itu bener tidak nanti, 

pemasangan saringannya ini dipasang di yang sudah di syaratkan dalam 

SIP. Batasnya itu hanya sampai konstruksi, perusahaan itu tidak boleh 

ngambil air apapun dari situ selama pengeboran, ya boleh lah untuk 

membersihkan sumur saja tapi tidak boleh untuk dimanfaatkan, kalau 



90 
 

dimanfaatkan harus izin SIPA” (Wawancara, Selasa 26 Maret 2019, 

Pukul 08.22) 

 Pengawasan langsung lainnya yang dilakukan oleh Cabang Dinas ESDM 

Wilayah Semarang-Demak adalah dengan konstruksi sumur dalam pengawasan 

pengeboran. Sehingga pelaksana teknis melakukan pengawasan pada pembuatan 

dan pengecekan konstruksi sumur untuk memantau apa saja yang sudah memenuhi 

syarat maupun yang tidak boleh dilakukan. 

Sedangkan Pengawasan intern secara tidak langsung yang dilakukan oleh 

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yaitu melalui sumur pantau yang dipasang pada 

titik-titik tertentu di Wilayah Kota Semarang seperti yang dijelaskan oleh Aghni, 

sebagai berikut: 

“Selain itu juga kita memasang sumur pantau, Sumur pantau itu sumur 

tapi nanti dibuka yang fungsinya untuk memantau naik turunnya muka 

air tanah. Biasanya dipasang/dibuat di area-area yang memang banyak 

diambil air tanahnya, jadi semisal di kawasan industri yang banyak 

memanfaatkan air tanah akan di pasang sumur pantau ini biasanya di 

sekitar area yang dari jarak berapa hektar kurang lebih terdapat 5 

sumur produksi yang diambil air tanahnya, kalau di Semarang ini 

semisal di Kawasan Industri Candi itu kita yang memberikan sumur 

pantau di wilayah itu, jadi nanti dari sumur itu langsung terkoneksi 

dengan komputer yang ada disini dan bisa dipantau oleh kami. Jika 

semisal dari sumur itu dipantau ada kendala/masalah akan kita cek 

disitu ada perusahaan apa saja yang mengambil nanti kita korscek lagi 

nanti biasanya akan kita kasih kebijakan ulang di daerah itu” 

(Wawancara, Selasa 19 Februari 2019, Pukul 10.38) 
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 Di Wilayah Semarang ini terdapat kurang lebih 7 titik sumur pantau 

menurut keterangan Bapak Bambang, selaku Kabid Geologi dan Air Tanah, sebagai 

berikut: 

“Jadi kita mempunyai sekitar 52 sumur pantau di seluruh Jawa Tengah, 

sumur pantau ditempatkan di daerah-daerah dengan kerapatan 

pengambilan air yang tinggi, di Kota Semarang ini kita punya 5/6 sumur. 

Sumur pantau itu gunanya adalah untuk memonitor muka air tanah, jadi 

muka air tanah yang di dalam itu kita tahu levelnya berapa dan itu dapat 

diawasi 24 jam disini, ada KWR-nya kemudian dengan system sinyal 

premontre pakai telkomsel, kita bisa baca disini. Jadi untuk memonitor, 

kira-kira jika ada yang mengajukan izin di daerah situ dengan 

pengajuan debit sekian, kondisi MAT-nya bagaimana masih bisa atau 

tidak. Ini juga merupakan salah satu bentuk pengawasan yang tidak 

langsung dari kami untuk keperluan pengambilan kebijakan.” 

(Wawancara, Rabu 20 Februari 2019, Pukul 08.11) 

Pengawasan pada izin pengelolaan air tanah secara tidak langsung selama 

24 jam yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah dengan 

memasang sumur pantau di beberapa wilayah di Jawa Tengah yang berjumlah total 

sekitar 52 sumur, sedangkan Kota Semarang sendiri memiliki 7 titik sumur pantau. 

Sumur pantau adalah sumur yang dibangun di daerah-daerah dengan kerapatan 

pengambilan air tanah yang tinggi dengan fungsi, yaitu untuk memonitor muka air 

tanah (MAT) sehingga dapat diketahui tahapannya. Selain itu juga sebagai acuan 

dalam penetapan debit pengambilan air tanah bagi para pemohon. 
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Berikut adalah letak 7 titik sumur pantau yang ada di Wilayah Kota 

Semarang: 

Gambar 3.1 

Peta Titik Lokasi Sumur Pantau di Kota Semarang 

 
Sumber: Webgis Dinas ESDM, diolah 

Menurut peta titik lokasi sumur pantau di Kota Semarang, 2 titik 

diantaranya berada pada Kecamatan Semarang Barat, yaitu Puri Anjasmoro dan 

ESDM Jateng, kemudian SMKN 10 terletak pada Kecamatan Semarang Utara,  

Wijaya Kusuma terletak pada Kecamatan Tugu, UNDIP S2 terletak di Kecamatan 

Semarang Selatan, sedangkan lokasi GEOUNDIP terletak di Kecamatan 

Tembalang. Berikut sumur pantau pada setiap lokasi di Kota Semarang:

Wijaya 

Kusuma 

Semarang 

Puri 

Anjasmoro 

ESDM 

Jateng 

SMKN 

10 

UNDIP S2 

Semarang 

Kawasan 

Industri 

Candi 

GEOUNDIP 
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Tabel 3.2 

Lokasi Sumur Pantau di Wilayah Kota Semarang 

No Sumur Pantau No. Sumur Pantau 

1. 

Lokasi Kawasan Industri Candi 

(Jl. Gatot Subroto Blok 10) 

3. 

Lokasi UNDIP S2 Semarang 

(Jalan Imam Barjo) 

2. 

Lokasi Wijaya Kusuma Semarang  

(Kecamatan Tugu) 

4. 

Lokasi Puri Anjasmoro 

(Puri Anjasmoro Blok J, Kel. Tawangsari) 

Sumber: Webgis Dinas ESDM dan dokumentasi lapangan
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No Sumur Pantau No. Sumur Pantau 

5. 

Lokasi ESDM Jawa Tengah 

(Jl. Madukoro AA) 

7. 

Lokasi GEOUNDIP 

(Fakultas Geologi UNDIP) 

6. 

Lokasi SMKN 10 

(Jl. Kokrosono No. 75, Panggung Kidul) 

Sumber: Webgis Dinas ESDM dan dokumentasi lapangan
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Selain itu, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan 

tidak langsung lainnya dengan menggunakan media sosial sebagai sarana 

pengaduan dari masyarakat, seperti yang disampaikan Bapak Bambang sebagai 

Kabid Geologi dan Air Tanah berikut: 

“Untuk media sendiri kita ada website, twitter, kemudian radio juga ada. 

Kita dapat informasi karena ini kan era keterbukaan publik jadi 

masyarakat atau pelaku usaha atau siapapun bisa melaporkan kepada 

gubernur berupa sms atau twitter untuk lokasi yang sekiranya 

melakukan pengeboran tanpa izin nanti diteruskan ke kita atau juga bisa 

dilaporkan ke twitter kita di @esdmjateng, nanti akan kita tindak lanjuti. 

Demikian juga kalau ada masalah-masalah tentang air tanah.” 

(Wawancara, Rabu 20 Februari 2019, Pukul 08.11) 

Pengawasan tidak langsung secara teknis lainnya yang dilakukan oleh 

Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak sendiri, yaitu pengawasan pada 

kelengkapan administrasi syarat untuk menyusun rekomtek, seperti KTP dan 

NPWP dari pemohon kemudian lab air, pemasangan meter air yang bersegel 

ESDM, pumping test atau uji pemompaan beserta laporan yang dikeluarkan melalui 

berita acara, dan penyampaian hasil pengeboran dari pemohon kepada Cabang 

Dinas kemudian dibandingkan dengan laporan dari pihak Cabang Dinas, jika terjadi 

ketidaksamaan maka tidak akan diverifikasi. 

Berdasarkan pengawasan intern secara langsung maupun tidak langsung 

yang dilakukan Dinas ESDM tersebut, menurut fakta lapangan seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Bambang selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah 

vv 
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dan Bapak Joko selaku Kepala Seksi Geologi dan Minerba, berikut: 

“Pengawasan yang lebih efektif menurut saya itu selain rakor tadi kita 

juga harus pandai memilah-milah mana yang harus ditangani terlebih 

dulu di lapangan. Kemudian juga yang efektif itu dari masyarakat 

sendiri ikut melakukan pengawasan.” (Wawancara, Rabu 20 Februari 

2019, Pukul 08.11) 

Demikian juga seperti pernyataan dari Aghni selaku Staf Bidang Analis 

Potensi Sumber Daya Air Tanah berikut: 

“Secara langsung karena kami dapat bertemu para pengguna dan 

meninjau langsung kondisi di sana” (Wawancara, Selasa 19 Februari 

2019, Pukul 10.38) 

Dilihat dari seberapa besar target tercapai dengan hasil keterangan tersebut, 

kedua narasumber menilai pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah yang lebih 

efektif adalah dengan pengawasan langsung yang selektif dan tepat sasaran serta 

keikutsertaan dari masyarakat itu sendiri. 

Lain halnya dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana 

teknis dalam kebijakan ini, dinas pelaksana secara administrasi yakni, DPMPTSP 

Provinsi Jawa Tengah juga melakukan pengawasan namun hanya yang berkaitan 

dengan pelaksanaan administrasi perizinan, yaitu berupa pengaduan langsung dan 

pengaduan tidak langsung. Pengaduan langsung, dapat datang ke Kantor 

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah di Jl. Mgr. Soegiyoranoto No.1, Semarang 

dengan waktu penyelesaian sesuai SOP, yaitu 1 hari kerja (dalam keadaan normal). 

Untuk waktu penyelesaian pengaduan tidak langsung sesuai SOP yaitu 14 hari kerja  
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(dalam keadaan normal) dapat disampaikan kepada DPMPTSP Provinsi melalui 

media berikut: 

1. Email: pengaduanpl@gmail.com 

2. Telepon: 024 3547091 

3. Website: dpmptsp.jatengprov.go.id 

4. Facebook: dinaspmptsp 

5. Twitter: @dpmptspjateng 

6. Instagram: ptspjateng 

Demikian kesimpulan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan 

narasumber dan fakta di lapangan tersebut, pengawasan secara langsung yang 

dilakukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, yaitu pembinaan yang dilakukan 

dengan rapar koordinasi dan surat peringatan serta peninjauan langsung ke masing-

masing daerah, sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan terhadap 

sumur yang sudah berizin maupun belum berizin, pemasangan sumur pantau, dan 

pemeriksaan laporan/pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh 

DPMPTSP secara langsung dapat datang ke kantor DPMPTSP, kemudian yang 

secara tidak langsung dapat melalui social media, namun laporan/pengaduan hanya 

merupakan pengaduan perizinan air tanah secara administratif. Sementara itu, 

keterlibatan aktor/pelaku dalam proses pengawasan intern pada implementasi 

pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah ini, lebih efektif dengan pengawasan 

secara langsung karena para pelaksana dapat dengan mudah memantau dan 

mailto:pengaduanpl@gmail.com
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mengawasi secara langsung kondisi di lapangan dan dapat langsung memberikan 

peringatan jika terjadi pelanggaran. 

3.1.2 Konsistensi prosedur perizinan yang dilakukan berdasarkan 

dokumen/aturan yang berlaku dan konsep yang melatarbelakangi 

pelaksanaan prosedur perizinan 

Prosedur dan tahapan penerbitan izin pengelolaan air tanah masih 

mendapatkan keluhan dari para pemohon dikarenakan lamanya jangka waktu 

penerbitan yang kadang tidak sesuai prosedur. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kewenangan Pemerintah 

Provinsi terkait dengan perizinan pengelolaan air tanah yaitu penerbitan izin serta 

izin rekomtek yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM dan DPMPTSP Provinsi Jawa 

Tengah seperti yang dijelaskan sebelumnya. 

Prosedur perizinan yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen/aturan 

sebagai bentuk dari kebijakan adalah acuan dasar yang melatarbelakangi untuk 

pelaksanaan izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang, konsistensi sebagaimana 

fakta di lapangan untuk menilai sikap aktor pelaksana dalam memegang teguh 

kebijakan tersebut yang dilakukan secara terus menerus dan benar tanpa keluar dari 

batasan yang telah ditentukan. 
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3.1.2.1 Prosedur dan Tahapan 

Berikut alur prosedur dan tahapan pada perizinan pengelolaan air tanah 

yang dijelaskan oleh Aghni selaku Staf Analis Potensi Sumber Daya Air Tanah 

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah: 

“Alurnya dari pemohon ke PTSP, setelah berkasnya di checklist lengkap 

pemohon mendapatkan bukti pendaftaran dari PTSP, setelah berkas 

lengkap dari PTSP dikirimkan ke sini, masuknya ke kepala dinas dulu 

lalu masuk ke disposisi biasanya masuk bidang ini (GAT) Geologi Air 

Tanah, nanti kami yang mendistribusikan ke Cabang Dinas masing-

masing nanti sama Cabang Dinas dikaji setelah dikaji mereka 

mengeluarkan rekomendasi teknis, dari Cabang Dinas lalu ke kepala 

dinas untuk di acc kalau tidak ada perbaikan, kalau ada ya kami 

kembalikan lagi ke Cabang Dinas untuk diperbaiki setelah di acc tadi 

nanti diserahkan ke PTSP lagi baru pihak PTSP yang mengeluarkan 

izinnya.” (Wawancara, Selasa 19 Februari 2019, Pukul 10.38) 

Prosedur dan tahapan dalam proses semua perizinan pengambilan air 

tanah di Kota Semarang secara administrasi dilaksanakan oleh DPMPTSP 

Provinsi Jawa Tengah setelah semua berkas checklist lengkap yang selanjutnya 

akan diterima oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti di 

lapangan, sementara itu izin rekomendasi teknis dilakukan oleh Dinas ESDM 

Provinsi Jawa Tengah khususnya Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-

Demak untuk wilayah Kota Semarang yang kemudian setelah rekomtek tersebut 

keluar akan diserahkan kembali pada DPMPTSP sebagai dasar penetapan 

keputusan akhir penerbitan. 

Proses penerbitan izin secara administratif tersebut yang dikatakan oleh 

Hasri selaku Staf Bidang Perizinan Air Tanah DMPTSP Provinsi Jawa Tengah 
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terkait dengan alur prosedur dan tahapan perizinan bidang air tanah, sebagai 

berikut: 

“Kami ada pelayanan di depan Namanya FO, jadi nanti masuknya 

melalui FO dulu kemudian nanti di cek pemberkasan ada checklistnya, 

nanti kalau persyaratan sudah lengkap baru masuk ke BO kebetulan 

yang megang saya, setelah itu nanti kami cek lagi kemudian akan 

dikirimkan rekomtek ke ESDM” (Wawancara, Rabu 20 Februari 2019, 

Pukul 10.00) 

Secara garis besar, dalam proses penerbitan izin yang dilakukan oleh 

DPMPTSP selaku Dinas yang membantu Gubernur dan Dinas ESDM secara 

administrasi dilakukan satu pintu melalui Front Office untuk pengecekan berkas, 

jika sudah lengkap maka akan diterima Back Office yang memegang bidang 

perizinan air tanah sebelum nantinya akan dikirimkan kepada Dinas ESDM 

Provinsi Jawa Tengah. 

Pengelolaan air tanah menurut Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang 

tercantum sesuai Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Nomor 

067/008/SOP/VII Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Bidang 

Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dengan alur 

Permohonan Izin sebagai berikut: 

1. Pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala UPT 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Penanaman Modal Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 
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2. UPT. PTSP Provinsi Jawa Tengah meminta Rekomendasi Teknis kepada 

kepala Dinas secara resmi, kemudian Tim Teknis Dinas memeriksa dan 

menganalisis berkas Rekomendasi Teknis. 

3. Jika berkas sudah sesuai Tim Teknis akan mengundang pemohon untuk 

melakukan paparan, jika berkas tidak sesuai maka akan dikoordinasikan 

dengan pemohon 

4. Cek lapangan bersama : Pemohon, Tim Teknis Dinas, UPT. PTSP Provinsi 

Jateng dan Balai Setempat 

5. Cek gambar desain dengan kondisi yang ada di lapangan 

6. Setelah data lengkap Tim Teknis akan membuat kajian teknis sebagai dasar 

pembuatan rekomendasi teknis 

7. Proses pembuatan/analisis rekomendasi teknis 

8. Kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi Teknis untuk disampaikan 

kepada UPT. PTSP Provinsi Jawa Tengah 

Berdasarkan alur permohonan izin pada bagian proses administrasi 

perizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, terdapat 

mekanisme perizinan tanpa verifikasi lapangan dan mekanisme perizinan dengan 

verifikasi lapangan. Untuk proses perizinan pengambilan air tanah yang dilakukan 

dengan mekanisme perizinan tanpa verifikasi lapangan, yaitu Izin Juru Bor dan 

Perpanjangan Izin Juru Bor. 
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Gambar 3.2 

Mekanisme Perizinan Tanpa Verifikasi Lapangan 

 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Sedangkan mekanisme perizinan dengan verifikasi lapangan pada perizinan 

pengambilan air tanah, yaitu Izin eksplorasi air tanah, Perpanjangan izin Ekplorasi 

Air Tanah, Izin Pengeboran air tanah, Izin penggalian air tanah, Izin pengusahaan 

air tanah, Perpanjangan izin pengusahaan air tanah, Izin pemakaian air tanah, 

Perpanjangan Izin Pemakaian Air tanah, Perpanjangan Izin Perusahaan Pengeboran 

Air Tanah, dan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah. 
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Gambar 3.3 

Mekanisme Perizinan Dengan Verifikasi Lapangan 

 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Berdasarkan keterangan kedua mekanisme yang berlaku di DPMPTSP 

Provinsi Jawa Tengah tersebut, perbedaan yang terlihat yaitu adalah adanya 

pemeriksaan teknis lapangan (BAP) untuk rekomtek pada mekanisme perizinan 

dengan verifikasi lapangan, sedangkan mekanisme perizinan tanpa verifikasi 

lapangan tidak menggunakan pemeriksaan tersebut. Mekanisme keduanya 

dilakukan pada semua perizinan yang termasuk di dalamnya tidak terkecuali pada 

perizinan bidang air tanah.  

Waktu yang dibutuhkan untuk semua penerbitan surat izin air tanah di Kota 

Semarang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 

2017, namun yang terjadi di lapangan terkadang waktu tersebut tidak sesuai dengan 

jumlah waktu yang tertera di Pergub tersebut. Hal tersebut terjadi karena waktu 
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yang dibutuhkan untuk penerbitan izin rekomendasi teknis pada verifikasi lapangan 

oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak berbeda-beda untuk setiap 

pemohon, tergantung pada penerjunan ke lokasi untuk uji kelayakan pengambilan 

air tanah serta syarat yang harus dipenuhi.   

Sedangkan pada prosedur dan tahapan keterangan waktu penerbitan izin 

rekomtek disampaikan Bapak Bambang selaku Kabid Geologi dan Air Tanah, 

sebagai berikut: 

“Untuk SOP izin rekomendasi teknis untuk air tanah baik itu izin baru 

maupun perpanjangan itu 12 hari, jadi dari PTSP lalu masuk kesini kita 

catat dulu baru diserahkan ke cabang dinas yang bertanda tangan disini 

itu Kepala Cabang Dinas untuk rekomendasi teknisnya bukan kepala 

Dinasnya, lalu kembali lagi ke PTSP.” (Wawancara, Rabu 20 Februari 

2019, Pukul 08.11) 

Tahapan alur rekomendasi teknis menurut Bapak Bambang, waktu yang 

dibutuhkan hanya untuk izin rekomtek saja, yaitu selama kurang lebih 12 hari dan 

yang mempunyai kewenangan memberikan izin rekomtek sesuai wilayahnya 

adalah Kepala Cabang Dinas itu sendiri. Sedangkan menurut penuturan dari Aghni 

selaku Staf Analis Potensi Sumber Daya Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa 

Tengah, sebagai berikut: 

“Untuk lama prosedurnya kalau lancar biasanya 23 hari kerja jika tidak 

ada kendala semisal pengkajian ulang seperti itu bisa lebih dari batas 

waktu” (Wawancara, Selasa 19 Februari 2019, Pukul 10.38) 

Hasil wawancara pada pihak Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 

ditemukan kejanggalan yakni  ketidaksesuaian waktu yang cukup signifikan 
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diantara keduanya, Bapak Bambang selama 12 hari kerja namun menurut Aghni 

selama kurang lebih 23 hari kerja jika tidak terdapat kendala. 

Sedangkan penuturan dari Hasri selaku Staf Bidang Pelayanan Perizinan 

Air Tanah sesuai dengan batas maksimal waktu yang tertera pada SOP administrasi 

perizinan karena pelaksana tersebut tidak mengetahui kondisi di lapangan untuk 

rekomendasi teknis, namun keluhan mengenai waktu dari pemohon lebih banyak 

disampaikan ke DPMPTSP bukan ke Dinas ESDM, seperti yang disampaikan 

berikut: 

“Saya sendiri kurang tahu ya, karena saya sendiri kan tidak terjun ke 

lapangan, kalau kami ini kan ranahnya tentang kajian administrasinya 

saja jadi biasanya kurang lebih SOP-nya itu 39 hari tetapi kadang ada 

yang melebihi SOP, dari pemohonnya mengeluh ke kami padahal kami 

tidak tahu kondisi di lapangan.” (Wawancara, Rabu 20 Februari 2019, 

Pukul 10.00) 

Maksimal jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai Standar Operasional 

Prosedur (SOP) untuk semua rangkaian proses penerbitan izin air tanah secara 

keseluruhan, yaitu berbeda-beda sesuai masing-masing permohonan izin tanpa 

adanya pemungutan biaya, seperti berikut: 
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Tabel 3.3 

Waktu SOP Perizinan Pengelolaan Air Tanah 

No. Jenis Izin 

Maks. 

Waktu SOP 

(hari kerja) 

Restribusi 

1. Izin Eksplorasi Air Tanah 39 - 

2. Perpanjangan Izin Eksplorasi Air Tanah  39 - 

3. Izin Pengeboran Air Tanah 39 - 

4. Izin Penggalian Air Tanah 39 - 

5. Izin Pengusahaan Air Tanah 39 - 

6. Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah 39 - 

7. Izin Pemakaian Air Tanah 39 - 

8. Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah 39 - 

9. 
Perpanjangan Izin Perusahaan Pengeboran 

Air Tanah  
39 - 

10. Izin Juru Bor 5 - 

11. Perpanjangan Izin Juru Bor 5 - 

12. 
Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah 

(SIPPAT) 
38 - 

Sumber: Pergub Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 

SOP yang tertera pada Pergub Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017, 

perbedaan maksimal waktu yang diberikan secara signifikan hanya pada Izin Juru 

Bor dan Perpanjangan Izin Juru Bor karena menggunakan mekanisme perizinan 

tanpa verifikasi lapangan sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. 
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Berdasarkan hasil pengamatan dan keterangan dari pada informan yang 

terlibat, pelaksanaan tahapan yang dilakukan berdasarkan dokumen/aturan yang 

berlaku dan konsep yang melatarbelakangi yaitu pada SOP kedua instansi dinas 

pelaksana yang saling berkaitan dengan alur dan waktu penerbitan izin air tanah 

baik untuk rekomendasi teknis maupun secara administrasi pada mekanisme 

perizinan dengan verifikasi lapangan dan tanpa verifikasi lapangan, hanya 

ditemukan masalah pada ketidak-konsisten dalam prosedur waktu yang telah 

ditentukan dengan fakta yang ada di lapangan sehingga berdampak pada pemohon. 

3.1.2.2 Keterlibatan petugas dalam proses perizinan atau sesuai dengan 

protap yang ada 

Dalam proses perizinan dibutuhkan keterlibatan aktor pelaksana untuk 

menjalankan prosedur dan tahapan sesuai dengan SOP Perizinan yang tercantum 

dalam Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/008 

/SOP/VII Tahun 2017 Tentang SOP Bidang ESDM Provinsi Jawa Tengah dan 

Pergub Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017.  

Proses perizinan administrasi maupun izin rekomtek bidang air tanah 

mempunyai actor pelaksananya masing-masing beserta tupoksinya, demikian 

pernyataan dari Bapak Bambang selaku Kabid Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM 

Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut: 

“Jadi izin itu yang mengeluarkan DPMPTSP, lalu boleh atau tidaknya 

izin tersebut, PTSP mengajukan surat ke kepala Dinas ESDM untuk 

diberikan izin rekomendasi teknis jika layak, lalu PTSP mengeluarkan 

izin.” (Wawancara, Rabu 20 Februari 2019, Pukul 08.11) 
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Keterlibatan secara administrasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi 

Jawa Tengah dalam pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah ini adalah 

menerbitkan izin secara resmi berdasarkan rekomtek dari Dinas ESDM Provinsi 

Jawa Tengah. Rekomendasi Teknis sendiri adalah persyaratan teknis yang harus 

dipenuhi dalam pemberian izin yang melibatkan Dinas ESDM Provinsi Jawa 

Tengah. 

Tidak hanya itu, dalam penuturannya, Aghni selaku Staf Analis Potensi 

Sumber Air Tanah memberikan keterangan adanya aktor pelaksana lain yang juga 

terlibat dalam proses perizinan rekomtek bidang air tanah sebagai berikut: 

“Kalau meminta surat izin pengeboran air tanah kita melibatkan 

APPATINDO untuk rekomtek SIPPAT jadi nanti berkoordinasi dengan 

ini, mereka harus mengeluarkan rekomendasi teknis juga, pihak swasta 

tapi berbentuk asosiasi” (Wawancara, Selasa 19 Februari 2019, Pukul 

10.38) 

Selain DPMPTSP dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, kebijakan ini 

juga melibatkan sebuah asosiasi yang berfungsi untuk mengeluarkan izin 

pengeboran dalam salah satu syarat SIPPAT dan turut berkoordinasi dalam proses 

pengawasan termasuk di Kota Semarang. 

Mengenai tupoksi dan siapa saja yang terlibat dalam SOP Penerbitan Izin 

bidang Air Tanah dan Penerbitan izin rekomtek pada masing-masing instansi, 

berikut lebih jelasnya: 
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Tabel 3.4 

Tupoksi Pelaksana Dalam SOP Penerbitan Izin Bidang Air Tanah 

di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 

No. Pelaksana Keterangan Tupoksi 

1. Kepala DPMPTSP a. Menandatangani surat permintaan 

rekomtek izin 

b. Mendatangani izin penerbitan 

2. Kabid PTSP a. Menyiapkan surat permintaan rekomtek 

izin 

b. Menyiapkan konsep izin penerbitan 

3. Kepala Seksi a. Menyiapkan surat permintaan rekomtek 

izin 

b. Menyiapkan konsep izin penerbitan 

4. Staf Teknis a. Mengagenda 

b. Menyiapkan surat permintaan rekomtek 

izin 

c. Mengirim surat permintaan rekomtek izin 

d. Menerima rekomtek izin 

e. Menyiapkan konsep izin penerbitan 

f. Menyerahkan izin penerbitan 

5. Petugas Front Office (FO) Mengecek kelengkapan berkas 

permohonan 

Sumber: SOP DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 
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Tabel 3.5 

Tupoksi Pelaksana Dalam SOP Penerbitan Izin Rekomtek Bidang Air Tanah 

di Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 

No. Pelaksana Keterangan Tupoksi 

1. Kepala Dinas a. Memberikan disposisi 

b. Penandatanganan izin rekomtek 

2. Sekretariat a. Mencatat dan mengagendakan surat 

permohonan 

b. Menyusun izin rekomtek 

3. Kepala Bidang GAT Mencatat di Bidang dan mengirim ke 

Cabang Dinas 

4. Seksi PAT a. Mengagendakan izin rekomtek 

b. Mengirimkan izin rekomtek ke PTSP 

5. Kepala Cabang Dinas a. Memberikan disposisi 

b. Menyusun laporan tinjauan lapangan 

6. Kasi Geologi dan Minerba 

Cabang Dinas 

a. Meneliti dan memberikan disposisi 

b. Menyusun laporan tinjauan lapangan 

7. Tim Teknis a. Melakukan kajian administratif 

b. Meninjau lapangan 

c. Menyusun laporan tinjauan lapangan 

Sumber: SOP Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah  

 Adanya keterkaitan pada tupoksi masing-masing actor pelaksana yang 

terlibat dalam perizinan air tanah tersebut terjadi saling koordinasi antar pelaksana 

intern dari kedua instansi tersebut sehingga membutuhkan kesesuaian dengan 

protap yang ada agar tidak timbul permasalahan yang akan berdampak kepada 

pemohon. 
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Intensitas keterlibatan petugas dalam pengawasan di lapangan menurut 

Bapak Bambang selaku Kabid Geologi dan Air Tanah seperti penjelasan, berikut: 

“Untuk pengawasan di cabang dinas itu dilakukan setiap 1 bulan sekali, 

hanya kendalanya tidak bisa menghandle keseluruhan, katakanlah 

lingkup kerja setiap cabang dinas 2-3 kab/kota padahal dari daerah itu 

yang punya sumur sekitar 2000 jadi pengawasannya lebih ke obyek-

obyek yang mungkin usaha-usaha tersebut pada nakal” (Wawancara, 

Rabu 20 Februari 2019, Pukul 08.11) 

Pengawasan yang dilakukan di lapangan melibatkan beberapa actor 

pelaksana yaitu petugas teknis. Oleh Cabang Dinas dilakukan sebanyak 1 kali 

dalam sebulan yang belum dapat mencakup keseluruhan karena terkendala jumlah 

sumur yang tidak sedikit pada masing-masing daerah, sehingga lebih memfokuskan 

pada objeksumur yang sering tidak patuh. 

Dapat diketahui bahwasannya keterlibatan petugas dengan kesesuaian 

protap yang ada sudah berjalan dengan semestinya pada peran yang telah ditetapkan 

pada SOP yang berlaku dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. 

Sementara itu, keterlibatan pengawasan di lapangan mengalami kendala 

dikarenakan minimnya intensitas yang dilakukan oleh petugas teknis yaitu hanya 

sebanyak 1-2 kali dalam sebulan padahal jumlah sumur yang ada di setiap daerah 

terhitung tidak sedikit oleh sebab itu petugas pelaksana tidak bisa mengontrol 

secara keseluruhan. 

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Peran pelaksana implementasi sangat menentukan terimplementasikannya 

suatu kebijakan sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami 
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kebijakan yang akan dilaksanakan. Disamping itu faktor eksternal perlu 

diperhatikan pula untuk dapat mendukung bagi kelancaran dalam implementasi 

kebijakan tersebut. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu 

kebijakan dibuat dan dirumuskan adalah subyek implementasi kebijakan. 

3.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Standar dan tujuan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah harus 

senantiasa dicantumkan dengan jelas sebuah kebijakan, baik apa saja yang diawasi 

maupun kejelasan standar dalam perizinan. Sebab jika terdapat kejelasan standar 

dan tujuan maka kebijakan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan, tetapi 

sebaliknya akan sering terjadi kegagalan bila standar dan tujuannya tidak jelas. 

Kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah mempunyai dasar 

hukum agar dalam implementasinya tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang 

hendak dicapai, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat yang dalam pemanfaatannya 

memperhatikan fungsi sosial, ketersediaan air, lingkungan hidup, dan kepentingan 

pembangunan, berikut penuturan dari Kabid Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM 

Provinsi Jawa Tengah: 

“Dasar hukum kewenangan gubernur tentang pengelolaan air tanah itu 

setelah adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 pada sektor ESDM bidang 

geologi. Kewenangannya yang pertama itu didalam mengeluarkan izin, 

ada izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, izin 

pengusahaannya ada, kemudian karena izin yang mengeluarkan 

gubernur lalu pengawasan juga menjadi kewenangan gubernur juga,UU 

terkait pasal air tanah itu dulu ada UU Nomor 7 Tahun 2004, untuk 

sekarang ini sementara memakai UU lama yaitu UU Nomor 11 Tahun 

74. Agar pengawasan izin tetap berjalan maka dikeluarkan lagi PP 
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Nomor 121 tahun 2015.” (Wawancara, Rabu 20 Februari 2019, Pukul 

08.11) 

Setelah adanya dasar hokum, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, 

khususnya pada sector ESDM bidang geologi telah menjadi kewenangan Gubernur 

untuk mengeluarkan izin yang meliputi izin pengeboran, izin penggalian, izin 

pemakaian, dan izin pengusahaan. Selain itu pengawasan pada bidang tersebut juga 

sekaligus menjadi wewenang Gubernur. Sementara itu dasar hokum terkait air 

tanah mengalami perubahan yang semula adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2004, kini kembali menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 disusul dengan 

terbitnya PP Nomor 121 tahun 2015 untuk kembali menjalankan kebijakan 

pengawasan izin. 

Implementasi pengawasan izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang 

mempunyai acuan dasar hokum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Berikut 

merupakan dasar hokum atau kebijakan yang mengatur pelaksanaan pengawasan 

dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang: 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

Undang-Undang tesebut menjelaskan bahwa, untuk mendorong 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan 

masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui 

peningkatan daya saing Daerah serta bertujuan untuk memacu sinergi dalam 

berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan 

Pemerintah Pusat, maka hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 
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untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Berikut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bambang selaku Kabid 

Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 

“Sebelum adanya UU No. 23 tahun 2014, kewenangan air tanah itu 

masih di kab/kota jadi pemerintah provinsi hanya memberikan 

rekomendasi teknis pada CAT yang lintas kab/kota, setelah terbit UU 

No. 23 tahun 2014 ini, CAT lintas kab/kota ataupun yang lokal dan yang 

masih dalam cakupan provinsi kemudian semua izin, rekomendasi 

teknis, pengawasan dan pengendalian menjadi kewenangan Gubernur 

melalui instansi yang menangani.” (Wawancara, Rabu 20 Februari 

2019, Pukul 08.11) 

Adanya Undang-Undang ini, pelaksanaan pengawasan maupun 

perizinan mengenai pengelolaan air tanah di Kota Semarang menjadi 

kewenangan daerah Provinsi dan instansi yang mempunyai kewenangan 

sebagai pelaksana, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Jawa Tengah. 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 

Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa, Undang-undang ini 

dapat melimpahkan wewenang tertentu dari Pemerintah tersebut kepada 

Badan-badan Hukum tertentu, yang syarat-syaratnya diatur oleh Pemerintah 

sehingga pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak 

mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dicantumkan dalam Undang-

undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta tidak bertentangan 

dengan kepentingan Nasional. 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber 

Daya Air 

Peraturan tersebut menjelaskan beberapa diantaranya mengenai 

penekanan perihal kewajiban Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 

untuk melakukan pengawasan mutu pelayanan atas badan usaha lain dan 

perseorangan sebagai pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah serta tata cara 

pengawasan Pengusahaan Air Tanah. 

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah 

Peraturan tersebut mengatur perihal kewenangan pemerintah 

provinsi untuk mengelola air tanah salah satunya perihal tentang pembinaan 

dan pengawasan yang dilakukan terhadap izin pemakaian atau pengusahaan 

air tanah serta keikutsertaan peran serta masyarakat dalam pengawasan izin 

pengelolaan air tanah.  

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah 

Keterangan Hasri selaku Staf Bidang Pelayanan Perizinan Air Tanah 

sebagai berikut 

“Ranah kami hanya secara administrasinya saja sesuai yang di UU 

Nomor 18 Tahun 2017, jadi tugas kami hanya membantu Dinas 

ESDM untuk perizinan air tanah ini" (Wawancara, Rabu 20 Februari 

2019, Pukul 10.00) 

Peraturan ini menjelaskan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin 

secara administrasi salah satunya di bidang energi dan sumber daya mineral 
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termasuk semua penerbitan izin air tanah yang dilakukan oleh DPMPTSP 

Provinsi Jawa Tengah. 

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di 

Provinsi Jawa Tengah 

Peraturan ini menjelaskan semua pelayanan bidang energi dan 

sumber daya mineral khususnya bidang geologi yang mencakup air tanah 

oleh Pemerintah Provinsi dengan Dinas ESDM yang terkait, termasuk di 

dalamnya meliputi persyaratan, hak dan kewajiban pemegang izin, 

perpanjangan izin, pelaksanaan pengawasan dan pencabutan izin. 

7. Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/008 

/SOP/VII Tahun 2017 Tentang SOP Bidang Energi Dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Jawa Tengah 

Sebagaimana menjadi tugas Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 

sebagai pelaksana pengendalian dan pengawasan pada izin pengelolaan air 

tanah, SOP tersebut sebagai acuan untuk membuat keputusan dalam 

menyusun rekomtek air tanah. 

Adanya kebijakan mengenai pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah 

di Kota Semarang tidak terlepas dari 7 payung hukum tersebut yang masing-masing 

peraturan mempunyai andil untuk menguatkan aturan sebagai dasar atau pegangan 

untuk para pelaksana dalam keterlibatannya menjalankan tugas pokok dan fungsi 

baik secara administrasi maupun teknis pengawasan izin. 
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Ada 7 jenis penerbitan izin dan 5 jenis perpanjangan izin berbeda yang 

dikeluarkan dan beberapa diantaranya saling berkaitan tergantung dari pengajuan 

kegunaan pengambilan air tanah. Berikut penjelasan Bapak Bambang selaku Kabid 

Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah terkait perbedaan surat 

penerbitan dari masing-masing izin pengelolaan air tanah, 

“Jadi dari surat izin pengeboran begitu keluar nanti ditingkatkan 

apakah setelah dibor akan digunakan atau tidak, kalau iya nanti 

mengajukan lagi SIPA yaitu surat izin pengusahaan komersil, kalau 

tidak untuk usaha yaitu mengajukan surat izin pemakaian air tanah,  

yang tidak ada kaitannya dengan komersil contohnya rumah tangga. 

Kemudian untuk izin penggalian itu sumur gali dari galian bukan 

pengeboran meskipun untuk komersil, izinnya tetap izin penggalian.” 

(Wawancara, Rabu 20 Februari 2019, Pukul 08.11) 

Adanya keterkaitan perizinan satu dengan izin yang lain disebabkan karena 

penyesuaian kebutuhan pemakaian pemohon, setelah pemohon melakukan 

pengeboran yang sudah berizin maka wajib bagi pemohon melakukan permohonan 

SIPA jika air tanah tersebut akan digunakan untuk kegiatan komersil sedangkan 

yang diperuntukkan selain kegiatan komersil maka pemohon melakukan 

permohonan izin penggalian. 

Persyaratan seperti yang dijelaskan oleh Hasri selaku Staf Bidang 

Pelayanan Perizinan Air Tanah DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut: 

“Ada yang hampir sama semua sih mbak seperti contohnya KTP, surat 

permohonan, NPWP itu hampir sama di semua izin, cuma ada beberapa 

persyaratan yang dibutuhkan selain itu yang berbeda” (Wawancara, 

Rabu 10 Februari 2019, Pukul 10.00) 
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Terdapat persamaan dari persyaratan dokumen perizinan pengelolaan air 

tanah pada masing-masing izin, yaitu yang berkaitan dengan data pemohon. 

Perbedaan syarat bergantung pada jenis perizinan yang akan dimohon, yaitu 

permohonan baru atau perpanjangan.  

Demikian seperti Aghni selaku Staf Analis Potensi Sumber Daya Air Tanah 

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang menjelaskan perbedaan izin maupun 

syarat bagi pemohon baru dengan perpanjangan sebagai berikut: 

“Perbedaan izin, itu masing-masing kan ada tahapan kalau juru bor itu 

kan kita mengeluarkan rekomendasi teknisnya untuk izin pengeboran, 

surat izin perpanjangan pengusahaan air tanah/perpanjangan SIPA, 

kalau SIPA baru kan sistemnya online di PTSP nah kalau yang 

perpanjangan itu kita mengeluarkan rekomtek, terus rekomtek juru bor 

sama SIPA. Kalau yang izin eksplorasi hanya sumur yang tidak untuk 

produksi tapi mereka/pemohon kan tetap melakukan pengeboran jadi 

mereka tetap harus memiliki surat izin pengeboran untuk semua sumur 

eksplorasi tapi tidak untuk produksi/tidak dimanfaatkan airnya hanya 

untuk mengetahui ada akuifer air tanah disini seperti penelitian saja. 

Untuk perpanjangan dengan baru syaratnya beda, dengan pengajuan 

SIP dengan SIPPA itu berbeda mereka harus menyertakan penambahan 

debitnya kalau mereka mengajukan penambahan debit paling itu saja 

sih” (Wawancara, Selasa 19 Februari 2019, Pukul 10.38) 

Ketika pemohon ingin mengajukan izin pengeboran, demikian seperti 

pernyataan Aghni, sebagai berikut: 

“Kalau secara syarat menurut saya itu sudah jelas dan bisa tertangani, 

tapi biasanya untuk pemohon baru yang mengajukan surat izin 

pengeboran nah itu biasanya mengalami kesulitan karena dalam syarat 

untuk mengajukan surat izin pengeboran itu harus ada sertifikat 

pengusahaan pengeboran air tanah dan juru bor, itu mereka bingung” 

(Wawancara, Selasa 19 Februari 2019, Pukul 10.38) 
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Persyaratan penerbitan izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang dirasa 

sudah cukup jelas bagi pihak pelaksana kebijakan. Namun secara fakta di lapangan, 

persyaratan penerbitan izin pengambilan air tanah untuk masyarakat masih terdapat 

kendala dalam pemahaman syarat bagi pemohon yang cenderung sukar dipahami 

dikarenakan banyaknya jenis perizinan dengan kebutuhan air tanah yang berbeda-

beda. 

Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, 

penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya 

secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya. 

Menurut pengakuan dari Bapak Joko selaku Kasi Geologi dan Minerba Cabang 

Dinas Wilayah Semarang-Demak berikut: 

“Yang jelas pengawasan dan pengendalian kita itu endingnya 

pembinaan supaya mereka tertib, soalnya kebanyakan mereka illegal 

tapi bayar pajak, kalau kita tutup sumurnya otomatis kan jadi ga bayar 

pajak, akhirnya kesulitannya kan disitu. Kita itu bukan pengawasan yang 

keras ya, kalau ga ada izin langsung di tutup sumurnya gitu tidak jadi 

mereka sudah berizin saja kita sudah senang.” (Wawancara, Selasa 26 

Maret 2019, Pukul 08.22) 

Para pelaksana dalam pelaksanaan pengawasan dalam izin pengelolaan air 

tanah khususnya di Kota Semarang, mengaku cukup kebingungan untuk bertindak 

tegas kepada para pengguna air tanah yang tidak berizin atau illegal ini karena jika 

dilakukan penutupan sumur maka mereka tidak membayar pajak air tanah, oleh 

sebab itu pengawasan yang diberikan Dinas ESDM bersifat pembinaan. Pembinaan 

adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan 
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bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan bidang energi 

dan sumber daya mineral. 

Disamping itu, upaya pembinaan dari APPATINDO sendiri sebagai sebuah 

asosiasi adalah dengan merangkul pelaku usaha pengeboran perorangan untuk 

bergabung ke dalam asosiasi untuk memudahkan koordinasi dan pembinaan demi 

tercapainya tujuan utama dari kebijakan ini, seperti pernyataan Fani selaku 

Sekretaris APPATINDO Jawa Tengah, berikut: 

“Jadi, pembinaan kami kepada anggota itu dalam hal pengeboran agar 

dilakukan dengan menaati aturan perijinan, kemudian menekankan 

bahwa dalam melaksanakan kontruksi sumur dalam itu harus dilakukan 

dengan benar, tidak semata-mata hanya mencari air saja tapi juga 

memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan, juga memasang 

saringan Sumur Dalam pada posisi kedalaman yang memang boleh 

dieksploitasi menurut undang-undang.” (Wawancara, Senin 19 Maret 

2019, Pukul 09.35) 

Pembinaan yang dilakukan oleh APPATINDO Jawa tengah kepada 

anggotanya adalah dalam hal pengeboran yaitu dengan memperhatikan pelaksanaan 

konstruksi sumur agar tidak menimbulkan dampak negatif lingkungan serta 

memasang saringan yang sesuai menurut peraturan. 

Berdasarkan keterangan dari para narasumber, dampak untuk mengurangi 

pengambilan air tanah secara illegal dari terselenggarakannya pelaksanaan 

pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah sangat diharapkan. Dari kebijakan 

tersebut, para pelaksana merasakan adanya dampak positif, yaitu presentase yang 

membuat izin sudah semakin banyak, kemudian sudah mulai banyak yang sadar 

untuk mengajukan izin. Sedangkan fakta lain yang ditemukan di lapangan, yaitu 
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kurangnya ketegasan instansi pelaksana dalam menertibkan izin untuk beberapa 

pengguna air tanah yang tidak berizin atau illegal tersebut. 

Setelah adanya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kendala 

yang terjadi adalah semua perizinan untuk pengelolaan air tanah yang semula 

kewenangan Kabupaten/Kota sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi 

tersebut menyebabkan bertambahnya perizinan rekomendasi teknis sebanyak  

hampir 3 kali lipat dari sebelumnya, hal tersebut membuat instansi yang menangani 

sedikit mengalami kesulitan. Demikian kendala tersebut dirasakan oleh Bapak 

Bambang selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi 

Jawa Tengah, sebagai berikut: 

“Sebelum kewenangan pindah jadi setiap tahun kalau orang ingin 

perpanjangan rekomendasi teknis itu paling 250-300, berarti yang 

melakukan proses perpanjangan atau izin baru setelah adanya UU itu, 

tahun 2015 meningkat menjadi 1023 hampir 3x lipatnya, jadi banyak 

sekali dulu kab/kota yang tidak menangani secara benar-benar dan tidak 

tertangani dan sekarang kami sedikit kewalahan.” (Wawancara, Rabu 

20 Februari 2019, Pukul 08.11) 

Peneliti menyimpulkan adanya kejelasan dalam pemahaman tujuan 

kebijakan pelaksanaan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah sebagaimana 

yang telah tercantum sesuai dasar hukum yang ada dengan fakta di lapangan bahwa 

dampak dari adanya kebijakan tersebut bersifat positif yang artinya tujuan itu 

perlahan telah tercapai yakni pengelolaan air tanah yang berkelanjutan untuk 

kesejahteraan masyarakat yang dalam pemanfaatannya memperhatikan fungsi 

sosial, ketersediaan air, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan. 

Perubahan kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan 
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pemerintah  Provinsi salah satunya yang melingkupi perizinan di bidang air tanah 

ternyata menyebabkan pertambahan izin rekomtek yang cukup signifikan sehingga 

membuat Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sedikit kewalahan. Adanya standar 

ukuran dalam persyaratan dalam izin pengambilan air tanah ternyata belum 

mendapat kejelasan yang cukup untuk masyarakat khususnya pemohon yang akan 

mengajukan izin karena adanya total 12 izin dengan kebutuhan air tanah yang 

berbeda-beda mencakup izin baru dan perpanjangan. 

3.2.2 Sumber – Sumber Kebijakan 

Sumber-sumber kebijakan merupakan faktor yang sangat menentukan 

terhadap keberhasilan dalam setiap kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud 

mencakup dana atau finansial dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendorong 

dan memperlancar implementasi yang efektif. Demikian pula dengan implementasi 

kebijakan pengawasan dalam izin air tanah di Kota Semarang, besar kecilnya dana 

serta SDM yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan sangat 

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. 

1) Sumber Daya Manusia SDM 

Berdasarkan pernyataan Bapak Bambang selaku Kabid Geologi dan Air Tanah 

seperti berikut, 

“Untuk SDM sudah baik ya menurut saya, karena sudah sesuai dengan 

ilmunya di sini jadi masing-masing sudah mengetahui tugasnya. Seperti 

saya ini sebagai kepala bidang wajib membagi ilmunya kepada pegawai-

pegawai yang baru karena di sini setiap orang akan menangani tidak 

hanya satu ilmu karena suatu saat bisa berpindah-pindah tempat” 

(Wawancara, Rabu 20 Februari 2019, Pukul 08.11) 
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Dilihat dari segi kualitas, SDM yang terlibat pada pelaksanaan pengawasan 

dalam izin pengelolaan air tanah sudah cukup baik dinilai dari komitmen dan 

kompetensi. Begitu pula sebagai kepala bidang, mampu untuk memberikan ilmu 

kepada bawahannya sebagai bentuk pembinaan agar dapat beradaptasi dengan 

lingkungan pekerjaan. 

Terkait penilaian dalam segi kuantitas pelaksana pada staf yang menangani 

bidang administrasi perizinan air tanah di DPMPTSP, peneliti menemukan kendala 

kuatitas yang dirasa kurang berdasarkan hasil wawancara dengan Hasri selaku Staf 

Bidang Pelayanan Perizinan Air Tanah, sebagai berikut: 

“Untuk ranah air tanah saat ini hanya satu orang saja, kebetulan saya 

sendiri jadi memang alur dari Front Office (FO) kemudian ke Back 

Office (BO), dari saya membuatkan permohonan rekomtek, kemudian 

ada pembuatan SK dan sebagainya itu memang hanya saya satu orang. 

Kalau dibilang kewalahan itu pasti karena misalkan satu perusahaan itu 

mempunyai lebih dari satu sumur, nah itu SK-nya kita mengeluarkannya 

kan pasti satu-satu jadi kewalahannya paling dalam pengetikan dan 

pengerjaannya, sedangkan bantuan dari teman itu ketika mereka lagi 

tidak sibuk saja.” (Wawancara, Rabu 20 Februari 2019, Pukul 10.00) 

Proses perizinan secara administrasi yang dilakukan oleh DPMPTSP pada 

sector ESDM khususnya bidang air tanah mengalami kendala kurangnya jumlah 

staf pada peran back office yang hanya berjumlah satu orang oleh karena itu 

dibutuhkan lebih banyak pegawai karena pekerjaan yang dilakukan cukup banyak 

mengingat SK setiap sumur berbeda-beda. 

Sementara itu tidak hanya di DPMPTSP sendiri, namun kurangnya SDM 

juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang dirasakan oleh Cabang 
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Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak, berikut pengakuan dari Bapak Joko 

selaku Kasi Bidang Geologi dan Minerba: 

“Jadi untuk Cabang Dinas ini kita seksinya ada 2 ya, Geologi dan 

Minerba kemudian Pertambangan. Disini orangnya itu ada 5 mengurusi 

3 Kab/Kota dengan sebegitu kompleksnya permasalahan air tanah. 

Untuk pengawasan ke lapangan ya paling 2 orang karena keterbatasan 

SDM, jadi memang kita kekurangan tenaga istilahnya.” (Wawancara, 

Selasa 26 Maret 2019, Pukul 08.22) 

 Setiap Cabang Dinas ESDM khususnya Cabang Dinas ESDM Wilayah 

Semarang-Demak, mengurus kurang lebih 2 hingga 3 kabupaten/kota dengan 

beragam permasalahan yang berkaitan dengan air tanah, sedangkan SDM pada 

kantor Cabang Dinas ESDM pada bidang geologi dan Minerba yang hanya 

berjumlah 5 orang saja dituntut untuk melakukan pengawasan yang setiap bulannya 

hanya berjumlah 2 orang datang ke setiap daerah lokasi. 

2) Anggaran 

Sedangkan untuk masalah dana atau anggaran dirasa sudah cukup seimbang 

dengan SDM yang ada, artinya anggaran yang diberikan sudah mencukupi untuk 

SDM dengan jumlah yang tidak banyak. Untuk mengatasi hambatan dalam 

anggaran, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM di lapangan 

menggunakan konsep bahwa pengawasan dapat dilakukan dari mana saja seperti 

email ke perusahaan terkait, tidak selalu dengan berkeliling ke daerah-daerah untuk 

menghabiskan anggaran, sehingga bagaimana caranya agar melakukan pengawasan 

yang dapat diterima dengan biaya yang tidak terlalu banyak karena kemampuan 
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anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi sendiri masih terbagi dengan 

pelaksanaan kebijakan yang lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, masalah SDM dan anggaran 

merupakan masalah yang luas dan saling ketergantungan, yang pertama harus 

disadari kemampuan yang diberikan pemerintah provinsi dalam penganggaran 

terutama untuk pengawasan air tanah, kemudian terkait permasalahan SDM yang 

terbatas, anggaran yang besar namun jumlah SDM sedikit juga akan berjalan tidak 

efektif. 

3.2.3 Komunikasi Antar Organisasi 

Ketepatan komunikasi dengan para pelaksana serta keseragaman dari 

ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber 

informasi. Penyampaian informasi antara penyampai dan penerima informasi 

terkadang memiliki interpretasi yang berbeda satu sama lain, sehingga 

memungkinkan pesan tersebut tidak terlaksana dengan baik dan efektif. Apabila 

koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses 

implementasi baik, maka memperkecil suatu kesalahan begitu pula sebaliknya. 

Seperti pernyataan Bapak Bambang selaku Kabid Geologi dan Air Tanah 

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah berikut: 

“Kita selalu mengadakan rapat koordinasi setiap 3 bulan sekali, kami 

mengundang cabang dinas, jadi ada permasalahan apa, misal laporan 

pengawasan kok lama apa tidak jalan seperti itu kendalanya apa nanti 

kita rapatkan termasuk cara membuat format surat teguran seperti apa 

atau kita juga ada grup WA jadi kalau ada informasi terkini langsung di 

grup itu. Kegunaan dari rakor air tanah ini untuk mengingatkan, 
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mengarahkan, dan membina agar menjadi lebih baik. Untuk Kab/Kota 

yang menarik pajak air tanah, jadi kita tetap berkoordinasi kepada 

pemerintah daerah kab/kota sama juga dengan Kota Semarang pada 

Bapenda-nya untuk pengecekan pajak pengguna air tanah” 

(Wawancara, Rabu 20 Februari 2019, Pukul 08.11) 

Baik koordinasi antar instansi maupun di dalam instansi itu sendiri, haruslah 

berjalan secara jelas dan intensif sehingga meminimalisir kesalahan dan 

menimbulkan kerjasama yang baik. Demikian halnya dengan pelaksanaan 

koordinasi antar instansi pada kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air 

tanah di Kota Semarang, yaitu dengan berkoordinasi dengan pemerintah 

Kabupaten/Kota dan mengadakan rapat koordinasi yang dilakukan secara berkala 

setiap 3 bulan sekali untuk mendiskusikan berbagai permasalahan, kemudian 

mengarahkan, mengingatkan, dan membina peserta rakor agar lebih tertib. Begitu 

pula koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah kota 

yaitu Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan Bapenda Kota Semarang terkait 

hal pajak air tanah. 

Sebelum atau ketika kebijakan tersebut diimplementasikan para instansi 

pelaksana harus mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada objek daripada 

kebijakan tersebut maupun kepada semua pihak yang terlibat dalam kebijakan, 

yakni sosialisasi agar aparat dan masyarakat memahami hak dan kewajiban masing-

masing. Berikut pengakuan Aghni selaku Staf Analis Potensi Sumber Air Tanah: 

“Kalau kami lebih ke PDAM karena di semua kabupaten/kota ada 

PDAM masing-masing wilayah, mereka koordinasi di sini nanti kita 

kasih tahu tentang perizinannya seperti apa, nanti yang belum tahu kita 

kasih tahu di sini seperti apa, yang belum mengajukan izin permohonan 
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mengajukan izin jadi sosialisasi lebih ke PDAM dan perusahaan-

perusahaan” (Wawancara, Selasa 19 Februari 2019, Pukul 10.38) 

Sasaran sosialisasi yang dilakukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 

sebagian besar dilakukan kepada PDAM daerah dan perusahaan besar saja dengan 

harapan mereka dapat mematuhi perizinan maupun tertib berizin bagi sumur yang 

belum berizin. 

Faktor komunikasi dalam kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air 

tanah tidak terhindar dari kendala yang terjadi di lapangan. Kendala tersebut terjadi 

pada proses komunikasi dari instansi kepada masyarakat itu sendiri manakala 

terjadi perubahan kebijakan seperti yang dikatakan oleh Aghni, sebagai berikut: 

“Kendala dalam setiap perubahan kebijakan itu ya paling komunikasi ke 

pemohon, ke perusahaan seperti itu, bilangnya dulu disini kok sekarang 

disini, dulu syaratnya begini kok sekarang seperti ini mereka mungkin 

jadi bingung, jadi harus sosialisasi lagi ke masyarakat.” (Wawancara, 

Selasa 19 Februari 2019, Pukul 10.38) 

Ketika terjadi perubahan pada peraturan baik mekanisme maupun 

persyaratan dalam suatu kebijakan, maka kendala pun tidak bisa dihindari. 

Masyarakat yang belum paham dan mengerti betul mengenai perubahan syarat 

dalam permohonan izin untuk air tanah akan cenderung kebingungan dalam 

melengkapi persyaratan. 

Sementara itu terdapat kendala lain yang terdapat pada proses koordinasi 

antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan hasil 

penelitian di lapangan, yaitu terjadinya antara Cabang Dinas ESDM Wilayah 

Semarang-Demak dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah seperti pada 
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keterangan Bapak Joko selaku Kasi Geologi dan Minerba Cabang Dinas ESDM 

Wilayah Semarang-Demak, sebagai berikut 

“Kami disini punya data izin rekomtek saja, data izin rekomtek itu untuk 

syarat utama dalam penerbitan izin air tanah. Nah disini terkadang kami 

bahkan tidak tahu data yang sudah diterbitkan izin oleh DPMPTSP itu 

mana saja, jadi kami tidak punya data yang lengkap disini. Kami 

memang kurang koordinasi disitu saja” (Wawancara, Selasa 26 Maret 

2019, Pukul 08.22) 

Sebagai syarat utama dalam menerbitkan izin air tanah, izin rekomtek yang 

dikeluarkan oleh Cabang Dinas ESDM menjadi penting sebagai dasar penerbitan 

izin. Sementara itu, DPMPTSP yang berhak menerbitkan semua perizinan air tanah 

final maka, mereka pula yang memiliki semua data lengkap yang sudah diterbitkan 

maupun tidak diterbitkan. Hal tersebut yang menyebabkan seringkali terjadi kurang 

koordinasi antara DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dengan Cabang Dinas ESDM 

Wilayah Semarang-Demak mengenai data penerbitan  

Berdasarkan keterangan dari para narasumber tersebut, penyampaian 

informasi terkait pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah yang diberikan oleh 

instansi pelaksana diberikan sebelum pelaksanaan maupun sesudah pelaksanaan 

tersebut dilakukan yaitu berupa sosialisasi dan rapat koordinasi yang dilakukan 

secara berkala. Para pelaksana yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 

berusaha mendiskusikan permasalahan yang ada dengan cara 

mengkomunikasikannya dalam rapat koordinasi. Walaupun koordinasi komunikasi 

di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi tersebut telah 

dilakukan namun terkadang masih terdapat kendala seputar data perizinan.  
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3.2.4 Karakteristik Badan Pelaksana 

Melihat karakteristik badan-badan pelaksana, maka tidak terlepas dari 

struktur birokrasi dan biasanya dikaitkan dengan norma-norma dan pola –pola 

hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang 

mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata, dengan apa yang mereka 

miliki dalam menjalankan kebijakan pengawasan dalm izin air tanah tersebut.  

Sebagai pelaksana kebijakan, sikap dan perilaku para pelaksana dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab haruslah dilandasi dengan sikap yang kuat, 

tegas dan disiplin. Hal tersebut dilakukan karena akan mempengaruhi berhasil atau 

tidaknya implementasi kebijakan, setiap instansi pelaksana kebijakan harus merasa 

memiliki terhadap tugasnya masing-masing sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

Disampaikan oleh Staf Analis Potensi Sumber Daya Air Tanah, sebagai 

berikut: 

“Komitmen kami, kalau kami itu menjalankan tugas sebisa kami, 

semampu kami, sepengetahuan kami dan sesuai kapasitas kami tanpa 

imbalan apapun, jadi jika dibutuhkan kita akan memberi informasi 

sepengetahuan dan sebisa kami kalau kami tidak mampu biasanya akan 

menyerahkan ke kepala seksi/bidang” (Wawancara, Selasa 19 Februari 

2019, Pukul 10.38) 

Adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana 

pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah dapat dilihat dengan dilandasinya 

komitmen yang cukup kuat oleh para pelaksana di Dinas ESDM Provinsi Jawa 

Tengah tersebut. Komitmen untuk memperbaiki setiap kekurangan dalam 



130 
 

menjalankan kebijakan tersebut diakui oleh Kabid Geologi dan Air Tanah, sebagai 

berikut: 

“Komitmen kami sudah baik tapi tetap harus ditingkatkan dari tahun ke 

tahun apapun karena untuk melayani ke public itu selalu ada kekurangan 

tapi bagaimana caranya kita meminimalisir, jadi merubah mindset di 

pemerintahan yang sekarang secara bertahap” (Wawancara, Rabu 20 

Rabu 2019, Pukul 08.11) 

Menyadari bahwa tugas dari pemerintah adalah memberikan layanan 

kepada publik maka komitmen dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah 

selalu meningkatkan pelayanan, yaitu meminimalisir setiap kekurangan dengan 

cara merubah pola pikir SDM di lingkungan pemerintahan tersebut. 

Implementasi kebijakan pada pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah 

di Kota Semarang khususnya, karakteristik badan pelaksana sendiri tidak bisa lepas 

dari struktur birokrasi yang mempunyai peranan penting karena berkaitan dengan 

prosedur, system kerja, pembagian kerja, wewenang dan koordinasi antar instansi 

pelaksana yang dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah 

satu aspek yang penting dari struktur birokrasi pada setiap organisasi adalah adanya 

pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tupoksi 

seperti adanya SOP (Standar Operating Procedures). 

Menurut penjelasan Bapak Joko selaku Kasi Geologi dan Minerba Cabang 

Dinas ESDM berikut: 

“Jadi untuk anggarannya dalam Wasdal yaitu pengawasan dan 

pengendalian ini ada 2 tim untuk 2 kali lokasi itu untuk kegiatan resmi 

yang terjadwal itu anggarannya 1 bulan 2 kali itu bisa di 1 

Kabupaten/kota bisa di berbeda kabupaten/kota, 2 kali itu maksudnya 1 
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kali SPJ itu 1 hari minimal kita dapat 2 objek itu 2 perusahaan, kalau 

bisa ya 3 biasanya sih tapi 2 karena sesuai SPJ tadi” (Wawancara, 

Selasa 26 Maret 2019, Pukul 08.22) 

Adanya SOP dalam kebijakan ini menuntut pelaksana untuk tetap pada 

standar atau aturan yang bersifat ketat dan disiplin. Berkaitan dengan aturan pada 

anggaran, pada pelaksanaan pengawasan di lapangan terdapat anggaran yang 

diberlakukan hanya untuk 2 kali sebulan, sedangkan untuk memaksimalkan 

pengawasan jumlah itu dirasa kurang namun tetap harus tertulis dalam Surat 

Pertanggung Jawaban (SPJ) hanya 2 kali pengawasan. 

Keterkaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat 

keputusan atau pelaksana keputusan merupakan faktor yang cukup berpengaruh 

dalam kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah ini. Berdasarkan 

hasil penelitian di lapangan, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi 

pelaksana mempunyai keterkaitan dengan badan informal atau swasta, yaitu 

Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO) Jawa 

Tengah. Keterkaitan tersebut diantaranya dalam hal komunikasi, konsultasi dan 

koordinasi antar perusahaan-perusahaan pengeboran air tanah serta melakukan 

verifikasi dan validasi awal permohonan sertifikat badan usaha jasa pelaksana 

konstruksi baik di Jawa Tengah maupun Kota Semarang. 

Sebagai sebuah asosiasi yang ikut berperan dalam upaya konservasi air 

tanah, APPATINDO sendiri mempunyai suatu komitmen seperti yang disampaikan 

oleh Fani selaku Sekretaris APPATINDO, sebagai berikut: 

“Komitmen kami sih ini ya, meningkatkan kompetensi terus juga 

kualifikasi anggota kami ini untuk melakukan konservasi air tanah, 
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caranya itu biasanya dengan membuat sumur-sumur resapan ya, itu juga 

termasuk program dari pemerintah sih mbak.” (Wawancara, Senin 4 

Maret 2019, Pukul 09.35) 

Sebagai sebuah asosiasi yang bergerak pada bidang air tanah, komitmen 

dari APPATINDO Jawa Tengah dalam kebijakan ini adalah dengan terus 

meningkatkan kompetensi untuk para anggotanya agar dapat melaksanakan 

program dari pemerintah berupa konservasi air tanah, yaitu salah satunya dengan 

cara membuat sumur resapan.  

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Joko selaku Kasi 

Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak berikut: 

“Selain data dari pemohon juga ada data-data teknis, contohnya harus 

membuat surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan 

karena memang salah satu bentuk konservasi itu adalah dengan cara 

meresapkan air hujan ke dalam sumur resapan untuk memulihkan fungsi 

lahan yang sudah tertutup infrastruktur atau bangunan-bangunan ya 

supaya air hujan dapat terserap ke sumur tadi sehingga mengurangi air 

palarian seperti banjir” (Wawancara, Selasa 26 Maret 2019, Pukul 

08.22) 

Surat izin pengeboran terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 

salah satunya yaitu dengan membuat kesanggupan sumur resapan. Fungsi dari 

sumur resapan itu sendiri adalah memulihkan fungsi lahan yang sudah tertutup 

infrastruktur atau bangunan-bangunan agar air hujan dapat terserap ke dalam sumur 

tersebut sehingga mengurangi dampak dari air palarian seperti banjir. 

Berdasarkan hasil pengamatan, Instansi formal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah ini masing-masing 

mempunyai SOP dan komitmen sendiri untuk menjalankan tugasnya. SOP yang 
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dimiliki oleh Dinas ESDM diatur dalam Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 067/008/SOP/VII Tahun 2017 Tentang Standar Operasional 

Prosedur Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, begitu 

pula dengan DPMPTSP juga mempunyai SOP yang mengacu pada Pergub Nomor 

18 Tahun 2017 dan Pergub Nomor 18 Tahun 2016. Sedangkan APPATINDO 

sendiri sebagai sebuah asosiasi yang cukup berperan penting dalam kebijakan 

pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah ini mempunyai komitmen untuk 

mendukung program pemerintah dalam hal konservasi air tanah. 

3.2.5 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik 

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel yang 

menimbulkan dampak yang kecil pada implementasi keputusan-keputusan 

kebijakan, namun faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam 

terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. 

Melihat dari kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah dari 

lingkungan eksternal, yaitu pihak swasta dalam menanggapi kebijakan yang 

diambil pemerintah menunjukkan adanya dukungan pada kebijakan tersebut. Dari 

pihak swasta yang berbentuk sebuah asosiasi tersebut, berdasarkan hasil wawancara 

dukungan tersebut dinyatakan oleh Fani selaku Sekretaris APPATINDO Jawa 

Tengah, sebagai berikut: 

“Untuk kebijakan itu kami sangat mengapresiasi sih mbak, upaya dari 

pemerintah untuk menegakkan hukum, mengawasi ya terutama kan 

pengeboran-pengeboran yang ga berizin itu, soalnya itu akan berpotensi 

merusak lingkungan juga karena eksploitasi air tanah yang tidak 

terkontrol.” (Wawancara, Senin 4 Maret 2019, Pukul 09.35) 
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Mengapresiasi upaya pemerintah untuk menegakkan hokum, mengawasi 

pengeboran liar serta ekploitasi air tanah yang berlebihan, semua itu adalah sebuah 

bentuk dukungan pada kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah ini 

yang diberikan oleh APPATINDO. 

Adanya kebijakan ini bagi masyarakat khususnya perusahaan, dengan 

memiliki izin pengambilan air tanah ini akan berpengaruh pada perusahaan mereka, 

berikut penjelasan Bapak Bambang selaku Kabid Geologi dan Air Tanah Dinas 

ESDM Provinsi Jawa Tengah: 

“Manfaatnya untuk masyarakat yaitu menjadi sadar hukum dan tertib, 

karena jika tidak berizin dan bersertifikat, sekarang di perusahaan-

perusahaan besar akan berdampak pada bursa efek kemudian poin 

mereka akan turun range dan akan merugikan mereka sendiri.” 

(Wawancara, Rabu 20 Februari 2019, Pukul 08.11) 

Kebijakan ini juga memberikan manfaat bagi kondisi lingkungan ekonomi 

dan politik perusahaan pengguna air tanah yang sadar hokum dan tertib berizin 

karena akan berdampak pada range bursa efek perusahaan tersebut sehingga mereka 

lebih berhati-hati. 

Adanya dukungan kebijakan tersebut, berikut hasil wawancara dengan 

Bapak Joko selaku Kasi Geologi dan Minerba Cabang Dinas ESDM Wilayah 

Semarang-Demak: 

“Kita masuk ke perusahaan itu nggak serta merta ya, apalagi tujuan kita 

adalah pengawasan padahal di salah satu syarat itu ada mempermudah 

petugas untuk melakukan pengawasan tapi kenyataannya kalau kita 

datang dengan tujuan pengawasan itu susahnya minta ampun, kita di 

satpam saja sudah ditolak karena mereka takut kalau ketahuan 

melanggar aturan, jadi kita dibuat tidak nyaman dengan menunggu tadi, 
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tapi kalau kita datang dalam rangka izin rekomtek, wah langsung 

dipersilakan dengan tangan terbuka” (Wawancara, Selasa 26 Maret 

2019, Pukul 08.22) 

Kenyataan lain di lapangan pada faktor eksternal, yaitu lingkungan sosial 

dari pengguna air tanah, sering terjadi kendala terhadap petugas yang datang ke 

beberapa lokasi pengecekan di Kota Semarang yang bertujuan untuk pengawasan 

berbeda halnya jika petugas tersebut bertujuan perizinan sehingga menghambat 

proses pelaksanaan, bahkan peneliti sendiri ketika ingin melakukan penelitian 

dalam rangka pengawasan ini pada beberapa perusahaan, reaksi mereka enggan 

atau menolak untuk dimintai keterangan sebagai informan. 

Aspek lingkungan sosial juga sangat diperlukan terkait dengan syarat yang 

ada pada aturan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Joko 

menjelaskan aspek tersebut, sebagai berikut: 

“Syarat lain itu izin lingkungan yang ada di kabupaten/kota, kemudian 

pajak air tanahnya juga di kabupaten/kota, jadi kab/kota itu terlibat 

dalam lingkungan ekonomi social, jadi di lingkungan ini salah satu 

syaratnya itu mendapat persetujuan dari warga sekitar minimal tetangga 

depan, belakang, kiri dan kanan” (Wawancara, Selasa 26 Maret 2019, 

Pukul 08.22) 

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, kewenangan mengenai pengelolaan air tanah sudah tidak lagi 

berada pada Pemerintah Kota Semarang, penanganan dan pengendalian 

sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah 

Kota hanya merekomendasikan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, 

sehingga yang menjadi salah satu syarat penting pada aspek tersebut adalah adanya 
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persetujuan berupa surat pernyataan oleh warga sekitar di lingkungan pengguna air 

tanah. 

Keterangan narasumber tersebut, faktor lingkungan sosial sangat diperlukan 

dalam syarat untuk menyusun rekomtek bagi pelaksana khususnya Dinas ESDM. 

Syarat tersebut berupa surat pernyataan persetujuan diatas materai oleh warga 

sekeliling pemohon. Apabila warga sekitar menolak atau tidak setuju maka untuk 

aspek lingkungan sosial dinyatakan tidak sah dan pada izin rekomtek akan 

dibatalkan oleh pihak yang berwenang. 

Berdasarkan hasil keterangan dari para informan, faktor pendukung 

kebijakan tersebut diantaranya adanya dukungan dari pihak eksternal swasta, 

kemudian beberapa manfaat yang ditimbulkan dari adanya kebijakan tersebut 

secara ekonomi, sosial, atau politik bagi pemerintah juga masyarakat pengguna air 

tanah. Maupun juga adanya faktor penghambat pada pengawasan dalam 

pengelolaan izin air tanah tidak luput dari kondisi-kondisi seperti sosial dan politik 

yang terkait dengan lingkungan sosial dari pengguna yang menghambat jalannya 

proses pengawasan langsung ke lokasi sehingga tak jarang para petugas mengalami 

kesulitan. 

3.2.6 Kecenderungan Pelaksana 

Suatu kebijakan tertentu jika para pelaksananya bersikap baik dan 

mendukung, kemungkinan besar bahwa mereka melaksanakan kebijakan tersebut 

sesuai dengan yang diharapkan para pembuat keputusan awal. Sebaliknya, bila 
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perilaku atau sikap dari para pelaksana berbeda, maka proses pelaksanaan suatu 

kebijakan menjadi sulit. 

Demikian pengakuan dari Bapak Bambang selaku Kabid Geologi dan Air 

Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah berikut: 

“Manfaat bagi pemerintah itu jadi bisa mengatur penggunaan, 

konservasi air tanah, kami bisa mengatur untuk membuat kebijakan juga 

supaya kedepannya air tanah tidak habis.” (Wawancara, Rabu 20 

Februari 2019, Pukul 08.11) 

Sikap pemahaman pelaksana yang cukup baik untuk menjalankan kebijakan 

pengawasan dalam izin air tanah ini mempengaruhi pandangannya terhadap 

kebijakan tersebut dan cara melihat manfaatnya terhadap kepentingan organisasi 

maupun pribadi yaitu agar di masa mendatang, air tanah dapat terus berkelanjutan. 

Unsur tanggapan dari pelaksana yang memengaruhi kemampuan dan 

keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan pengawasan dalam izin 

pengelolaan air tanah ini memiliki tanggapan yang cukup beragam namun semua 

sikap pelaksana menngindikasikan untuk mendukung dan menjalankan kebijakan 

tersebut sesuai tupoksi yang ada. Dalam pernyataan Bapak Bambang selaku Kabid 

Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, berikut: 

“Upaya untuk penanganan yang kita lakukan itu mengadakan operasi, 

misal ada hotel baru lalu dicek sudah berizin atau belum, kemudian di 

rakor kita sampaikan jika mengetahui ada yang belum berizin langsung 

sampaikan untuk mengajukan izin, semakin lama semakin tertib” 

(Wawancara, Rabu 20 Februari 2019, Pukul 08.11) 

Sebagai salah satunya yang merupakan tanggapan mendukung adalah dalam 

mengupayakan apa yang telah dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 
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untuk mencapai tujuan dalam kebijakan ini yaitu dengan mengadakan operasi bagi 

pengguna air tanah yang sudah maupun belum berizin dan juga menyampaikannya 

dalam rakor yang rutin dilakukan. 

Selain itu, upaya lain terkait penyelesaian masalah yang muncul dalam 

pelaksanaan pengawasan izin pengelolaan air tanah ini, Aghni selaku Staf Analis 

Potensi Sumber Air Tanah mengatakan, sebagai berikut: 

“Untuk mengatasi kendala di lapangan maupun internal, saya biasanya 

kalau ada yang kurang paham atau diluar kapasitas saya akan bertanya 

kepada kepala bidang jadi bisa dikomunikasikan secara langsung” 

(Wawancara, Selasa 19 Februari 2019, Pukul 10.38) 

Mengkomunikasikan secara langsung kepada kepala bidang yang memiliki 

peran sebagai pemimpin dalam bidang tersebut, hal itu adalah sebagai salah satu 

bentuk strategi untuk mengatasi kendala yang sewaktu-waktu dapat terjadi pada 

pelaksanaan secara eksternal maupun internal. 

Para pelaksana dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah maupun Cabang 

Dinas dalam menjalankan kebijakan ini sebagian besar patuh dan taat pada aturan 

yang sudah ditetapkan tetapi tetap tidak bisa terlepas dari kendala yang membuat 

para pelaksana menjadi dilema. Pernyataan dari Bapak Joko selaku Kasi Geologi 

dan Minerba Cabang Dinas ESDM Semarang-Demak berikut: 

“Untuk sumur ini banyak juga yang terlibat artinya gini, Dinas lain pun 

kadang juga memberikan bantuan sumur seperti disperkim terus dinas 

lain juga ada, nah itu kadang mereka juga tidak berizin, tahu-tahu 

ngebor, tahu-tahu jadi gitu. Meskipun itu sifatnya bansos ya, tapi dia kan 

masih wajib untuk izin pengeboran. Selain itu BUMD juga ada, PDAM 

itu juga banyak sumurnya yang tidak berizin karena itu dibackup oleh 

kabupaten/kota akhirnya kita juga kesulitan untuk menertibkan. Dalam 
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mengkajinya kita berbeda dengan yang lain karena PDAM sifatnya 

untuk sosial jadi debitnya kita maksimalkan karena mereka untuk hajat 

hidup orang banyak juga, nah repotnya itu disitu kalau PDAM, kalau 

kita tegaskan nanti juga menyangkut banyak orang juga.” (Wawancara, 

Selasa 26 Maret 2019, Pukul 08.22) 

Keterangan dari para narasumber memang terjadi beberapa kendala dalam 

pelaksanaannya namun mereka tetap menjalankan dari atasan sesuai dengan 

tupoksi yang ada dengan pertimbangan lain, mereka sadar bahwa apa yang 

dilakukan ini berkaitan dengan air yang menyangkut hajat hidup banyak orang. 

Berdasarkan hasil dari pengamatan, pelaksanaan pengawasan dalam izin 

pengelolaan air tanah ini memiliki kecenderungan untuk didukung oleh para 

pelaksana, dinilai dari kemampuan mereka menjelaskan unsur-unsur kebijakan dan 

pemahaman mereka dalam memaparkan dasar hokum dan tujuan kebijakan serta 

upaya mereka dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga dapat 

melaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat kendala-kendala yang terjadi 

di lapangan. 

 


