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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Pada  bab ini akan diuraikan akhir dari serangkaian penulisan, dengan 

demikian muatan pokok bab ini adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil 

penelitian mengenai Peran Aktor Dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Senjoyo di 

Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, kesimpulan yang 

diperoleh adalah : 

1. Pengelolaan sumber mata air Senjoyo melibatkan banyak aktor 

yang terlibat dalam pengelolaannya diantaranya adalah PDAM Kab Semarang, 

PDAM Kota Salatiga, Kepala Dusun setempat, Zeni Komando, dan perusahaan 

Damatex, dan masyarakat sekitar, dimana mereka yang ada didalamnya memiliki 

peran masing-masing, baik dalam perizinan, pengelolaan maupun dalam 

pemanfaatnnya. Dari beberapa aktor juga memiliki keterkaitan satu sama lainnya 

yaitu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pengelolaan sumber 

mata air Senjoyo.  

2. Peran Aktor dalam melestarikan Sumber Mata Air Senjoyo 

menggunakan berbagai jenis modal yang bertujuan untuk kepentingan mereka 

masing-masing yaitu mengeruk Sumber Mata Air Senjoyo, jenis modal yang 

digunakan diantaranya adalah modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan 

modal simbolik. PDAM Kab Semarang dan PDAM Kota Salatiga menggunakan 

modal simbolik dan modala budaya dalam pelestarian Sumber Mata Air Senjoyo 

dengan mengadakan forum Sumber Mata Air Senjoyo yang diprakasai oleh Bapak 

Bupati Kabupaten Semarang dan bekerja sama dengan badan PBB IUWASH 

(Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene ) dengan membangun sumur 

resapan. Modal budaya dengan keterliabatan PDAM dalam pendanaan dalam 

acara menjelang 1 Suro ( Tahun baru Islam). PT.Damatex menggunakan modal 

ekonomi dan sosial, modal ekonomi dengan membayar CSR (Corporate Social 

Responsibility ) untuk Kelurahan Tegalwaton dan Keleruhan Bener, serta 

berkontribusi dalam pembayaran pajak dan retribusi. Modal sosial dengan 
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memberikan air secara gratis kemasyarakat, Pipa dari PT.DAMATEX ada yang 

sebagian dibagikan kemasyarakat seperti di daerah Jurang Bunting Tingkir, pipa 

digunakan untuk Masjid. ZENI KOMANDO mengguanakan modal sosial dengan  

pelibatan masyarakat dalam pelestarian Sumber Mata Air Senjoyo, dengan 

mengajak Masyarakat untuk sama-sama memiliki Sumber Mata Air Senjoyo, 

menggandeng Kelompok Pecinta Air Senjoyo (TUK) dengan bantuan kerjasama 

dari PDAM Salatiga. Perangkat Desa Tegalwaton menggunakan modal sosial dan 

budaya dengan pelibatan masyarakat dalam pelestraian sumber Mata Air Senjoyo, 

kegiatan yang berkaitan dengan 1 Suro ( Tahun baru Islam) yang rutin diadakan 

tiap tahunya. 

6.2 Saran 

Untuk semua aktor yang terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

pelestarian Sumber Mata Air Senjoyo untuk senantiasa konsisten dalam 

menjalankan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan sumber Mata Air 

Senjoyo, agar kedepan anak cucu kita masih dapat merasakan manfaat sumber 

mata air Senjoyo ini. Masing-masing aktor agar selalu berkontribusi nyata, bukan 

hanya untuk pencitraan saja, dengan tujuan pengerukan sumber Air Senjoyo untuk 

kepentingan sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


