
Lampiran I 

 

PEDOMAN PERTANYAAN  

PERAN AKTOR DALAM PENGELOLAAN SUMBER MATA AIR SENJOYO DI DESA TEGALWATON, 

KECAMATAN TENGARAN, KABUPATEN SEMARANG 

(Dalam Perespektif Pierre Bourdieu) 

 

PERTANYAAN NOL 

1. Apa saja yang anda ketahui tentang sejarah keberadaan Sumber Mata Air Senjoyo? ( 4,1) 

2. Dipergunakan untuk apa saja Sumber Mata Air Senjoyo selama ini?  (4.1) 

3. Kontribusi dalam rangka pelestarian  Sumber Mata Air Senjoyo?  (4.1) 

4. Apa saja kendala yang terjadi dalam rangka pelestarian  Sumber Mata Air Senjoyo? (4.1) 

 

 

 



 

PETUGAS PENGELOLA AIR DI PDAM 

N0 Tujuan Penelitian Daftar Pertanyaan Sumber Infomasi Sub Bab 

1 Memperolah gambaran 

keterlibatan aktor dalam 

pengelolaan Sumber Mata 

Air Senjoyo di Desa 

Tegalwaton, Kecamatan 

Tengaran, Kabupaten 

Semarang 

a. Siapa pihak yang menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan 

Sumber Mata Air Senjoyo di PDAM ini? 

b. Bagaiamanakah perizinan yang digunakan PDAM dalam 

pengelolaan Sumber Mata Air Senjoyo? 

c. Bagaimana proses pengelolaan Sumber Mata Air Senjoyo yang 

dilakukan oleh PDAM? 

d. Melibatkan Ahli apa sajakah  PDAM ini,  dalam pengelolaan 

Sumber Mata Air Senjoyo? 

e. Untuk wilayah mana saja, PDAM menyalurkan Sumber Mata Air 

Senjoyo? 

Wawancara dengan Aktor ( Petugas 

Pengelolaan air di PDAM) 

5.1 

 

5.1 

 

5.1 

 

5.1 

 

5.1 

 

2 Mendiskripsikan peran aktor 

serta cara yang dilakukan 

dalam mengelola“SMA” 

Senjoyo di Desa Tegalwaton, 

Kecamatan Tengaran, 

Kabupaten Semarang (dari 

a. Bagaimana upaya yang dilakukan PDAM dalam pemeliharaan 

Sumber Mata Air Senjoyo? 

b. Apa saja tindakan nyata yang anda lakukan PDAM dalam 

mengatasi masalah penuruanan debit air Sumber Mata Air Senjoyo? 

c. Kegiatan  apa saja yang dilakuakan  PDAM  dalam melestarikan 

lingkungan di sekitar sumber Mata Air Senjoyo? 

Wawancara dengan Aktor ( Petugas 

Pengelolaan air di PDAM) 

5.2 

 

5.2 

 

5.2 

 



perseptif Pierre Bourdieu). 

 

d. Bagaimana bentuk kerjasama PDAM dengan pihak-pihak yang juga 

terlibat dalam  pemanfaatan Sumber Mata Air Senjoyo? 

e. Bagaimana cara PDAM  mengatasi konflik dengan pihak yang juga 

terlibat dalam  pemanfaatan Sumber Mata Air Senjoyo? 

f. Bagaimana pendanaan yang digunakan dalam pengelolaan  Sumber 

Mata Air Senjoyo? 

5.2 

 

5.2 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZENI SALATIGA 

N0 Tujuan Penelitian Daftar Pertanyaan Sumber Infomasi Sub Bab 

1 Memperolah gambaran 

keterlibatan aktor dalam 

pengelolaan Sumber Mata 

Air Senjoyo di Desa 

Tegalwaton, Kecamatan 

Tengaran, Kabupaten 

Semarang 

a. Siapa pihak yang menjadi penanggung jawab dalam 

pengelolaan Sumber Mata Air Senjoyo di ZENI Salatiga 

ini? 

b. Bagaiamanakah perizinan yang digunakan ZENI 

Salatiga dalam pengelolaan Sumber Mata Air Senjoyo? 

c. Bagaimana proses pengelolaan Sumber Mata Air 

Senjoyo yang dilakukan oleh ZENI Salatiga? 

d. Melibatkan Ahli apa sajakah  ZENI Salatiga ini,  dalam 

pengelolaan Sumber Mata Air Senjoyo? 

e. Untuk wilayah mana saja, ZENI Salatiga menyalurkan 

Sumber Mata Air Senjoyo? 

Wawancara Dengan Aktor ( 

Petugas Pengelolaan Air di ZENI 

Salatiga) 

5.1 

 

5.1 

 

5.1 

 

5.1 

 

5.1 

 

2 Mendiskripsikan peran 

aktor serta cara yang 

dilakukan dalam 

mengelola“SMA” Senjoyo 

di Desa Tegalwaton, 

Kecamatan Tengaran, 

a. Siapa yang menjadi penanggung jawab dalam 

pengelolaan Sumber Mata Air Senjoyo di ZENI Salatiga 

ini? 

b. Apa saja tindakan nyata yang anda lakukan ZENI 

Salatiga  mengatasi masalah penuruanan debit air 

Sumber Mata Air Senjoyo? 

Wawancara Dengan Aktor ( 

Petugas Pengelolaan Air di 

Batalyon Infanteri 411 Salatiga) 

5.2 

 

5.2 

 

5.2 

 



Kabupaten Semarang (dari 

perseptif Pierre Bourdieu). 

 

c. Kegiatan  apa saja yang dilakuakan  ZENI Salatiga  

dalam melestarikan lingkungan di sekitar sumber Mata 

Air Senjoyo? 

d. Bagaimana bentuk kerjasama ZENI Salatiga dengan 

pihak-pihak yang juga terlibat dalam  pemanfaatan 

Sumber Mata Air Senjoyo? 

e. Bagaimana cara ZENI mengatasi konflik dengan pihak 

yang juga terlibat dalam  pemanfaatan Sumber Mata Air 

Senjoyo? 

f. Bagaimana pendanaan yang digunakan dalam 

pengelolaan  Sumber Mata Air Senjoyo? 

5.2 

 

 

5.2 

 

 

5.2 

 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 



PT DAMATEX 

N0 Tujuan Penelitian Daftar Pertanyaan Sumber Infomasi Sub Bab 

1 Memperolah gambaran 

keterlibatan aktor dalam 

pengelolaan Sumber Mata 

Air Senjoyo di Desa 

Tegalwaton, Kecamatan 

Tengaran, Kabupaten 

Semarang 

a. Siapa pihak yang menjadi penanggung jawab dalam 

pengelolaan Sumber Mata Air Senjoyo PT 

Dalmatex ini? 

b. Bagaiamanakah perizinan yang digunakan PT 

Dalmatex dalam pengelolaan Sumber Mata Air 

Senjoyo? 

c. Bagaimana proses pengelolaan Sumber Mata Air 

Senjoyo yang dilakukan oleh PT Dalmatex? 

d. Melibatkan Ahli apa sajakah  PT Dalmatex ini,  

dalam pengelolaan Sumber Mata Air Senjoyo? 

e. Untuk wilayah mana saja, PT Dalmatex 

menyalurkan Sumber Mata Air Senjoyo? 

Wawancara Dengan Aktor ( 

Petugas Pengelolaan Air di PT 

Dalmatex) 

5.1 

 

 

5.1 

 

 

5.1 

 

 

5.1 

 

5.1 

 

2 Mendiskripsikan peran aktor 

serta cara yang dilakukan 

dalam mengelola“SMA” 

Senjoyo di Desa Tegalwaton, 

a. Siapa yang menjadi penanggung jawab dalam 

pengelolaan Sumber Mata Air Senjoyo di PT 

Damatex? 

b. Bagaimana perizinan dalam pengelolaan Sumber 

Wawancara Dengan Aktor ( 

Petugas Pengelolaan Air di PT 

Dalmatex) 

5.2 

 

 

5.2 



Kecamatan Tengaran, 

Kabupaten Semarang (dari 

perseptif Pierre Bourdieu). 

 

Mata Air Senjoyo? 

c. Bagaimana upaya yang dilakukan PT Damatex 

dalam pemeliharaan Sumber Mata Air Senjoyo 

khususnya permasalahan penurunan debit air? 

d. Bagaimana sumber dana yang digunakan PT 

Damatex dalam pengelolaan Sumber Mata Air 

Senjoyo? 

e. Teknik yang digunakan dalam pengelolaan Sumber 

Mata Air Senjoyo? 

g. Bagaimana bentuk kerjasama PT Damatex dengan 

pihak-pihak yang juga terlibat dalam  pemanfaatan 

Sumber Mata Air Senjoyo? 

h. Bagaimana cara PT Damatex  mengatasi konflik 

dengan pihak yang juga terlibat dalam  pemanfaatan 

Sumber Mata Air Senjoyo? 

 

5.2 

 

 

5.2 

 

 

5.2 

 

5.2 

 

5.2 

 

5.2 

 

 

 

 

 



TOKOH MASYARAKAT, WARGA MASYARAKAT, KEPALA DESA 

 

N0 Tujuan Penelitian Daftar Pertanyaan Sumber Infomasi  

1 Memperolah gambaran 

keterlibatan aktor dalam 

pengelolaan Sumber Mata 

Air Senjoyo di Desa 

Tegalwaton, Kecamatan 

Tengaran, Kabupaten 

Semarang 

a. Masyarakat di wilayah mana sajakah yang 

memanfaatkan Sumber Mata Air Senjoyo? 

b. Selama ini masyarakat menggunakan Sumber Mata 

Air Senjoyo untuk keperluan apa saja? 

 

Wawancara dengan Aktor ( 

Pengurus Pengelolaan air yang 

berasal dari perwakilan 

Masyarakat) 

5.1 

 

 

5.1 

 

 

 

2 Mendiskripsikan peran aktor 

serta cara yang dilakukan 

dalam mengelola“SMA” 

Senjoyo di Desa Tegalwaton, 

Kecamatan Tengaran, 

Kabupaten Semarang (dari 

perseptif Pierre Bourdieu). 

 

a. Seperti apa peran anda dalam rangka pelestarian  

Sumber Mata Air Senjoyo? 

b. Apa saja tindakan nyata yang anda lakukan dalam 

mengatasi masalah penuruanan debit air Sumber 

Mata Air Senjoyo? 

c. Apa saja tindakan nyata anda dalam melestarikan 

lingkungan di sekitar sumber Mata Air Senjoyo? 

d. Bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak-pihak 

yang juga terlibat dalam  pemanfaatan Sumber Mata 

Air Senjoyo? 

Wawancara dengan Aktor ( 

Pengurus Pengelolaan air yang 

berasal dari perwakilan 

Masyarakat) 

5.2 

 

 

5.2 

 

 

5.2 

 

5.2 

 



e. Bagaimana pendanaan yang digunakan dalam 

pengelolaan  Sumber Mata Air Senjoyo? 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II 

REKAP WAWANCARA 

Kepala Dinas PDAM Kota Salatiga 

Pertanyaan Hasil Wawancara Analisis Struktus Skripsi 

1. Sumber mata air 

mana saja yang 

diambil oleh 

PDAM Kota 

Salatiga 

sumbernya ada mata air senjoyo, sama kali 

gojek itu letaknya di kab smrg, ma 

kaklisombo di kel salatiga, kalitaman, 

kaligetek juga  di  kel salatiga. karena di kita 

mata air masih mengandalkan dari kab 

smrg. Itu senjoyo sama kaligojok, lalu 

lain2nya itu sumur, kita sumur dalam ada 10 

yang sudah dioperasionalkan, th 2016 ada 4 

yang dioperasionalkan  jadi total ada 14 

sumur dalam. Kenapa menggunakan sumur 

dalam karena air baku yang dari ma senjoyo 

tadi tidak bisa menambah kapasitas lagi 

karena kita berbagi dengan masyarakat 

disana, ada yang menggunakan ma senjoyo 

itu pdam kab smrg, terus dari  tni 411, dari 

masyarakat, pabrik damatex dan pertanian. 

1. Sumber mata air & 

Sumur 

2. Mata air  sanjoyo dan 

Kalitaman 

3. Sumur  sebanyak 10 

buah 

4. Perssoalan  SMA 

Sanjoyo kapasitas tidak 

mencukupi karena yang 

menggunakan semakin 

banyak 

5. Pihak yang 

menggunakan  

PDAM, TNI 411, PT. 

Damatex, Pertanian, 

Masyarakat masuk 2 

5.1 



2. pihak-pihak yang 

terlibat dalam 

pengelolaan 

sumber mata air 

Senjoyo 

“ Pengelolaan sumber mata air senjoyo 

selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

diantaranya adalah masyarakat desa 

Tegalwaton, PDAM Kab Semarang, PDAM 

Kota Salatiga, Zeni Komando, serta PT 

Damatex. Pihak-pihak tersebut terlibat 

dalam pembangunan, perizinan pengelolaan 

kawasan senjoyo ” 

 masyarakat 

desa Tegalwaton 

 PDAM Kab 

Semarang,  

 PDAM Kota 

Salatiga 

 Zeni 

Komando,  

 PT Damatex. 

5.1 

perizinan 

pengelolaan sumber 

mata air Senjoyo  

 

 

“ Untuk PDAM Kota Salatiga perizinan dari 

Balai Kementrian melalui Balai Besar 

Wilayah Sungai Pamali Juana yang berada 

di salatiga,tahun ini kita sedang melakukan 

proses perpanjangan izin. Pelaporan 

pemakaian  tiap 6 bulan sekali dan tiap 

bulan laporan rutin produksi kita Dari 

Sumber Mata Air Senjoyo dan Sumber 

Mata Air lainnya yang kita gunakan juga. 

Cakupan wilayah pelayanan PDAM Kota 

Salatiga sampai dengan akhir tahun  2014 

mencapai jumlah  28.751  sambungan, 

sedangkan  yang tercatat sebagai  pelanggan 

aktif  sebanyak  26.709  sambungan.  

Jumlah Penduduk Kota Salatiga menurut 

data Dinas DUKCAPIL tahun  2014  

sejumlah  195.499 sedangkan jumlah  

Rumah Tangga  ( KK ) yang ada di  Kota  

Salatiga  yang tercantum dalam Buku 

 Untuk PDAM Kota 

Salatiga perizinan dari 

Balai Kementrian 

melalui Balai Besar 

Wilayah Sungai Pamali 

Juana yang berada di 

salatiga 

 Ijin setiap 6 bulan 

 Tiap bulan laporan 

 Tahun 2014, Cakupan 

wilayah pelayanan 

PDAM Kota Salatiga 

mencapai jumlah  

28.751  sambungan,  

 Tercatat sebagai  

pelanggan aktif  

5.1 



Salatiga Dalam Angka  Tahun 2014  

sebanyalk  62.743  dan  cakupan pelayanan 

yang dicapai  secara  kumulatifsebesar 

75,93 % dari jumlah penduduk. PDAM 

Kota Salatiga 145 liter/detik” 

sebanyak  26.709  

sambungan.   

 Jumlah Penduduk Kota 

Salatiga menurut data 

Dinas DUKCAPIL 

tahun  2014  sejumlah  

195.499 sedangkan 

jumlah  Rumah Tangga  

( KK ) yang ada di  Kota  

62.743 

 Cakupan pelayanan 

yang dicapai  secara  

kumulatifsebesar 75,93 

% dari jumlah 

penduduk.  

 PDAM Kota Salatiga 

145 liter/detik” 

Kerjasama 

pelestarian 

pengelolaan sumber 

mata air Senjoyo 

Kerjasama dengan Kabupaten Semarang 

kita sudah membuat forum Sumber Mata 

Air Senjoyo yang diprakasai oleh bapak 

Bupati dari Kabupaten Semarang sudah  

terbentuk dan sudah di SK juga, untuk 

menyelamatkan Sumber Mata Air Senjoyo, 

kitas sering diskusi bagi pengelolaan 

senjoyo. Pada tahun 2014  itu kita bekerja 

sama dg AIWAS  UNICEF membuat sumur 

resapan termasuk mengamankan catchmen 

areanya senjoyo dari atas dengan 

membangun 920an sumur resapan yang 

 forum Sumber Mata Air 

Senjoyo 

 bekerja sama dg AIWAS  

UNICEF 

 Pembangunan sumur 

resapan 

5.2 



gunanya setiap sumur dapat 

memngembalikan air hujan kurang lebih 8 

meter kubik diharapkan dengan perjalann 

waktu dari sekian banyak sumur resapan 

dapat masuk kembali ke bumi dan masuk ke 

senjoyo. 

Peran PDAM dalam 

melestarikan sumber 

mata air Senjoyo 

PDAM Kota Saltiga peranannya dalam 

rangka melestarikan Sumber Mata Air 

Senjoyo setiap periodik kita mengadakan 

kegiatan bersih-bersih di lingkngan senjoyo 

dan mengajak komunitas serta warga. 

 kegiatan bersih-bersih di 

lingkngan senjoyo dan 

mengajak komunitas 

serta warga 

5.2 

 

Kepala Dinas PDAM Kab. Semarang  

Pertanyaan Hasil Wawancara Analisis Struktus Skripsi 

pihak-pihak yang 

terlibat dalam 

pengelolaan sumber 

mata air Senjoyo 

“ PDAM KAB.Semarang baru 

mulai memanfaatkan sumber mata 

air senjoyo tahun 1966, itu 30 

liter/detik, Sebelumnya pengguna 

yang lain yang memakai PDAM 

kota Salatiga itu malah lebih dahulu 

sejak masa Belanda kemudian ada 

dari pabrik DAMATEX dan Juga 

TNI itu Zeni Komando itu malah 

duluan mreka. Jadi PDAM KAB. 

Semarang malah terlambat ” 

 pihak yang memanfaatkan 

PDAM KAB.Semarang, 

PDAM Kota Salatiga, Zeni 

Komando, PT. Damatex 

5.1 



perizinan pengelolaan 

sumber mata air 

Senjoyo  

“ Pengelolaan mata air senjoyo 

secara administrasinya ikut wilayah 

Kabupaten Semarang cuman mata 

airnya itukan mata air permukaan 

secara garis besarnya perizinan 

penggunaannya itu harus melalui 

perizinan Balai Besar Wilayah 

Sungai jadi setiap penggunanya itu 

meminta izin ke sana itu kantornya 

ada di Semarang jadi 

penggunaannya harus melapor 

kesana. PDAM KAB.Semarang 

baru mulai memanfaatkan sumber 

mata air senjoyo tahun 1966, itu 30 

liter/detik, Sebelumnya pengguna 

yang lain yang memakai PDAM 

kota Salatiga itu malah lebih dahulu 

sejak masa Belanda kemudian ada 

dari pabrik DAMATEX dan Juga 

TNI itu Zeni Komando itu malah 

duluan mreka. Jadi PDAM KAB. 

Semarang malah terlambat. PDAM 

Semarang melayani 19 kecamatan 

tapi saat ini baru melayani 17 

kecamatan jadi yang 2 itu belum 

terlayani adalah Mbancak dan 

Sumowono, walaupun masing-

masing kecamatan yang kita layani 

belum semuannya bisa kita layani 

desa-desa dan kelurahan, tapi secara 

umumnya kita sudah melayani 17 

 PDAM KAB.Semarang 

baru mulai memanfaatkan 

sumber mata air senjoyo 

tahun 1966, itu 30 

liter/detik, 

 izin Balai Besar Wilayah 

Sungai 

5.1 



kecamatan” 

Kerjasama pelestarian 

pengelolaan sumber 

mata air Senjoyo 

“ Kalo kerja samanya dulu untuk 

pembuatan sumur resapan sempet 

ada bantuan dari IUWASH jadi yang 

membiayai adalah  cocacola dan di 

fasilitasi oleh IUWASH (Indonesia 

Urban Water, Sanitation, and 

Hygiene )kemudian dibangunkan 

titik sumur resapan di bagian atas 

senjoyo itu tahun 2014 kalo tidak 

salah di daerah atas hulu senjoyo 

harapanya nanti ada air tersimpan 

disana agar bisa mengalir ke 

senjoyo kemudian di samping itu, 

tahun brapa itu ada semacam 

paguyuban pengguna air senjoyo itu 

ada cuman saya tidak hafal yang 

terlibat juga itu PDAM kab. 

Semarang juga pengguna lainnya itu 

ada paguyubannya sknya SK Bupati 

Cuma saya belum punya arsipnya” 

 Kalo dengan IUWASH 

 Membuat sumur resapan 

 Kerjasama dengan Bupati 

5.2 

Peran PDAM dalam 

melestarikan sumber 

mata air Senjoyo 

“ PDAM Kabupaten Semarang 

melestarikan SMA Senjoyo dengan 

melibatkan peran masyarakat sekitar 

ada kegiatan reformasi hijau 

termasuk para petani karena 

Senjoyo juga untuk pengairan itu 

ada pengairan kelompok taninya 

P3A. Dalam bidang Kebudayaan 

biasanya ada kegiatan rutin kalo di 

PDAM Semarang ada dana 

 melibatkan peran 

masyarakat dalam 

pelestarian SM Senjoyo 

 ikut serta dalam kegiatan 

kebudayaan 

 

http://iuwash.or.id/
http://iuwash.or.id/
http://iuwash.or.id/


menjelang 1 Suro ( Tahun baru 

Islam)  atau biasanya kita ada dana 

untuk medukung mereka atau sesuai 

permintaan mereka lah. Selama itu 

masih wajar permintaannya 

anggarannya ya kita penuhi tapi 

yang jelas tiap menjelang 1 Suro ( 

Tahun baru Islam) itu” 

 

Kepala Bagian  Personalia PT.DAMATEX 

Pertanyaan Hasil Wawancara Analisis Struktus Skripsi 

pihak-pihak yang 

terlibat dalam 

pengelolaan sumber 

mata air Senjoyo 

“ Yang ikut memanfaatkan Sumber 

Mata air Senjoyo PDAM, ZENI 

KOMANDO, Damatex. Kemudian 

dari masyarakat juga menggunakan, 

ada yang pipanya satu kelurahan 

memasang sendiri, digunakan untuk 

Irigasi daerah Suruh, Tingkir 

sampai daerah Plunggon” 

 memanfaatkan Sumber 

Mata air Senjoyo PDAM, 

ZENI KOMANDO, 

Damatex dan masyarakat 

5.1 

perizinan pengelolaan 

sumber mata air Senjoyo  

“ Penggunaan Sumber Mata Air 

Senjoyo, kita ijin dari menteri PU, 

Menteri PU punya badan usaha PT. 

Jasa Tirta, PT. Jasa Tirta yang 

menarik retribusi dari  PT.Damatex. 

Jadi kita membayar Retribusi. Kita 

tidak langsung memelihara SM 

 izin menteri PU 

 Pembayaran Ritribusi 

 ijin pengelolaan sumber 

mata air senjoyo 9,6 

liter/detik 

5.1 



Senjoyo, Retribusi digunakan untuk 

bermacam-macam salah satunya 

dengan Penanaman Pohon. Kita 

juga ada Program CSR bentuknya 

dari penanaman pohon, pelestarian. 

Damatex berdiri pada tahun tahun 

1961, untuk industri tekstil 

memerlukan air bersih, saat kita 

berdiri hanya mengoperasikan 

mesin tenun saja, setelah kita ada 

kegiatan prosesing pada tahun 1963 

kita mulai operasional kita pasang 

pipa sendiri, dari senjoyo sampai ke 

Damatex, jadi kita tidak 

menggunakan PDAM, tapi kita 

langsung dari senjoyo. Sampai saat 

ini, kita mempunyai ijin 

pengelolaan sumber mata air 

senjoyo 9,6 liter/detik, itu saja tidak 

cukup kita juga punya sumber 

sendiri untuk menutupi kekurangan. 

Pengelolaan air di PT. DaMATEX 

yaitu setelah kita tarik dari pipa 

yang ada di Sumbar Mata Air 

Senjoyo, kita ada 3 pipa, setelah itu 

kita ada bak penampungan, kita 

tarik keatas kita pompa, kita punya 

Tower. Kemudian kita distribusikan 

ke unit-unit di Damatex sesuai 

dengan bagian-bagian yang 

membutuhkan” 



Kerjasama pelestarian 

pengelolaan sumber 

mata air Senjoyo 

“ Upaya yang dilakukan PT. 

DAMATEX untuk ikut 

melestraikan Mata Air Senjoyo  

yaitu, kita tiga bulan sekali  

membayar CSR (Corporate Social 

Responsibility )untuk Kelurahan 

Tegalwaton dan Keleruhan Bener. 

Sebagai partisipasi kami untuk 

pemeliharaan. Selain Pajak dan 

Retribusi.  

 Program CSR 5.2 

Peran PT.DAMATEX 

dalam melestarikan 

sumber mata air Senjoyo 

Kerjasama saling menjaga sumber 

mata air, seperti ada kerjasama 

bersih-bersih tanam pohon, kita 

ikuti. Biasanya dikelola oleh Badan 

Lingkuan Hidup. Karena pipa kita 

beriringan PDAM, ZENI. Selama 

ini tidak ada konflik. Tapi pernah 

ada konflik dari petani yang 

mengadu kepemerintah kekurangan 

air. Pipa dari PT.DAMATEX ada 

yang sebagian kita bagikan 

kemasyarakat pipanya, di daerah 

Jurang Bunting terus di Tingkir, 

pipa kita kasih keran untuk missal 

digunakan untuk Masjid” 

 Kerjasama dengan 

masyarakat memelihara S 

Senjoyo 

5.2 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kepala Bagian Aset Angkatan Darat ZENI KOMANDO 

Pertanyaan Hasil Wawancara Analisis Struktus Skripsi 

pihak-pihak yang 

terlibat dalam 

pengelolaan sumber 

mata air Senjoyo 

Yang memanfaatkan Sumber Mata 

Air Senjoyo adalah masyarakat desa 

Tegalwaton, PDAM Kab Semarang, 

PDAM Kota Salatiga, Zeni 

Komando, serta PT Damatex. 

Masyarakat menggunkan Sumber air 

senjoyo untuk mengaliri sawah yang 

berada di daerah senjoyo dari daerah 

Tingkir sampai daerah Suruh. 

 memanfaatkan Sumber 

Mata air Senjoyo PDAM, 

ZENI KOMANDO, 

Damatex dan masyarakat 

5.1 

perizinan pengelolaan 

sumber mata air 

Untuk perijinan kita tidak ada, ini 

kan pelestarian ASET. Sejaranya , 
 Tidak ada izin ( 5.1 



Senjoyo  dulu SM Senjoyo warisan dari 

Belanda,kemudian berpindah tangan 

ke Jepang, kemudian setelah 

Indonesia Merdeka dikelola oleh 

Angkatan Darat. Mata air yang kita 

kuasai kita gunakan untuk 

kesejahteraan Prajurit.Kita rawat 

sehingga layak penggunaannya. 

Kalau masyarakat mau 

menggunakan ya silahkan. Kita tidak 

menggunakan untuk bisnis. 

Masyarakat kita dorong untuk sama-

sama memiliki. Sumber Mata Air 

Senjoyo kita utamakan untuk 

anggota TNI, untuk YONIF sekrang 

sudah ambil dari PDAM. Pembagian 

waktu air, malam semua mati, jam 9 

ke pertokoan selama 4 jam. Sore 

untuk masyarakat sekitar” 

pemeliharaan asset) 

 Digunakan untuk 

kesejahteraan prajurit 

 Digunakan untuk mengaliri 

pertokoan 

Kerjasama pelestarian 

pengelolaan sumber 

mata air Senjoyo 

“Kita juga menggandeng Kelompok 

Pecinta Air Senjoyo (TUK) yang 

mengkordinir PDAM Salatiga. 

Disamping ada kerjasama dengan 

pihak lain, kita juga 2x seminggu 

pemeliharaan, selian juga untuk 

pengamanan ASET.Pada pipa 

tertentu yang dimiliki ZENI 

KOMANDO dipergunkan 

masyarakat sebagai sumber air 

bersih untuk keperluan tempat 

Ibadah” 

 Kerjasama dengan 

Kelompok Pecinta Air 

Senjoyo (TUK) 

 Pemeliharaan setiap 2 

minggu sekali 

5.2 



Peran PT.DAMATEX 

dalam melestarikan 

sumber mata air 

Senjoyo 

Dalam pelestarian Sumber Mata Air  

Senjoyo kita melibatkan masyarakat 

mas. Masyarakat kita ajak untuk 

sama-sama memiliki Sumber Mata 

Air Senjoyo Mas. Sehingga jika 

terjadi sesuatu hal berkaitan dengan 

Senjoyo, masyarakat tak segan untuk 

memberikan informasi kepada kita. 

 Kerjasama dengan 

masyarakat 

5.2 
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pihak-pihak yang 

terlibat dalam 

pengelolaan sumber 

mata air Senjoyo 

Yang memanfaatkan Sumber Mata 

Air Senjoyo adalah masyarakat 

desa Tegalwaton, PDAM Kab 

Semarang, PDAM Kota Salatiga, 

Zeni Komando, serta PT Damatex.  

 PDAM Kab Semarang, 

PDAM Kota Salatiga, Zeni 

Komando, serta PT 

Damatex 

5.1 

perizinan pengelolaan Kita tidak menggunakan perizinan, 

karena Sumber Mata Air Senjoyo 
 tidak menggunakan 

perizinan dalam 

5.1 



sumber mata air Senjoyo  adalah bagian dari masyarakat, kita 

menggunakan SM Senjoyo untuk 

Pertanian, kalau sumber air bersih 

kita memakai PDAM 

pemanfaatan SM Senjoyo 

Kerjasama pelestarian 

pengelolaan sumber 

mata air Senjoyo 

Kerjasama dengan pihak-pihak 

yang memanfaatkan sumber mata 

air senjoyo seperti PDAM, 

Damatex, Zeni Komando 

 Kerjasama pelestarian 

dengan PDAM, Damatex, 

Zeni Komando 

5.2 

Peran Masyarakat dalam 

melestarikan sumber 

mata air Senjoyo 

“ Kebersihanya dilakukan oleh 

mereka-mereka yang mempunyai 

usaha warung mas terkadang juga 

masyarakat juga. Ini karena lurah 

yang sekarang memang 

mewajibkan untuk yang punya 

usaha warung disini setiap 

minggunya membersihkan kali 

mas,kalau yang dulu sih bebas mas. 

PDAM juga ikut membersihkan 

tetapi cuma beberapa saja mas,itu 

lho mas karyawan-karyawan yang 

menjaga pam ada 5 orang   saja 

kayaknya mas,yang baku 

membersihkan itu hanya para 

warga dan para pemilik usaha 

warung ” 

 Melakukan kebersihan 

dengan berkala 

5.2 

 

 



 


