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UUD 1945 Pasal 33 (3): bumi, air 

dan kekayaan alam yg tkandung di 
dlmnya 

 Dikuasai oleh Negara 
 
 

Hak Penyelenggara 
(mining right) 
=Pem/ Pemda 

Hak Pengusahaan 
(Economic Right) = 

Pengusaha 
 

 
 
 

HAK 
PENGUASAAN  

(Authority Right) 
berada di tangan 

 NEGARA 
(bukan ditangan  

Pemerintah)   

Hak kepemilikan 
(Mineral Right)  

atas   SDA  
berada  

di tangan RAKYAT 
 

Filosofi  
Penguasaan SDA 



URUSAN P E M ERINTAHAN  

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 
(KEWENANGAN PEMERINTAH) 

1. menjaga kesatuan dan persatuan 
bangsa;menjaga ideologi negara; 

2. memelihara harmonisasi kehidupan 
masyarakat berkaitan dengan hubungan antar 
suku, agama, ras, dan antar 
golongan;mengkoordinasikan hubungan antar 
instansi pemerintahan yang ada di 
wilayahnya;  

3. memfasilitasi terwujudnya nilai-nilai 
demokrasi untuk mempercepat terbentuknya 
masyarakat madani; dll 

KONKUREN ABSOLUT 

GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA 

Pendelegasian 

Pasal 9 



URUSAN P E M ERINTAHAN  

KONKUREN ABSOLUT 

1. PERTAHANAN 
2. KEAMANAN 
3. AGAMA 
4. YUSTISI 
5. POLITIK LUAR NEGERI 
6. MONETER & FISKAL NASI-ONAL 

PILIHAN 

ENERGI & SDM, 
Perdagangan, 
dll. 

Kesehatan, 
Pendidikan, 
Persandian, dll. 

WAJIB 



URUSAN P E M ERINTAHAN  

KONKUREN 

PILIHAN (pasal 14) 

1. Kehutanan 
2. Kelautan  
3. ESDM 

DAERAH PROVINSI 

PEMERINTAH 
PUSAT 

DAERAH  
KAB/KOTA 

1. taman hutan raya 
2. pemanfaatan langsung panas 

bumi 
 



Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM dibagi antara 
pemerintah pusat dan provinsi, sehingga  urusan pemerintahan ESDM tidak 
lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sejak tanggal 2 
Oktober 2014. 

PASAL 14 ( 1)  jo .  Pa s al  15 

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 angka I huruf CC angka 2 

Provinsi : a.l.  
a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah   
       provinsi. 
 
b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin  
     pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi. 



No Sub 
Urusan Pemerintahan Pusat Daerah Provinsi 

Daerah 
Kabupaten/ 

Kota 
Geologi a. Penetapan 

cekungan air tanah. 
 
b. Penetapan zona 
    konservasi air tanah 
    pada cekungan air        
    tanah lintas Daerah  
    provinsi dan lintas  
    negara. 

a. Penetapan zona 
konservasi air tanah 
pada cekungan air tanah 
dalam 
Daerah provinsi. 
 
b. Penerbitan izin 
pengeboran, izin 
penggalian, izin 
pemakaian, dan izin 
pengusahaan air tanah 
dalam Daerah provinsi. 
 
c. Penetapan nilai 
perolehan air tanah 
dalam Daerah 
provinsi.  



I M P LIKASI   

URUSAN AIR TANAH : 
DI DAERAH HANYA AKAN DITANGANI OLEH PROVINSI 
(merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi 
penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan 
pengendalian daya rusak air tanah.)(Pasal 1 ayat (7) PP 43/2008 
tentang Air Tanah) 
KECUALI REKOMENDASI TEKNIS DAN PENETAPAN ZONA 
KONSERVASI DI CEKUNGAN LINTAS PROVINSI DILAKSANAKAN OLEH 
PUSAT 
 
 

 



K E T ENTUAN P E NUTUP  

Pasal 407 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara 
langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan 
menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini. 
  

Pasal 408 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih 
tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
ini. 



KONDISI 
ALAM 

REGULATOR 
MASYARAKAT 
DAN  PELAKU 

USAHA 





Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin 
  
Pasal 76 
Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh 
dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin. 
 
Pasal 77 
Setiap pemegang  izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib: 
a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada bupati/walikota; 
b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada 
bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri atau gubernur; 
c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk  pemakaian atau pengusahaan  air tanah; 
d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh bupati/walikota; 
e.berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; 
f. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan 
g.melaporkan kepada bupati/walikota apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, 
serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan. 
  
Pasal 78 
Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) 
dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan 
kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat. 
Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 
bupati/walikota. 
 



PERMEN ESDM NO 15 TAHUN 2012 tentang PENGHEMATAN 
PENGGUNAAN AIR TANAH 



SISTEM INFORMASI AIR TANAH 



SISTEM INFORMASI AIR TANAH 

Sistem informasi air tanah diselenggarakan sesuai ketentuan sebagaimana 
diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2008 tentang Air Tanah. 

 

Sistem Informasi ini dibangun dengan maksud agar data dan informasi 
airtanah yang tersedia pada setiap cekungan air tanah dari berbagai 
sumber dapat digunakan untuk menyusun kebijakan dalam rangka 
pemanfaatan air tanah di setiap cekungan tersebut. Data dan informasi 
yang terkumpul dikelola dalam suatu sistem informasi air tanah dan 
dapat diakses oleh masyarakat. 



UUD Tahun 1945 
(amandemen) 

Pasal 28F 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 



UU Nomor 14 Tahun 2008 

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI 
PUBLIK 

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 

suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara 
dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan 

Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan 
dengan kepentingan publik. 



UU Nomor 14 Tahun 2008 
Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

ARAH YANG INGIN DICAPAI 
-   Pengelolaan informasi yang berkualitas 
-   Pelayanan informasi secara mudah, cepat dan 

berbiaya ringan 
-   Kinerja badan publik yang transparan, efektif, 

efisien dan akuntabel 



UU Nomor 7 Tahun 2004 
Tentang Sumber Daya Air 

 Pasal 65 – 69 
------------------------------------------------------------------ 

Pasal 68 ayat (3)  
Pengelolaan sistem informasi hidrologi, 

hidrometeorologi, dan hidrogeologi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air 
sesuai dengan kewenangannya.  

 Dalam hal ini SI hidrogeologi oleh KESDM 



PP No. 43 Tahun 2008 
Tentang Air Tanah 

Pasal 80 
(1)  Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Menteri, gubernur, dan 

bupati/walikota menyelenggarakan sistem informasi air tanah. 
(2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola 
dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat nasional, provinsi dan 
kabupaten/kota 



PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah 

Pasal 80 
(3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan 

informasi mengenai :  
a. konfigurasi cekungan air tanah; 
b. hidrogeologi; 
c. potensi air tanah; 
d. konservasi air tanah; 
e. pendayagunaan air tanah; 
f. kondisi dan lingkungan air tanah;  
g. pengendalian dan pengawasan air tanah;  
h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan 
i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah. 



PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah 

Pasal 81 
Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui 
tahapan: 

a. pengambilan dan pengumpulan data; 
b. penyimpanan dan pengolahan data;  
c. pembaharuan data; dan 
d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi. 



PP NO. 43 TAHUN 2008 TENTANG AIR TANAH 

Pasal 82 
(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota menyediakan informasi air 

tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air 
tanah. 

(2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, 
lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan 
kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan 
hasil kegiatannya kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. 

(3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan 
usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib 
menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas 
informasi yang disampaikan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi air tanah diatur 
dengan peraturan Menteri. 



Sistem Informasi Air Tanah :  
Jaringan informasi air tanah yang tersebar dan di 
kelola oleh berbagai institusi serta dapat diakses oleh 
berbagai pihak yang berkepentingan dalam 
pengelolaan air tanah. 

Tujuan Pedoman Sistem Informasi Air Tanah : 
Terlaksananya Sistem Informasi Air Tanah yang 
terkoordinir dan terarah di Provinsi Banten 


