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r Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR y TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

a. bahwa pengaturan air tanah dimaksudkan untuk 
memelihara kelestarian sumber daya alam dan 
lingkungan hidup akibat pengambilan air tanah yang 
bertujuan agar keberadaan air tanah sebagai sumber 
daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan 
perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta 
berpihak kepada kepentingan rakyat;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 
Tanah, Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki 
kewenangan pengelolaan air tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2043);

4. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419);
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5. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377);

6. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah bc;berapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang P<imerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844);

7. Undang -Undang Nomcr 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

V
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang 
Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4859);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5285);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-Undangan;

17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung;

18. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang 
Penetapan Cekungan Air Tanah;

19. Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Nomor 17/KPTS/M/2003 Tahun 2003 tentang 
Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang 
Permukiman dan Prasarana Wilayah yang Wajib 
Dilengkapi dengan Upa5ra Pengelolaan Lingkungan dan 
Upaya Pemantauan Lingkungan

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 
Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan 
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan Hidup;

21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau 
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup;

22. Peraturan Daerah Provmsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi 
Jawa Tengah (Lembarar. Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Ncmor 34);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 106);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
107);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAICYAT DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI 

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR 
TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi air tanah 

di Kabupaten Boyolali.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang air tanah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 

bawah permukaan tanah.
7. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan 

dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
8. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu 

wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian 
hidrogeologis seperti proses pengimbuhan., pengaliran, dan pelepasan air 
tanah berlangsung.

9. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu 
menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

10. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang 
berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.

11. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat 
dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air 
tanah.

12. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang 
dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara 
membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya 
dan/atau tujuan lain.

13. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 
memantau, mengevaluasi penyelenggai'aan konservasi air tanah, 
pendayagunaan air tanah, dan pengendali^m daya rusak air tanah.
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14. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan 
informasi air tanah.

15. Eksplorasi air tanah adalah kegiatan pengpjjian untuk mengetahui potensi 
air dengan pengukuran geofisika, penggal^an, dan pengeboran.

16. Pengeboran air tanah adalah kegiatan mejnbuat sumur bor air tanah yang 
dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, 
pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan 
air tanah.

17. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, 
penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal 
agar berhasii guna dan berdayaguna.

18. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta 
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa 
tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi 
kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang 
akan datang.

19. Hak guna air dari pemanfaatan air tan^ih adalah hak guna air untuk 
memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai 
keperluan.

20. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk 
memperoleh dan memakai air tanah.

21. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk 
memperoleh dan mengusahakan air tanah.

22. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai 
air dari pemanfaatan air tanah.

23. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna 
usaha air dari pemanfaatan air tanah.

24. Sistem Informasi Air Tanah adalah bagian jaringan informasi sumber 
daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat 
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

25. Pemberdayaan adalah kerja sama yang terkoordinasi antara Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kelompok 
masyarakat atas prakarsa sendiri untuk kepentingan masing-masing 
dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan 
pendampingan.

26. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan 
Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah 
upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup oleh penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib 
melakukan AMDAL.

27. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat 
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha 
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 
usaha dan/atau kegiatan.

28. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak 
berbadan hukum.

29. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh 
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.



-6-

30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Boyolali yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk 
melakiikan penyidikan tindak pidana di bidang air tanah sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan.

■fT

BAB II
LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu 
Maksud, Tujuan, dan Asas

Pasal 2
Maksud dari Peraturan Daerah ini untuk memberikan landasan dan 
kepastian hukum yang kuat dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan air 
tanah di Kabupaten Boyolali.

Pasal 3
Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk pembinaan, pengawasan, 
pengendalian, dan penertiban pengelolaan air tanah di Kabupaten Boyolali.

Pasal 4
Pengelolaan air tanah didasarkan atas asas-aisas kelestarian, keseimbangan, 
kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, 
serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 5
(1) Pengelolaan air tanah dilaksanakan berlandaskan pada CAT.
(2) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi CAT dalam wilayah 

kabupaten, dan CAT lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung jawab

Pasal 6
(1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan air tanah

di wilayah CAT Kabupaten Boyolali.
(2) Kewenangan Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah 
daerah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tainah 
provinsi Jawa Tengah;

b. mengusulkan rancangan penetapan CA1';
c. men30isun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air 

tanah pada CAT dalam wilayah kabupaten berdasarkan kebijakan 
teknis pengelolaan air tanah daerah dan mengacu pada pola 
pengelolaan sumber daya air pada wilay;ali sungai yang bersangkutan;

d. melaksanakan inventarisasi, mengelola dan menyediakan data 
informasi air tanah;

e. menyusun dan menetapkan zona konservasi air tanah pada CAT dalam 
wilayah kabupaten;

f. menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada CAT 
dalam wilayah kabupaten;
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g. melaksanakan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kegiatan 
konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah 
dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada CAT wilayah 
kabupaten;

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air;
i. menyelenggarakan kegiatan konservasi dan pendayagunaan air tanah 

dengan mengikutsertakan masyarakat;
j. menetapkan jaringan sumur pantau pada CAT dalam wilayah 

kabupaten;
k. menyediakan dan memelihara sumur j^antau pada CAT dalam wilayah 

kabupaten;
l. menetapkan kawasan lindung air tanabi;
m. mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air 

tanah guna menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air 
tanah;

n. menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah 
pada CAT wilayah kabupaten;

o. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah 
pada CAT wilayah kabupaten;

p. menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah pada CAT wilayah 
kabupaten;

q. menyusun rencana penyediaan air tanah pada CAT wilayah kabupaten;
r. menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada CAT wilayah 

kabupaten untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah;
s. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah pada CAT 

wilayah kabupaten;
t. memberikan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah;
u. menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan 

untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah;
V. melakukan pengendalian penggunaan air tanah;
w. melakukan pembinaan dan pengavrasan atas menyelenggarakan 

pengelolaan air tanah; dan
X. memberikan rekomendasi teknis dan izin pemakaian atau izin 

pengusahaan air tanah pada wilayah diluar CAT yang telah ditetapkan.
(3) Bupati dapat memberikan sebagian wewenang dan tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilaksanakan oleh dinas.
(4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dinas berkoordinasi dengan dinas/instansi teknis 
terkait dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sebagian wewenang dan 
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Bupati.

BAB III
PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 7
(1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi 

pelaksanaan pengelolaan air tanah dengaji prinsip keseimbangan antara 
upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
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(2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan 
air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.

(3) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan; 
a inventarisasi air tanah;
b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kedua 
Inventarisasi Air Tanah

ir

Pasal 8
(1) Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan 

informasi air tanah.
(2) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan 

penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data :dr tanah untuk menentukan:
a. sebaran cekungan air tanah;
b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
c. geometri dan karakteristik akuifer;
d. neraca dan potensi air tanah;
e. perencanaan pengelolaan air tanah;
f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
g. upaya konservasi air tanah.

(3) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimsina dimaksud pada ayat (1) yang 
dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan 
terpadu air tanah disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 ; 100.000.

(4) Basil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai asas perencanaan konservasi dan pendayagunaan air 
tanah.

(5) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapal 
menugaskan pihak lain.

(6) Semua data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah milik daerali 
yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada pihalt lain 
sebagaimana dimalcsud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Supati.

Bagian Ketiga 
Konser/asi

Faragraf 1 
Umum

Pasal 9
(1) Konsen/asi air tanah ditujukan untuk rnem aga kelangsungan, k'eberads- 

dajra dukung, dan fungsi air tanah.
(2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas keles'carion, liesinainbungi

ketersediaan, dan pemanfaatan tanah rta lincliungan
keberadaannya.

(3) Pelaksonaan konservasi air tanah didasarkan pada:
a. hasil inventarisasi. icientifikasi dan evaii.'.asi CAT;
b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanali;
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c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; dan
d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 10
(1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui:

a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
b. pengawetan air tanah; dan/atau
c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

(2) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada CAT mencakup 
daerah imbuhan dan daerah lepasan air Umah.

(3) Konservasi air tanah hams menjadi sjaiah satu pertimbangan dalam 
perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata mang 
wilayah.

Pasal 11
(1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan 

pemantauan air tanah.
(2) Pemantauan air tanah sebagaimana dirr:aksud pada ayat (1) dilakukan 

untuk mengetahui pembahan kualitas, kuantitas dan pengamh terhadap 
lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau 
pembahan lingkungan.

(3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) meliputi:
a. pemantauan pembahan kedudukan muka air tanah;
b. pemantauan pembahan kualitas air Uinah;
c. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
d. pemantauan pencemaran air tanah; d^m/atau
e. pemantauan pembahan lingkungan air tanah.

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
a. membuat sumur pantau;
b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur 

pantau dan atau sumur produksi terpilih;
c. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi air 

tanah pada sumur pantau,dan sumur produksi;
d. memetakan pembahan kualitas dan atau kuantitas air tanah;
e. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan/atau
f. mengamati dan mengukur pembahan lingkungan fisik akibat 

pengambilan air tanah.
(5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.
(6) Dalam melaksanakan kegiatan pemantauan air tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat 
menugaskan pihak lain.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada pihak lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12
(1) Bupati serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan 

air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
(2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah 

wajib melaksanakan konservasi air tanah.
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(3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi 
mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai 
dengan upaya konservasi air tanah.

(4) Bupati melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada 
CAT dalam satu kabupaten.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan dan perlindungan daerah 
imbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Bupati.

Paragraf 2
Perlindungan dan Pelestarian 

Pasal 13
(1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) huruf b ditujukan untuk melindungi dan melestarikan 
kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.

(2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan kawasan 
lindung air tanah.

(3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan 

zona rusak.
(4) Untuk menjaga daya dukung daerah imbuhan dan akuifer, serta untuk 

memulihkan kondisi lingkungan air tanah pada zona kritis maka 
dilakukan dengan cara:
a. mempertahankan kemampuan imbuhiin air tanah;
b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan 

lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata 
air;

c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan 
kebutuhan pokok sehari-hari;

d. mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer; 
dan/atau

e. menciptakan imbuhan baru.

Paragraf 3
Pengawetan dan Pengendalian Pencemaran 

Pasal 14
(1) Pengawetan air tanah ditujukan untuk menjaga keberadaan dan 

kesinambungan ketersediaan air tanah.
(2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan cara:
a. menghemat penggunaan air tanah;
b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah;
c. mengendalikan penggunaan air tanah; dan/atau
d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir.

(3) Pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara:
a. mencegah pencemaran air tanah;
b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
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c. memulihkan kualitas air tanah yang sudah tercemar.
(4) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan cara:

a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan 
pelepasan air tanah;
membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan 
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari; 
menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah; 
mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer; 
mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah; 
mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan 
menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai tingkat 
konsumsi.

b.

c.
d.
e.
f. 
g-

Bagian Keempat 
Pendayagunaan Air Tanah

Paragraf 1 
Umum

Pasal 15
(1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah 

dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari 
masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

(2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan 
air tanah.

(3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui:
a. penatagunaan;
b. penyediaan;
c. penggunaan;
d. pengembangan; dan
e. pengusahaan.

(4) Bupati dalam menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan 
mengikutsertakan masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengikutsertaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penatagunaan Air Tanah

Pasal 16
(1) Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan 

air tanah dan peruntukan air tanah pada CAT yang disusun berdasarkan 
zona konservasi air tanah.

(2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan 
mempertimbangkan:
a. sebaran dan karakteristik akuifer;
b. kondisi hidrogeologis;
c. kondisi dan lingkungan air tanah;
d. kawasan lindung air tanah;
e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
f. data informasi hasil inventarisasi pada CAT;dan
g. ketersediaan air permukaan.

(3) . Penetapan peruntukan air tanah dengan mempertimbangkan:
a. kuantitas dan kualitas air tanah;
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b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhan;
d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.

Paragraf 3
Penyediaan Air Tanah 

Pasal 17
(1) Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dalam 

berbagai keperluan sesuai kualitas dan kuantitasnya.
(2) Air tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan 

prioritas sebagai berikut;
a. kebutuhan pokok sehari-hari;
b. pertanian rakyat;
c. sanitasi lingkungan;
d. industri;
e. pertambangan; dan
f. pariwisata.

(3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan air minum 
merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.

Bagian Kelima
Penggunaan, Pemakaian dan Pen^^usahaan Air Tanah

Paragraf 1
Penggunaan Air Tenah 

Pasal 18
(1) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan 

air tanah.
(2) Penggunaan air tanah dilakukan dengan rnengutamakan pemanfaatan air 

tanah pada akuifer dalam yang pengarabilannya tidak melebihi daya 
dukung akuifer.

(3) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasarkan atas:
a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
b. kondisi dan lingkungan air tanah;
c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
d. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 19

(1) Setiap perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah, atau badan 
sosial yang melakukan penggunaan air tjanah untuk berbagai keperluan 
wajib memiliki izin dari Bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. izin pemakaian air tanah; dan
b. izin pengusahaan air tanah.
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Paragraf 2
Pemakaian Air Tan ah 

Pasal 20
(1) Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian 
rakyat dan kegiatan bukan usaha.

(2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat hanya dapat dilakukan 
apabila air permukaan tidak mencukupi.

(3) Hak guna pakai air dari pemanfatan air tanah untuk kegiatan bukan 
usaha diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh 
Bupati.

(4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan iiir tanah diperoleh tanpa izin 
apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-han bagi perseorangan 
dan pertanian rakyat.

(5)

a.

b.

c.

Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan
bedasarkan: • /j »

penggunaan air tanah dari sumur bor Iserdiameter kurang dan 2 (dua)
inci atau kurang dari 5 (lima) cm;
penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari 
sumur gali;atau
penggunaan air tanah kurang dari 100 (seratus) meter 3 per bulan per 
Kepala Keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi 
terpusat.

(6) Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan:
a. sumur diletakan diareal pertanian yang jauh dari permukiman;
b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per Kepala Keluarga 

dalam hal air permukaan tidak menculaipi; dan
c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok 

sehari-hari masyarakat setempat.

Paragraf 3
Pengusahaan Air Tanah 

Pasal 21
(1) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi 

usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
a. bahan baku produksi;
b. pemanfaatan potensi;
c. media usaha; atau
d. bahan pembantu atau proses produksi.

(2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan sepanjang persediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari- 
hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.

(3) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berbentuk:
a. penggunaan air tanah pada lokasi tertentu;
b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu, dan/atau
c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
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(4) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air 
dari pemanfaatan air tanah.

(5) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
a. rencana pengelolaan air tanah;
b. kelayakan teknis dan ekonomis;
c. fungsi sosial air tanah;
d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tcinah; dan
e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.

BAB IV 
PERIZINAN

Bagian Kesatu 
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 22

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

diterbitkanIzin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah 
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan:
a. pada setiap CAT dalam satu kabupaten setelah memperoleh 

rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas; atau
b. pada setiap CAT Untas kabupaten/kota setelah memperoleh 

rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.
Untuk memperoleh izin baru, terlebiti dahulu harus mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri informasi:
a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan 

lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) 
sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.

Permohonan izin baru sebagaimana dimiaksud pada ayat (2) dilengkapi 
dengan persyaratan administrasi dan persyaratan lingkungan.
Penolakan permohonan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan 
air tanah antara lain:
a. persyaratan tidak lengkap dan/atau tidiik benar;
b. tidak mendapatkan rekomendasi teknis atau persetujuan dan 

Gubernur untuk lokasi pemanfaatan air tanah pada CAT Untas
kabupaten/kota; ...

c. tidak mendapatkan rekomendasi teknis atau persetujuan dan Dinas 
untuk lokasi pemanfaatan air tanah pada CAT dalam satu daerah; 

atau
d. lokasi berada pada zona air tanah kritis atau zona air tanah rusak. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme perizinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11 sampai dengan ayat (4) diatur 
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Berlaku dan Masa Berakhirnya Izin 

Pasal 23

(1) Jangka waktu izin pemakaian air tanah £itau izin pengusahaan air tanah 
dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 
sepanjang memenuhi persyaratan.

(2) Masa berakhirnya izin dikarenakan:
a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;

%
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b. izin dikembalikan; atau
c. izin dicabut. i_ • u

(3) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan kewajiban 
pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (1) pemohon terlebih daliulu mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum 
berakhir masa berlakunya izin dengan melampirkan:
a. persyaratan administrasi;
b. persyaratan teknis; dan
c. persyaratan lingkungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme perpanjangan 
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Ketiga 
Hak Pemegang Izin

Pasal 25
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.

Bagian Keempat 
Kewajiban Pemegan.g Izin

(1)

Pasal 26
Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin 

pengusahaan air tanah wajib:
a. menyampaikan laporan hasil kegiatsin pengeboran atau penggalian

air tanah kepada Bupati; _
b menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah 

’ setiap bulan kepada Bupati 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 kegiatan;
e. berperan serta dalam penyediaan suir.ur pantau air tanah,
f. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran 

atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air 
tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan,

g. menghentikan pekerj aan pengeboran / penggalian apabila diduga 
terjadi hal-hal yang dapat membahayfikan lingkungan;

h. setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air 
paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian 
atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan untuk pemenuhan 
kebutuhan pokok sehari-han masyarakat setempat,

i. membayar pajak air tanah; dan
j. melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian air tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan 
Bupati.

Bagian Kelima 
Larangan Pemegang Izin

Pasal 27
Setiap pemegang izin pemakaian dan pergusahaan air tanah dilarang 
melakukan kegiatan-kegiatan seperti di bawahi ini:
a. memindahtangankan izin kepada orang lain atau badan hukum lain;
b. merubah penggunaan air tanah;
c. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meteran air atau 

alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meteran air atau 
alat ukur debit air;

d. mengambil air tanah dari pipa sebelum meteran air atau alat ukur debit 
air;

e. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
f. memindahkan rencana letak titik pengeboran atau pengambilan air tanah 

di lokasi yang telah ditetapkan; dan/atau
g. mengubah konstruksi sumur bor.

BAB V
SISTEM INFORMASI AIR TANAH 

Pasal 28
(1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada Instansi/Lembaga 

Pemerintah dan Swasta wajib dilaporkan kepada Bupati.
(2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan 

pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Bupati.
(3) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dikelola oleh Bupati sebagai dasar pengelolaan air tanah.

BAB VI 
PEMBIAYAAN

Pasal 29

(1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan 
nyata pengelolaan air tanah.

(2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
a. biaya sistem informasi;
b. biaya perencanaan;
c. biaya pelaksanaan konstruksi;
d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
merupakan biaya y3^ng dibutuhkan untuk pengambilan dan 
pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, 
serta penyebarluasan data dan informasi air tanah,
Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan 
kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air 
taxiih.

(3)

(4)
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(5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf 
c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada 
cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan 
pengendalian daya rusak air tanah.

(6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d merupakan biaya untuk pemelih£iraan cekungan air tanah serta 
operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

(7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang 
dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah 
serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan 

air tanah.

Pasal 30

(1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berupa;
a. anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
b. anggaran swasta. i^^ u ^

(2) Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui
a bersumber dari:
a. APBD Provinsi untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada 

cekungan air tanah lintas kabupaten/kota
b. APBD Kabupaten untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah 

pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten.
(3) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber 

dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 31
Dalam hal terdapat kepentingan mendesak uiituk pengelolaan air tanah pada 
lintas kabupaten/kota pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintafi Daerah Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan dalam bentuk kerja sama

BAB VII
PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu 
Pemberdayaan

Pasal 32

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya rr.enyelenggarakan pemberdayaan 
kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam
pengelolaan air tanah.

(2) Pemberdayaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 
dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan 
pendampingan.

(3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya 
pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.

(4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang 
terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
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Bagian Kedua 
Pengendalian

Pasal 33
(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud daJam Pasal 6 ayat (2) huruf v,

meliputi:
a. pendataan volume pengambilan air tanah;
b. teknis pengambilan air tanah;
c. kajian hidrogeologi;
d. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL.

(2) Pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk rencana pengambilan air tanali dengan debit kurang dari 50 

(lima puluh) liter per detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi 
dokumen UKL dan UPL;

b. untuk rencana pengambilan air tanali dengan debit 50 (lima puluh) 
liter per detik atau lebih, dari 1 (satu) atau beberapa sumur produksi 
pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi 
dokumen AMDAL;

c. Pemrakarsa wajib melaporkan hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau 
AMDAL setiap 3 (tiga) bulan sekali kt;pada Bupati dengan tembusan 
Gubernur.

(3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian
penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada
Menteri secara berkala.

Bagian Ketiga 
Pengawasan

Pasal 34
(1) Pengawasan kegiatan pendayagunaan dan konservasi air tanah 

dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkEin peran serta masyarakat.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. lokasi titik pengambilan air tanah;
b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
c. pembatasan debit pengambilan air tanali; dan
d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan.

(3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas apabila menemukan 
pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan 
dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 35
(1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin 

harus dilengkapi dengan meter air atau alat pencatat debit air yang sudah 
ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang.

(2) Pengawasan pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan 
oleh Dinas.

(3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan 
meter air.
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BAB VIII
SANKSI ADMINISTFiATIF 

Pasal 36
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif 

kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 26, dan/atau Pasal 27.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
c. pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut- 
turut masing-masing untuk jangka waktu (satu) bulan.

(4) Pemegang yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhimya 
jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;

(5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 
(tiga) bulan.

(6) Pemegang yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhimya 
jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c.

BAB IX 
PENYIDIKAN

Pasal 37
(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, pada tahap 

pertama dilakukan oleh Pen3ddik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di 
lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Didalam melaksanakan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan 

tentang adanya pelanggaran;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta 

melakukan pemeriksaan;
c. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya;
d. mendengar keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungan 

pemeriksaan perkara; dan
e. melakukan tindakan lain yang diperlukan.

(3) Apabila didalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditemukan adanya petunjuk tindak pidana, PPNS melaporkannya 
kepada penyidik umum.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang membuat berita 
acara pemeriksaan.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada 
penyidik umum.
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BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38
Setiap Perseorangan, Badan Usaha, Instansi Pemerintah, atau Badan Sosial 
yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 19 
ayat (1) diancam dengan hukuman pidana sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERAUHAN

(1)

Pasal 39
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini

(2)

Izin yang dikeluarkan 
dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
Hak, kewajiban, dan tanggung jawah pemegang izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal $ /Justus 2012

BUPATI BOYOLALI, ^ 

--------

^SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal ^ 2012

SEKRETARIS DAERAH

elan aitsUti 
Sag MAM

Siida

KABU|)ATEN BOYOLALI,

SRI .RI^INGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012 NOMOR ^
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Pasal 4
Yang dimaksud dengan "didasarkan atas asas-asas kelestarian, 
keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, 
keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas" adalah: 
Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan 
sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi 
sumber dava air secara berkelaniutan.
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Huruf d
Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu 
sistem akuifer” adalah, antara lain, pembuatan 
terowongan atau penambangan batuan

Pasal 14 
Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Pasal 15 
Ayat

(1)
Cukup jelas 
(2)
Cukup jelas
(3)
Cukup jelas
(4)
Huruf a

Cukup jelas 
Huruf b

Cukup jelas 
Huruf c

Cukup jelas 
Huruf d

Pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau 
penggalian air tanah didasarkan pada kondisi 
hidrogeologis setempat.

Huruf e
Cukup jelas 

Huruf f
Cukup jelas

(1)

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok sehari-hari" adalah 
air untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang 
bersih, sehat dan produktif, misalnya untuk keperluan minum, 
memasak, mandi, cuci dan sarana kebersihan lainnya.
(2)
Cukup jelas
(3)
Cukup jelas
(4)
Cukup jelas
(5)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara 
lain, meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air. 

Huruf b
Yang dimaksud dengan "kondisi hidrogeologis”, antara 
lain, meliputi sistem akuifer, pola aliran air tanah.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air 
tanah”, antara lain, adalah kuantitas, kualitas, lapisan 
batuan yang mengandung air tanah.

2^

Yang aimaxsua aengan “Kawasan lindung air tanah", 
antara lain, daerah imbuhan air tanah (recharge area), 
zona kritis dan zona rusak.

Huruf e
Cukup jelas 

Huruf f
Cukup jelas 

Huruf g
Cukup jelas

A TC
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Humf d
' Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah”,

antara lain, daerah imbuhan air tanah {recharge area), 
zona kritis dan zona rusak.

Huruf e
Cukup jelas 

Huruf f
Cukup jelas 

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” 
mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, 
peturasan, dan ibadah.

Huruf b
Cukup jelas 

Huruf c
Cukup jelas 

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah 
merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai 
komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, 
perikanan, petemakan, perkebunan, dan kehutanan yang 
dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan 
airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala 
keluarga. Pertanian tanaman pangan adalah tanaman 
yang tidak membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak, 
antara lain, palawija dan jagung.

Huruf e
Cukup jelas 

Huruf f
Cukup jelas 

Huruf g
Cukup jelas 

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Penyediaan air tanah untuk pariwisata, antara lain, 
pemanfaatan sungai bawah tanah atau penggunaan air 
tanah untuk hotel serta rumah makan.

Huruf j
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "akuifer dalam” adalah akuifer yang 
pada umumnya bersifat tertekan.

Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas 
Huruf b

Cukup jelas 
Huruf c

Yang dimaksud dengan walokasi penggunaan air tan ah” 
merupakan jumlah dan jangka waktu pengambilan dan 
pengusahaan air tan ah 

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 19 
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas 

Huruf b
Yang termasuk dalam izin pengusahaan air tanaih, antara 
lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui 
kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan 
pengusahaan air tanah.

Pasal 20
Ayat (1)

Yang termasuk kegiatan bukan usaha, antara lain, meliputi 
pesantren, rumah ibadah, kantor pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas 

Ayat (3)
Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah, antara lain, 
meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan 
pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air 
tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat:
a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau 

penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah 
antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, 
penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, 
penurunan kualitas air tan^, mengganggu sistem akuifer; 
atau

b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang 
memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi 
ketentuan

Ayat (4)
Cukup jelas 

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas
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Pasal 21
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "bahan baku produksi”, antara 
lain, air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, 
minuman, dan obat-obatan.

Huruf b
Cukup jelas 

Huruf c
Cukup jelas 

Huruf d
Yang dimaksud dengan ”bahan pembantu atau proses 
produksi”, antara lain, air untuk pendingin mesin, proses 
pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan 
industri, pertambangan, pariwisata.

Ayat (2)
Cukup jelas 

Ayat (3)
Cukup jelas 

Ayat (4)
Cukup jelas 

Ayat (5)
Huruf a

Cukup jelas 
Huruf b

Cukup jelas 
Huruf c

Cukup jelas 
Huruf d

Cukup jelas 
Huruf e

Yang dimaksud dengan ”ketentuan lain”, antara lain, 
peraturan yang terkait dengan ketentuan mengenai 
gangguan (HO).

Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Cukup jelas 
Ayat (3)

Cukup jelas 
Ayat (4)

Huruf a
Apabila persyaratan tidak lengkap atau tidak benar, 
Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali setelah 
persyaratan yang dibutuhkan dilengkapi dan/atau 
dibenarkan.

Huruf b
Cukup jelas 

Huruf c
Cukup jelas 

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
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Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas 

Huruf b
Izin dikembalikan karena tidak lagi menggunakan air 
tan ah.

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26 
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas 

Huruf b
Cukup jelas 

Huruf c
Cukup jelas 

Huruf d
Cukup jelas 

Huruf e
Yang dimaksud dengan “berperan serta”, antara lain, 
kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk 
pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf f
Cukup jelas 

Huruf g
Cukup jelas 

Huruf h
Yang dimaksud dengan "paling sedikit 10% (sepuluh 
persen)” adalah batas minimal yang diberikan kepada 
masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak 
pemegang izin.
Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah 
masyarakat setempat di lokasi pengusahaan air tan ah. 

Huruf i
Cukup jelas 

Huruf j
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
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Pasal 28 
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “swastaH adalah perseorangan, badan 
usaha, atau badan sosial.

Ayat (2)
Cukup jelas 

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33 
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas 

Huruf b
Cukup jelas 

Huruf c
Laporan pelaksanaan UKL dan UPL disampaikan kepada 
Bupati Cq. Instansi yang membidangi Lingkungan Hidup 
Sedangkan laporan pelaksanaan AMDAL disampaikan 
kepada Bupati Cq. Instansi yang membidangi Lingkungan 
Hidup dengan tembusan kepada Gubernur.

Ayat (3)
Laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah, 
antara lain, berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah 
pengguna air tan ah, jumlah pengambilan air tanah, peruntukan 
penggunaan air tanah, dan jumlah pajak pemanfaatan air 
tanah.

Pasal 34
Ayat (1)

Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan 
administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai 
ketentuan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)
Cukup jelas 

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

&
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Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR \^7
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