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SARI
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di Kabupaten Pati Tahun 2018. Skripsi, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial,
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Drs, Suroso, M.Si.
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Irigasi, Keberfungsian Kondisi Jaringan Irigasi
Kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air sebagai salah satu
pendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Kebutuhan air untuk pertanian
dilakukan dengan usaha irigasi. Irigasi akan baik bila pelaksanaan operasi jaringan
irigasi yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan irigasi baik. Tujuan penelitian
adalah: 1) mengetahui keberfuangsian secara fisik infrastruktur dari Jaringan
Irigasi Gunung Rowo dan 2 ) mengetahui pelaksanaan tugas operasi Jaringan
Irigasi Gunung Rowo oleh pemerintah dan petani.
Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu
dokumentasi, survei lapangan, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan
analisis deskriptif dengan menggunakan dua cara yaitu: pertama distribusi
frekuensi untuk mengetahui keberfuangsian fisik infrastruktur Jaringan Irigasi
Gunung Rowo dan pelaksana tugas operasi oleh pemerintah serta P3A. Kedua
penilaian kondisi jaringan irigasi untuk mengetahuai kondisi Jaringan Irigasi
Gunung Rowo.
Hasil penelitian menunjukkan 1) berdasarkan perhitungan kondisi jaringan
irigasi (K) 63,79 % adalah rusak sedang, tetapi masih bisa menyalurkan air.
Keberfuangsian secara fisik infrastruktur dari Jaringan Irigasi Gunung Rowo
menghasilkan sebanyak 21 unit lahan pertanian dengan luas 4923 Ha (81,35%),
dapat melakukan 2 masa tanam dalam satu tahun. Sedangkan 7 unit lahan
pertanian dengan luas 1129 Ha (18,65%), bisa melakukan 3 musim tanam dalam
satu tahun. 2) pelaksanaan tugas operasi oleh pemerintah sudah baik namun masih
terkendala karena rusaknya bangunan dilapangan yang membuat data tidak
lengkap sehingga beberapa tupoksi tidak dilakukan dengan baik, sedangkan
pelaksanaan tugas operasi oleh P3A kurang baik tugas yang harus dikerjakan
berdasar tupoksi tidak dilakukan. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan
petani masih belum lengkap. Kegiatan perencanaan operasi tidak dilakukan
karena kurangnya keaktifan petani. Kegiatan operasi dilakukan kurang baik
dampak dari kurang baiknya proses perencanaan. Kegiatan evaluasi, masih
ditemukan kasus pencurian air dan konflik antar petani namum sudah ada cara
untuk penyelesaiannya.
Saran, Pemerintah UPT pengairan dan P3A harus melakukan mengerjakan
tupoksinya dengan baik dan melengkapi data yang harus dikumpulkan. Salain itu
perlu peran P3A dalam membimbing petani agar paham dan aktif dalam kegiatan
operasi pembagian air sehingga bisa mengikuti sistem.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Peran sektor pertanian dalam struktur perekonomian nasional sangat

strategis. Kabupaten Pati adalah salah satu kabupaten yang sektor utama
ekonominya merupakan pertanian, itu terlihat dari slogan Pati Bumi Mina Tani
dari situ terlihat bahwa Kabupaten Pati mengutamakan bidang pertanian dalam
perekonomian. Permasalahan utama perekonomian dalam bidang pertanian adalah
bagaimana meningkatkan produksi hasil pertanian. Berbagai cara yang dapat
meningkatkan hasil produksi pertanian antara lain dengan ekstensifikasi yaitu
usaha peningkatan produksi dengan meluaskan areal tanam, dan intensifikasi yaitu
usaha peningkatan produksi dengan cara-cara yang intensif pada lahan yang sudah
ada, antara lain dengan penggunaan bibit unggul, pemberian pupuk yang tepat
serta pemberian air irigasi yang efektif dan efisien.
Kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air sebagai salah satu
pendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Sumber air pertanian salah
satunya adalah sungai. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam
pengairan atau irigasi. Kabupaten Pati memiliki sungai-sungai yang cukup banyak
jumlahnya. Di Kabupaten Pati terdapat 93 buah sungai atau kali yang tersebar
merata di seluruh wilayah. Pada umumnya sungai-sungai di kabupaten ini berpola
kipas atau pohon, dengan muara sungai pada umumnya ke Laut Jawa. Sungai di
Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi.
Sayangnya, pada musim kemarau, kebanyakan dari sungai-sungai yang ada

1

2

mengalami kekeringan sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru
meluap (Anonim, 2012).
Persoalan yang terjadi dalam penyediaan air irigasi adalah semakin
langkanya suplai air pada waktu-waktu tertentu, karena itu bencana kekeringan
menjadi ancaman dalam peningkatan produksi pertanian karena kurangnya air
untuk pertanian menyebabkan gagal panen. Masalah itu juga timbul di Kabupaten
Pati, kawasan Sub DAS Gunung Rowo ini memiliki sungai musiman, sehingga
sungai akan mengering ketika musim kemarau, sedangkan pada musim
penghujan, beberapa sungai justru meluap menyebabkan banjir.
Penanggulangan bencana kekeringan karena kurangnya air sangat
diperlukan, oleh sebab itu dibuatlah waduk sebagai penyimpan cadangan air untuk
pertanian pada musim kemarau. Bendungan Gunung Rowo adalah salah satu
bendungan yang menjadi sumber pengairan di Kabupaten Pati. Bendungan
Gunung Rowo yang berlokasi di Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten
Pati merupakan bagian dari jaringan irigasi Gunung Rowo. Bendungan Gunung
Rowo memperoleh air dari Sungai Bendoroto, Sungai Kedawung, dan Sungai
Brambang. Kapasitas normal bendungan 5.160.000 m3 sedangkan pada dead
storage adalah 160.000 m³. Daerah irigasi Waduk Gunung Rowo, yang
memberikan layanan lahan pertanian seluas 6.052 Ha. Panjang saluran pembawa
56,903 Km dan saluran pembuang 9,1 Km. Luasnya daerah irigasi gunung rowo
membuat kebutuhan SDM sangat banyak untuk mengelola operasi jaringan
irigasi.
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Pengelolaan air secara efektif termasuk penanggulangan bencana
kekeringan. Pengelolaan air yang baik harus di tunjang kondisi jaringan irigasi,
sehingga ketersediaan air di lahan bisa terpenuhi walaupun lahan tersebut berada
jauh dari sumber air permukaan (sungai). Hal tersebut tidak terlepas dari usaha
teknik irigasi yaitu memberikan air dengan kondisi tepat mutu, tepat ruang dan
tepat waktu dengan cara yang efektif dan ekonomis (Sudjarwadi, 1990 dalam
Ansori, 2013).
Permasalahan lain dalam penyediaan air irigasi adalah dalam hal
pengaturan dan pendistribusian atau operasi jaringan irigasi. Secara teknis
pengaturan dan pendistribusian air irigasi dapat direncanakan dan dilakukan
secara akurat dan optimum berdasarkan teknologi yang ada. Namun masih
terdapat kendala besar dalam pengaturan dan pendistribusian air yang berasal dari
faktor non teknis seperti faktor kurangnya peran petani, kurangnya anggaran
perawatan jaringan irigasi dan perubahan budaya dari pemakai dan pengguna air
irigasi yang tergabung dalam kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A).
Pemerintah mendorong terwujudnya kelembagaan Petani Pemakai Air
(P3A) unutuk melaksanakan fungsi berikut: mengatur pembagian serta
penggunaan air untuk kepentingan usahatani dan memelihara saluran irigasi lokal
yang dibangun pemerinah. Pengelolaan air harus ada peran aktif dari petani,
karena petanilah yang tau kapan dibutuhkannya air untuk pengairan. Jadi harus
ada komunikasi aktif antara pemerintah, petugas lapangan serta petani. Namun
masih terjadi kurang maksimalnya pendistribusian air dibeberapa tempat.
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Berdasakan permasalahan yang muncul maka perlu melakukan penelitian untuk
mengetahui pelaksanaan operasi jaringan Irigasi Gunung Rowo. Hasil penelitian
merupakan pedoman untuk meningkatkan managemen pengelolaan air irigasi
secara tepat.
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti mengambil
rumusan masalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana keberfuangsian secara fisik infrastruktur dari Jaringan
Irigasi Gunung Rowo ?

2.

Bagaimana pelaksanaan tugas operasi Jaringan Irigasi Gunung Rowo
oleh pemerintah dan petani ?

1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:
1.

Mengetahui keberfuangsian secara fisik infrastruktur dari Jaringan
Irigasi Gunung Rowo.

2.

Mengetahui pelaksanaan tugas operasi Jaringan Irigasi Gunung
Rowo oleh pemerintah dan petani.
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1.4

Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:
1.4.1

Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
dijadikan sebagai sumber informasi ilmu pengelolaan irigasi dalam
menjawab masalah pengelolaan air guna mengatasi kekeringan di
Kabupaten Pati.

1.4.2

Manfaat Secara Praktis
1.

Bagi petani, diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah
pengetahuan petani serta memperjelas perannya dalam operasi
jaringan irigasi.

2.

Bagi P3A, penelitian ini memberikan pengetahuan tentang operasi
irigasi yang baik.

3.

Bagi Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana, dapat memberikan
informasi tentang pengelolaan air yang ada pada daerah irigasi
gunung

rowo

sehingga

bisa

membuat

keputusan

mengembangkan pengelolaan air menjadi lebih baik.

untuk
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1.5

Batasan Istilah
Batasan Istilah barguna memperjelas permasalahan yang dikaji serta

meminimalisir kesalah fahaman pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian,
sehingga pembaca tidak keluar dari konteks dasar permasalahan yang dikaji dalam
penelitian maka diperlukan batasan istilah terkait judul penelitian adalah sebagai
berikut:
1.

Lembaga Pengelola Irigasi (LPI)
Lembaga Pengelola Irigasi (LPI) meliputi instansi pemerintah yang

membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air dan komisi irigasi,
(Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi). Instansi
pemerintah yang membidangi irigasi gunung rowo merupakan organisasi UPTD
Pati dan organisasi UPTD Juana, sedangkan Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A) yang ikut mengelola adalah 28 P3A Dharma Tirta.
2.

Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi
Pelaksanaan operasi jaringan irigasi yang dimaksut dalam penelitiaan ini

menyangkut operasional pembagian air yang dilakukan LPI berdasar prosedur
pengaturan air pada Jaringan Irigasi Gunung Rowo. Prosedur pengaturan air yang
dimaksut tercantum pada (Peraturan Menteri Nomer 32 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggaraan Operasi Jaringan Irigasi).
3.

Jaringan Irigasi
Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya

yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian,
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pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi (PP No. 20 tahun 2006
tentang Irigasi dalam pasal 1). Jaringan irigasi yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah bangunan yang terkait operasi pembagian air yaitu: bangunan bangunan
utama, bangunan bagi/sadap dan Saluran Irigasi (saluran primer/induk dan
sekunder).
4.

Daerah Irigasi
Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan

irigasi. Daerah irigasi pada penelitian ini adalah kesatuan lahan yang mendapat air
dari satu Jaringan Irigasi Gunung Rowo yang dikelola UPTD Pati dan UPTD
Juana, dan perkumpulan petani pemakai air (P3A) Dharma Tirta.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR
2.1

Deskripsi Teoritis

2.1.1

Irigasi
Pengertian irigasi menurut (PP No. 20/2006 Tentang Irigasi) adalah usaha

penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi
irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
Irigasi mempunyai peranan penting terhadap pertanian. Pertama, menyediakan air
bagi tanaman yang membantu mengatur melembabkan tanah. Kedua, membantu
menyuburkan tanah melalui zat-zat yang dibawa air. Ketiga, penggunaan pupuk
dan obat lebih efektif. Keempat, menekan pertumbuhan gulma. Kelima,
mempermudah pengolahan tanah (Isnaini, 2006 dalam Idran, 2015). Jadi dari
pengertian di atas dapat di lihat bahwa irigasi termasuk pengeloaan air dalam
suatu DAS yang berfungsi untuk meningkatkan suatu pertanian.
(Tachyan, 1992 dalam Roshidi, 2011) menjelaskan bahwa ada delapan
kegunaan irigasi yaitu: (1) Menambah air kedalam tanah untuk menyediakan
cairan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanam-tanaman; (2) Untuk
menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau yang pendek; (3) Untuk
mendinginkan tanah dan atmosfir, sehingga menimbulkan lingkungan yang baik
untuk pertumbuhan tanam-tanaman; (4) Untuk mengurangi bahaya pembekuan;
(5) Untuk mencuci atau mengurangi garam dalam tanah; (6) Untuk mengurangi
bahaya erosi tanah; (7) Untuk melunakan pembajakan dan penggumpalan tanah;
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(8) Untuk memperlambat pembentukan tunas dengan pendinginan karena
penguapan
Sedangkan (Small dan Svendsen, 1992) menyebutkan bahwa irigasi ialah
tindakan intervasi manusia untuk mengubah aliran air dari sumbernya menurut
ruang dan waktu serta mengolah sebagian atau seluruh jumlah tersebut menaikkan
produksi pertanian. Jadi dalam irigasi tidak bisa lepas dari campur tangan manusia
(Pusposutardjo 2001:8).
Jenis irigasi sangat beragam yang di dasarkan cara pemberian air salah
satunya irigasi permukaan. Irigasi permukaan, merupakan sistem irigasi yang
menyadap air langsung di sungai melalui bangunan bendung maupun melalui
bangunan pengambilan bebas (free intake) kemudian air irigasi dialirkan secara
gravitasi melalui saluran sampai ke lahan pertanian yang dikenal saluran primer,
sekunder dan tersier (Deloksaribu, 2012). Pengaturan air ini dilakukan dengan
pintu air. Prosesnya adalah gravitasi, tanah yang tinggi akan mendapat air lebih
dulu. Jenis Irigasi Gunung rowo adalah irigasi permukaan. Itu terlihat dari cara
menyadap airnya yang berasal dari Bendungan Gunung Rowo, dan berikut ini
jenis Irigasi yang lain: Irigasi pompa air, Air diambil dari sumur dalam dan
dinaikan melalui pompa air, kemudian dialirkan dengan berbagai cara, misalnya
dengan pipa atau saluran. Pada musim kemarau irigasi ini dapat terus mengaliri
sawah. Irigasi gravitasi, irigasi yang memanfaatkan gaya tarik gravitasi untuk
mengalirkan air dari sumber ketempat yang membutuhkan. Irigasi dengan
penyemprotan, pemberian air dengan cara penyemprotan atau dengan meniru
hujan (springkling), air yang disemprotkan akan seperti kabut, sehingga tanaman

10

mendapatkan air dari atas,daun akan basah lebih dahulu, kemudian menetes ke
akar. Irigasi tanah kering atau irigasi tetes, di lahan kering air sangat langka dan
pemanfaatnya harus efisien. Jumlah air irigasi yang harus diberikan ditetapkan
berdasarkan kebutuhan tanaman, maupun tanah memegang air, serta sarana irigasi
yang tersedia. Irigasi ini prinsipnya mirip dengan irigasi siraman hanya saja pipa
tersiernya dibuat melalui jalur pohon dan tekanannya lebih kecil karena hanya
untuk menetes saja.
Irigasi tak bisa di pisahkan dengan jaringan irigasi, karena jaringan irigasi
adalah sarana bangunan yang mendukung proses irigasi. Jaringan irigasi adalah
saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan
dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan,
pembagian, pemberian, pembinaan, dan pembuangannya. (PP No. 20/2006
Tentang Irigasi). Menurut pengelolaannya jaringan irigasi dibagi menjadi 3
bagian: jaringan irigasi utama/primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan
irigasi tersier
Irigasi tak bias di pisahkan oleh air, sumber air irigasi bisa dari atas
permukaan maupun dari dalam tanah. Sumber air dari permukaan bisa berasal dari
danau, waduk, rawa – rawa, embung, dan air hujan. Menurut (Mawardi, 1989:6–
7), air merupakan faktor yang paling penting dalam bercocok tanam. Selain jenis
tanaman, kebutuhan air bagi suatu tanaman juga dipergaruhi oleh sifat dan jenis
tanah, keadaan iklim, kesuburan tanah, cara bercocok tanam, luas daerah
pertanian, topografi, periode tumbuh dan sebagainya.
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Air untuk irigasi dipergunakan untuk tanaman padi, palawija termasuk
tebu, buah-buahan dan rumput. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air
untuk tanaman: Jenis tanaman, Keadaan iklim, Jenis dan keadaan tanah, Pola
pertanaman, Cara pemberian air, Keadaan jaringan irigasi, dan Luas areal
pertanaman. Penentuan kebutuhan air untuk tanaman terdapat cara:
1.

Menurut tingginya air yang dibutuhkan guna sebidang tanah yang ditanam.
Atau banyaknya air sama dengan tingginya air yang dibutuhkan dikalikan
luas tanah.

2.

Banyaknya air yang dibutuhkan pada kesatuan luas untuk sekali
penyiraman atau untuk selama pertumbuhannya.

3.

Kesatuan pengaliran air yaitu isi dalam kesatuan waktu pengalirannya
untuk kesatuan luas (liter/detik/hektar ).

4.

Menentukan luas tanaman yang dapat dialiri oleh pengaliran air yang
banyaknya tertentu.

2.1.2

Jaringan Irigasi
Menurut (PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi dalam pasal 1) Jaringan

irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan
satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian,
penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Kondisi fisik infrastruktur jaringan
irigasi Pemberian air irigasi dari hulu (upstream) sampai dengan hilir
(downstream) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana
dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer dan
sekunder, box bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran
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Tingkat Usaha Tani (TUT). Rusaknya salah satu bangunan-bangunan irigasi
mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan
efektifitas irigasi menurun (Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, 2014:1).
Kondisi fisik infrastruktur Jaringan Irigasi yang terkait operasi adalah
bangunan utama, saluran pembawa (saluran primer/induk dan saluran sekunder),
dan bangunan bagi/sadap. Bangunan Utama adalah bangunan yang direncanakan
di sepanjang sungai untuk membelokan air kedalam jaringan saluran. Bangunan
utama terdiri dari bangunan bedung dan pengambilan bebas (free intek). Saluran
pembawa adalah saluran yang membawa air yang akan digunkan untuk irigasi
terdiri dari saluran primer/induk dan saluran sekunder. Bangunan bagi/sadap
adalah bangunan terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang
dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih.
Menurut (Direktorat Pengelola Air Irigasi, 2014:3) Bangunan utama
adalah bangunan yang dipergunakan untuk menaangkap atau mengambil air dari
sumbernya, seperti sungai atau mata air. Bangunan utama terdiri dari bangunan
bedung dan pengambilan bebas (free intek). Bangunan bendung adalah untuk
menaikan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara
membendung sungai tanpa waduk. Pengambilan bebas (free intek) adalah
bangunan yang dibuat ditepi sungai yang mengairkan air sungai ke dalam jaringan
Irigasi, tanpa mengatur tinggi muka air di sungai. Bagian-bagian bangunan utama
dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2
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Atap pelindung dan
pengaman pintu

Papan eksploitasi

Sayap (dihulu
bandung)

Bangunan Penguras
Pintu penguras/pembilas

Jembatan

Bangunan Pengambilan
- Pintu Pengambilan
(Intake)

Tubuh bendung
Mercu bendung

Sayap (dihilir
bandung)

Gambar 2.1 bagian-bagian bendung

14

Pintu pengambilan
(free intake)

Bangunan pengarah

Gambar 2.2 bagian-bagian pengambilan bebas
Saluran pembawa adalah saluran yang membawa air yang akan digunkan
untuk irigasi terdiri dari saluran primer/induk dan saluran sekunder. Saluran
primer/induk saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan
utama membawa air dari sumber air ke saluran sekunder yang diairi. Saluran
sekunder adalah saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan
bagi di saluran primer yang berada dalam jaringan irigasi.
Tubuh Saluran

Saluran induk regaloh

Saluran sekunder kali putih

Gambar 2.3 bagian-bagian saluran pembawa
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Bangunan bagi/sadap adalah bangunan terletak di saluran primer dan
sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua
saluran atau lebih. Bangunan bagi berfungsi membagi air dari saluran primer ke
saluran sekunder, atau dari saluran seekunder saluran sekunder. Bangunan sadap
berfungsi membagi air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier.

Pintu bagi / bagisadap /sadap &
pengatur

Tubuh bangunan

Gambar 2.4 bagian bangunan bagi atau sadap
Kondisi fisik Jaringan bisa dilihat melalui beberapa tahapan. Tahap
pertama Penilaian fisik Bangunan pada Jaringan Irigasi, untuk menentukan
penilaian fisik jaringan irigasi mengacu pada PedomanPenilaian Jaringan Irigasi
dari Subdit. Bina Program, Ditjen Air, Jakarta, 1999 dalam Tunas Atmaja, I’ied
seperti pada Lampiran
Tahap kedua Prosedur Penilaian Kondisi Jaringan Penilaian kondisi
jaringan irigasi dilakukan terhadap beberapa komponen utama jaringan irigasi
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yang meliputi bangunan utama, saluran pembawa, dan bangunan bagi, bangunan
bagi sadap. Pada tahap ini dibagi dalam dua langkah pertama Komponen dan
pembobotan dan kedua Metode perhitungan penilaian kondisi jaringan
Pertama Komponen dan pembobotan. Setiap komponen utama dibagi
menjadi beberapa komponen yang lebih kecil, yang masing-masing perlu dinilai
kondisinya. Setiap komponen akan memberikan kontribusi nilai kondisi terhadap
kondisi fisik jaringan secara keseluruhan. Kontribusi setiap komponen utama
terhadap keseluruhan fisik jaringan irigasi mempunayi bobot yang tidak sama.
Untuk setiap komponen, bobot disusun atas dasar besarnya pengaruh setiap
komponen tersebut terhadap terjaminnya pelayanan air irigasi. Bobot setiap
komponen utama dapat dirumuskan dalam Lampiran
Kedua Metode perhitungan penilaian kondisi jaringan Penilaian kondisi
jaringan irigasi keseluruhan dilakukan dengan menghitung kondisi bangunan
utama, saluran pembawa, dan bangunan bagi, bangunan bagi-sadap dengan
metode perhitungan sebagai berikut:
K = Kms + Kto + Kcc ......................................................
dimana: K

= kondisi Jaringan (%)

Kms

= kondisi bangunan utama (%)

Kto

= kondisi bangunan bagi atau sadap (%)

Kcc

= kondisi saluran pembawa (%)
Hasil perhitungan tersebut dicocokakan dengan klasifikasi kodisi jaringan

irigasi. Klasifikasi kondisi jaringan irigasi dibagi menjadi 4 yaitu:
1) Kondisi baik jika tingkat kerusakan <10 %
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2) Kondisi rusak ringan jika tingkat kerusakan 10-20 %
3) Kondisi rusak sedang jika tingkat kerusakan 21- 40 %
4) Kondisi rusak berat jika tingkat kerusakan > 40 %
Sumber: Lampiran II PerMen PUPR No/12/PRT/M/2015.
2.1.3 Daerah Irigasi
Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu
jaringan irigasi yang bisa disingkat dengan DI. Pembagian air daerah irigasi
dikelola oleh UPTD dan ada yang memiliki perkumpulan petani pemakai air
(P3A) tetapi ada yang tidak memiliki perkumpulan petani pemakai air (P3A).
Pola tanam adalah usaha penanaman pada sebidang lahan dengan
mengatur susunan tata letak dan urutan tanam selama periode waktu tertentu
termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu
(Anwar, 2012 dalam Manurung, 2018). Pola tanam Daerah Irigasi Gunung Rowo
yang berjalan saat ini sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 61, tahun 2013,
tentang Tata Tanam dan Rencana Tata Tanam Tahun 2013 sampai dengan 2014
untuk DI. Gunung Rowo yaitu : Padi - Padi – Palawija – Tebu Sepanjang Tahun (
BBWS, 2015).
Menurut (Prihatman, 2000 dalam Sembayang, 2014), menyebutkan pada
areal beririgasi, lahan dapat ditanami padi 3 kali dalam setahun, tetapi pada sawah
tadah hujan harus dilakukan pergiliran tanaman dengan palawija. Pergiliran
tanaman ini juga dilakukan pada lahan beririgasi. Biasanya setelah satu tahun
menanam padi, untuk meningkatkan produktivitas lahan, seringkali dilakukan
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tumpang sari dengan tanaman semusim lainnya, misalnya padi gogo dengan
jagung atau padi gogo di antara ubi kayu dan kacang tanah. Pada pertanaman padi
sawah, tanaman tumpang sari ditanam di pematang sawah, biasanya berupa
kacang- kacangan.
2.1.4 Lembaga Pengelola Irigasi (LPI)
Lembaga Pengelola Irigasi (LPI) meliputi instansi pemerintah yang
membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air dan komisi irigasi,
(Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi). Dalam rangka
pemenuhan kebutuhan air irigasi, Bupati/Walikota membentuk Komisi Irigasi
yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Komisi Irigasi tersebut
mempunyai fungsi membantu Bupati/Walikota dalam peningkatan kinerja
pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian
air irigasi bagi tanaman serta merekomendasikan prioritas alokasi dana
pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
Tentang Irigasi). Institusi Komisi Irigasi dibentuk berdasarkan hasil musyawarah,
kesepakatan melalui pemilihan dari Pejabat Pemerintah Daerah dan pengurus P3A
sewilayah kabupaten serta mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota dan
ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota.
Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah
kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air
dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara
demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi
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(Permen PU No 30 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Operasi Jaringan
Irigasi).
“ (Kartasapoetra, dkk, 1991 dalam Rosyidi,2011:9) menjelaskan bahwa
pengelolaan dan operasi jaringan pedesaan dilakukan oleh petani atau disebut
P3A Dharma Tirta”. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan
organisasi sosial dari para petani, yang tidak berinduk atau bernaung pada
golongan atau partai politik, merupakan organisasi yang bergerak
pertanian, khususnya dalam kegiatan

dibidang

pengelolaan air pengairan sehubungan

dengan kepentingan melangsungkan usahatani bersama.
“(Ambler dalam Rosyidi, 2011:10) menyatakan bahwa ruang lingkup
tugas dan peran P3A meliputi: pembangunan, operasi, pemeliharaan, serta
rehabilitasi jaringan, pengaturan air irigasi,dan penentuan, pemungutan dan
pengaturan iuran anggotannya”. (Sedangkan menurut Departemen

Pekerjaan

Umum, 2006 dalam Rosyidi, 2011:10) kedudukan Perkumpulan Petani Pemakai
Air (P3A) di desa adalah sebagai berikut :
1.

P3A didirikan oleh petani, dari petani dan untuk petani. Orang luar, intern
pemerintah desa tidak boleh campur tangan dalam urusan P3A. Orang
luar hanya boleh memfasilitasi yaitu memberi saran jika diminta oleh
petani dan diusahakan sedemikian rupa agar tidak menggurui.

2.

P3A didirikan petani di desa yang ada irigasinnya, baik irigasi teknis
maupun irigasi non teknis.

3.

P3A merupakan organisasi mandiri yang tidak berada di bawah
pemerintahan desa.
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4.

Hubungan

P3A

dengan

Koperasi, Kelompok

Tani

organisasi
adalah

lain

di

hubungan

desa

seperti

sederajat

di

PKK,
mana

organisasi itu bisa bekerjasama yang saling menguntungkan.
2.1.5 Operasi Jaringan Irigasi
Operasi jaringan irigasi adalah pengaturan pintu-pintu pada bangunan air
(bendung, bangunan bagi dll) untuk menyadap air dari sumber air,
mengalirkannya ke dalam jaringan irigasi, memasukan air kepetak-petak sawah,
serta membuang kelebihari air ke saluran pembuang. Dalam arti yang luas, operasi
adalah usaha-usaha untuk memanfaatkan prasarana irigasi (jaringan irigasi) secara
optimal.
Menurut (PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi dalam pasal 1), Operasi
jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air pada jaringan irigasi yang meliputi
penyedian, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk
kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata
tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi,
pengumpulan data, monitoring dan evaluasi. Adapun kegiatan operasi mencakup
beberapa hal antara lain:
1.

Pengumpulan data (Tugas Dinas SDA/Irigasi kabupaten/kota, Provinsi
balai wilayah sungai) Data yang dikumpulan antara lain: Data hidrologi
(φ yang tersedia), Data klimatologi (Kebutuhan air tanam), Data jenis
tanaman, macam dan areal.

2.

Penyediaan air irigasi (Tugas Dinas SDA/Irigasi kabupaten/kota, Provinsi
balai wilayah sungai, Komir) Kegiatan penyediaan air irigasi antara lain:
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a) Penyediaan dan pengaturan air irigasi untuk tanaman yang bersumber
dari air hujan maupun air irigasi yang berasal dari mata air, sungai, waduk,
maupun air tanah, b) Rencana tahunan pada setiap daerah irigasi
disiapkan oleh Dinas kabupaten/provinsi/wilayah yang diusulkan oleh
petani. Pembahasan dan kesepakatan rencana tahunan penyediaan air di
komir.
3.

Menyusun Rencana Tata Tanam (Tugas Komir) Partisipasi P3A/GP3A.
Berikut ini tugas yang dilakukan: a) Masalah lahan yang akan di tanami, b)
Tanggal dimulainya pemberi air irigasi, c) Pembagian golongan tanam, d)
Jumlah golongan dalam satu daerah irigasi, e) Tanggal mulai masa
pengelolaan tanah dalam setiap golongan, f) Luas tanam padi gadu, g)
Luas tanam polowijo & tebu, h) Adanya peran aktif dan partisipasi
P3A/GP3A, dan i) Tersedia data debit andalan (Dinas SDA/Bidang SDA).

4.

Menyusun Sistem Golongan (Tugas Dinas SDA/Bidang SDA, Komir)
Partisipasi P3A/GP3A. Berikut ini tugas yang dilakukan: Daerah irigasi
dibagi 3 – 5 bagian/golongan, dan Pembagian air pada awal berjarak 10 –
15 hari.

5.

Rencana Pembagian Air (Tugas Dinas SDA/Irigasi/Kabupaten/Kota
/Provinsi, Balai PSDA/WS). Rencana tahunan pembagian air disusun oleh
dinas/bidang

SDA

atau

usulan

P3A/GP3A.

Penetapan

oleh

bupati/walikota/gubernur dan oleh pusat bila lintas provinsi atau strategis.
6.

Pemberian air irigasi (Tugas Dinas Irigasi Provinsi/Kabupaten/Kota, Balai
wilayah sungai). Berikut ini kegiatan yang dilakukan: a) Menentuan
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kebutuhan air irigasi yang diperlukan, b) Kesepakatan dengan P3A
apabila: φ tersedia >70% tersedia maka kelebihan masuk ke saluran
pembuangan.φ tersedia <70%, dan >50% rencana maka pembagian air
dengan rotasi sekunder A 3 hari dan sekunder B 3 hari berikutnya atau
petak tersier 1,2,3,4 genap 3 hari, ganjil 3 hari berikutnya, dan c) Cara
pemberian air intermitten maka melalui waduk, pompa dengan 1 minggu
operasi, 1 minggu tutup.
7.

Membuka dan menutup pintu (Tugas Dinas SDA Kab/Kota/Pro, Balai
WS) Pintu yang dibuka tutup yaitu:

Pintu intake/bending, dan Pintu

bangunanbagi di saluran primer/sekunder.
8.

Kalibrasi (Tugas Dinas SDA Kabupaten/Kota/Provinsi, Balai WS)
Pengecekan kebenaran φ pada intake/bendung dan bangunan bagi dengan
alat current meter atau pelampung.

9.

MONEV (Tugas Dinas SDA Kabupaten/Kota/Provinsi, Balai WS)
Perencanaan operasi yang ada meliputi ketersediaan air, waktu pembagian
air, tata tanam, dan sistem golongan.
Kegiatan operasi berkaitan dengan pembagian air irigasi, agar pembagian

dapat adil dan merata maka kegiatan operasi pada jaringan utama (main system)
sampai dengan kegiatan pada pintu tersier harus dilaksanakan oleh aparat/petugas
Dinas PU Pengairan (swakelola). Manajemen kelembagaan pemerintah meliputi
elemen- elemen yang terkait dalam kegiatan O & P sistem irigasi serta tugas yang
dimilikinya. Berdasarka ( Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2007).
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Kepala ranting/ pengamat/ Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) / cabang
dinas/ korwil.
1)

Mempersiapkan penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan
Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) sesuai usulan Perkumpulan Petani
Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air
(GP3A) atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A)

2)

Rapat di kantor ranting/ pengamat/ UPTD/ cabang dinas/ korwil setiap
minggu untuk mengetahui permasalahan operasi, hadir para mantri/ juru
pengairan, Petugas Pintu Air (PPA), Petugas Operasi Bendung ( POB)
serta P3A/ GP3A/ IP3A.

3)

Menghadiri rapat di kecamatan dan Dinas PSDA kabupaten.

4)

Membina P3A/ GP3A/ IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan
operasi.

5)

Membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi yang diajukan P3A/
GP3A/ IP3A. Membuat laporan kegiatan operasi ke dinas.

Petugas mantri / juru pengairan
Membantu kepala ranting/ pengamat/ UPTD/ cabang dinas/ korwil untuk
tugas- tugas yang berkaitan dengan operasi.
1)

Melaksanakan instruksi dari ranting/ pengamat/ UPTD/ cabang
dinas/korwil tentang pemberian air pada tiap bangunan pengatur.

2)

Memberi instruksi kepada PPA untuk mengatur pintu air sesuai debit
yang ditetapkan.

3)

Memberi saran kepada petani tentang awal tanam & jenis tanaman.
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4)

Pengaturan giliran.

5)

Mengisi papan operasi/ eksploitasi.
Membuat laporan operasi.

6)

Pengumpulan data debit & Pengumpulan data tanaman

7)

Pengumpulan data Kerusakan tanaman.

8)

Pengumpulan data curah hujan (sesuai kebutuhan daerah).

9)

Menyusun data mutasi baku sawah (sesuai kebutuhan daerah).

10)

Mengumpulkan data usulan rencana tata tanam.

11)

Melaporkan kejadian banjir kepada ranting/ pengamat.

12)

Melaporkan jika terjadi kekurangan air yang kritis kepada pengamat.

Staf ranting/ pengamat/ UPTD/ cabang dinas/ korwil
Membantu kepala ranting/ pengamat/ UPTD/ cabang dinas/ korwil dalam
pelaksanaan operasi jaringan irigasi.
Petugas Operasi Bendung (POB)
1)

Melaksanakan pengaturan pintu penguras bendung terhadap banjir yang
datang.

2)

Melaksanakan pengurasan kantong lumpur.

3)

Membuka dan menutup pintu pengambilan utama, sesuai debit dan
jadwal yang direncanakan.

4)

Mencatat besarnya debit yang mengalir atau masuk ke saluran induk
pada blangko operasi.

5)

Mencatat elevasi muka air banjir

Petugas Pintu Air (PPA)
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Membuka dan menutup pintu air sehingga debit air yang mengalir sesuai
dengan perintah juru/ mantri pengairan.
Sumber daya manusia menyangkut ketersediaan personil untuk setiap
elemen – elemen yang dibutuhkan dalam suatu sistem irigasi. Berikut adalah
kebutuhan tenaga pelaksana O & P sistem irigasi:
1)

Kepala ranting/ pengamat/ UPTD/ cabang dinas/ korwil: 1 orang + 5
staff per 5.000 – 7.500 Ha.

2)

Mantri / juru pengairan: 1 orang per 750 – 1.500 Ha.

3)

Petugas Operasi Bendung (POB): 1 orang per bendung, dapat ditambah
beberapa pekerja untuk bendung besar.

4)

Petugas Pintu Air (PPA): 1 orang per 3 – 5 bangunan sadap dan
bangunan bagi pada saluran berjarak antara 2-3 km atau daerah layanan
150 sd.500 Ha.

5)

Pekerja/ Pekarya Saluran (PS): 1 orang per 2 - 3 km panjang saluran.

Sumber: (Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2007).
Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab
perkumpulan petani pemakai air. Artinya, segala tanggung jawab pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat tersier menjadi tanggung jawab lembaga
Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A. Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A) adalah kelembagaan yang ditumbuhkan/ dibentuk petani yang mendapat
manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, air permukaan,
embung dan air tanah untuk mewujudkan sistem pengembangan dan pengelolaan
air irigasi yang baik dan berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat,
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mandiri, dan berdaya yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas dan
produksi pertanian dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani.
Kelembagaan petani pemakai air adalah lembaga/ institusi yang dibentuk oleh
petani dan atau masyakarat dan atau pemerintah yang bertujuan untuk
melaksanakan pengembangan dan atau pengelolaan air irigasi dalam rangka
pemenuhan untuk mencukupi kebutuhan air irigasi di lahan pertanian para petani
tersebut (Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, 2014:4).
Kegiatan pelaksanaan operasi jaringan irigasi oleh P3A meliputi kegiatan
berikut ini: Kegiatan pertama pengumpulan data yaitu mencatat data luas dan
jenis tanaman, luas panen, dan kerusakan tanaman. Kegiatan kedua perencanaan
operasi yaitu menyampaikan usulan rencana tata tanam serta menyepakatinya
secara tertulis dan menyampaikan usulan rencana pembagian dan pemberian air
irigasi serta menyepakati rencana pembagian dan pemberian air irigasi.
Kegiatan ketiga pelaksanaan operasi yaitu menerima alokasi air irigasi,
mengusulkan peninjauan kembali apabila ada alokasi air yang tidak sesuai dengan
rencana penyediaan air, melaporkan kondisi kekurangan/kelebihan air setiap
periode operasi, membantu melaksanakan pekerjaan operasi seperti membuka,
menutup pintu, dan memberikan pelumasan pintu air, dan menyampaikan usulan
kebutuhan air irigasi berdasarkan luas dan jenis tanaman setiap periode operasi.
Kegiatan keempat monitoring dan evaluasi operasi yaitu, melaporkan adanya
pengambilan air irigasi secara tidak resmi, melaporkan kejadian perusakan
bangunan, saluran, dan pintu air, dan melaporkan konflik air dan mengupayakan
penyelesaiannya ( Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2007 ).
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2.2

Kajian Hasil Penelitian Terdahulu
Kajian hasil-hasil penelitian Terdahulu berisi tentang daftar-daftar

penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan dan sudah diketahui hasilnya serta
mempunyai hubungan dengan penelitian ini baik hubungan tentang apa yang
dikaji,teknik analisis data yang digunakan, dan sebagainya. Penelitian yang
pertama dilakukan oleh Amalludin S. Kono, dkk pada tahun 2014 yang berjudul”
Analisis Jaringan Irigasi Bendungan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongonsow
Utara Berbasis Spasial”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyajikan
informasi kondisi jaringan irigasi bendungan Sangkub berbasis spasial
(keruangan).
Persamaan dari penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu
adalah terletak pada kajian kondisi jaringan irigasi yang disajikan secara spasial
(keruangan). Perbedaan dari penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu
adalah pada penelitian sekarang tidak hanya terfokus pada jaringan irigasi dan
bangunan tetapi pada pengelolaan operasi jaringan irigasi.
Penelitian yang kedua dilakukan oleh Satria S. M, dkk pada tahun 2014
yang berjudul “Evaluasi Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Sistem Irigasi Medan
Krio di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini memiliki
tujuan untuk

mengetahui sejauh mana kinerja sistem irigasinya. Analisis

menggunakan parameter kinerja infrastruktur jaringan irigasi, kinerja pelayanan
air, dan kinerja SDM pengelola air. Parameter tersebut kemudian mendapatkan
bobot (0-100%), sehingga didapatkan tingkat kinerja pengelolaan air. Persamaan
dari penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada
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kajian kinerja SDM pengelola air, tetapi ada perbedaan pada penelitian yang
sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu dari metode yang digunakan, metode
penelitian yang sekarang tidak menggunakan cara skoring. Pengamatan kinerja
pada peneitian terdahulu dengan yang sekarag juga berbeda penelitian yang
sekarang melihat SDM berdasarkan pelaksanaan tugas Peraturan Mentri Pekerjaan
Umum no.32 2007.
Persamaan penelitian yang digunakan sebagai rujukan dengan penelitian
yang sekarang yaitu pada aspek operasi jaringan irigasi. Aspek analisis spasial
menjadi perbedaan penelitian ini dengan yang lain tetapi menjadi kemiripan
dengan penelitian Amalludin s. Kono tetapi ada perbedaan dalam parameter
operasi jaringan irigasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk
menggambarkan operasi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Gunung Rowo,
sehingga bisa mengetahua pelaksanaan operasi jaringan irigasi.
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Tabel 2.1 Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan
N
o
1

2

Nama / Judul

Tujuan

Metode

Hasil

Amalludin S. Kono,
David P. Rumambi,
Sandra Pakasi, Hildy
Wulur (2014)/ Analisis
Jaringan Irigasi
Bendungan Sangkub
Kabupaten Bolaang
Mongonsow Utara
Berbasis Spasial

Tujuan penelitian ini
untuk
menyajikan informasi
kondisi jaringan
irigasi bendungan
Sangkub Kecamatan
Sangkub kabupaten
Bolaang Mongondow
Utara berbasis spasial
(keruangan).

Metode yang dipakai
dalam
penelitian ini adalah
analisis citra, survei
dan metode pelampung
untuk mengukur debit
air.

1.Terdapat lima titik luapan dan satu titik kebocoran saluran
irigasi bendungan Sangkub. Terdapat kekurangan bangunan di
saluran sekunder Tombolango.
2.Peta tutupan lahan sawah di kecamatan
Sangkub menunjukkan luas sawah tidak sesuai dengan potensi
debit air dalam skema jaringan irigasi saluran kanan bendungan
Sangkub.
3.Berdasarkan hasil penelitian, saluran kanan bendungan Sangkub
tidak sesuai dengan skema jaringan dalam hal jumlah bangunan
dan debit air.

Satria S. M, dkk (2014)/
Evaluasi Kinerja Operasi
dan Pemeliharaan Sistem
Irigasi Medan Krio di
Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang
( Jurnal )

Evaluasi kinerja sistem
irigasinya untuk
mengetahui sejauh mana
kinerja sistem irigasinya.

Metode penelitian yang
digunakan adalah
observasi lapangan
dengan mengamati
parameter yang diteliti,
pengumpulan data
primer dan sekunder
pada sistem irigasi
yang ditinjau,
selanjutnya dievaluasi
untuk menilai kinerja
sistem Irigasi

1. Kinerja operasi dan pemeliharaan berkatagori baik, dengan
nilai skor 2,22.
2. Kondisik fisik infrastruktur jaringan irigasi berkatagori sangat
buruk dengan nilai 1.
3. Kondisi fungsional infrastruktur jaringan irigasi dikatagorikan
sangat buruk dengan nilai 1.
4. Tingkat kecukupan air berkatagori kurang dengan nilai 2.
5. Ketepatan memperoleh air di Daerah Irigasi Medan Krio
dikatagorikan memadai dengan nilai komponen 3.
6. Kinerja kelembagaan pemerintah: Manajemen kelembagaan
berada pada katagori sangat baik. Sumberdaya manusia berada
pada katagori memadai.
9. Kinerja kelembagaan petani Daerah
Irigasi Medan Krio dikatagorikan sangat buruk dengan nilai
komponennya 1.
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2.3

Kerangka Berpikir
Kabupaten Pati memiliki selogan Pati Bumi Mina Tani dari situ terlihat

bahwa Kabupaten Pati mengutamakan bidang pertanian dalam perekonomian.
Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi.
Sayangnya, pada musim kemarau, kebanyakan dari sungai-sungai yang ada
mengalami kekeringan sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru
meluap. Daerah irigasi yang dilayani oleh bangunan bendung yang ada di
Kabupaten Pati berjumlah 440 saluran irigasi dan sejumlah areal tadah hujan yang
tersebar di 21 Kecamatan. Hulu Sub DAS Gunung Rowo adalah Bendungan
Gunung Rowo yang berada di Kecamatan Gembong.
Pemerintah mendorong terwujudnya kelembagaan Petani Pemakai Air
(P3A) unutuk melaksanakan fungsi berikut: mengatur pembagian serta
penggunaan air untuk kepentingan usahatani dan memelihara saluran irigasi lokal
yang dibangun pemerinah. Permasalahan lain dalam penyediaan air irigasi adalah
dalam hal pengaturan dan pendistribusian atau operasi jaringan irigasi. Secara
teknis pengaturan dan pendistribusian air irigasi dapat direncanakan dan dilakukan
secara akurat dan optimum berdasarkan teknologi yang ada. Namun masih
terdapat kendala besar dalam pengaturan dan pendistribusian air yang berasal dari
faktor non teknis seperti faktor kurangnya peran petani .Pengeloalaan air harus
ada peran aktif dari petani, karena petanilah yang tau kapan dibutuhkannya air
untuk pengairan. Jadi harus ada komunikasi aktif antara pemerintah, petugas
lapangan serta petani. Namun masih terjadi kurang maksimalnya pendistribusian
air dibeberapa tempat karena faktor non teknis. Berdasakan permasalahan yang
muncul maka perlu melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksana operasi
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jaringan Irigasi Gunung Rowo. Hasil penelitian merupakan pedoman untuk
meningkatkan managemen pengelolaan air irigasi secara tepat.
Pelaksana operasi jaringan Irigasi Gunung Rowo memiliki dua faktor yaitu
faktor fisik dan faktor sumber daya manusia (SDM) oleh sebab itu penelitian ini
dibagi 2 bagian. Bagian pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah
meneliti faktor fisik yaitu: Tahap pertama membedakan Jaringan irigasi primer
serta sekunder dan menentukan area lahan yang masuk daerah irigasi. Tahap
kedua kondisi fisik infrastruktur Jaringan Irigasi dan Daerah Irigasi Gunung Rowo
menjadi 2 berdasarkan ada tidaknya organisasi P3A. Tahap kedua membuat peta
sebaran Daerah Irigasi Gunung Rowo dan Jaringan irigasi sekunder dan primer.
Bagian kedua meneliti faktor SDM yaitu: pelaksanaan tugas operasi jaringan
irigasi oleh pemerintah dan pelaksanaan tugas operasi jaringan irigasi oleh P3A.
Selanjutnya informasi tadi di analisis untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan
pada pelaksanaan tugas operasi jaringan irigasi yang telah dilakukan, sehingga
bisa mencari solusi untuk memaksimalkan operasi jaringan irigasi.
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Sungai mengering sehingga membuutuhkan Irigasi

Irigasi membutuhkan Pelaksanaan operasi jaringan Irigasi dalam pembagian air

Faktor Fisik

Faktor SDM

Jaringan
irigasi primer
dan sekunder

Daerah
irigasi
gunung rowo

Kondisi fisik
infrastruktur
Jaringan
Irigasi

Daerah
irigasi yang
ada P3A

Pelaksanaan
Tugas
operasi oleh
Pemerintah

Operasi
jaringan Irigasi

Pengelola dan operasi
jaringan irigasi menjadi
maksimal
Gambar 2.5 Kerangka Berpikir Penelitian.

Pelaksanaan
Tugas
operasi oleh
Petani

BAB V
PENUTUP
5.1.

Simpulan
Pertama

kondisi Jaringan Irigasi Gunung Rowo yang rusak sedang.

Kondisi Jaringan Irigasi Gunung Rowo yang buruk terlihat dari saluran irigasi
banyak sedimennya serta bangunan irigasi banyak yang rusak, untuk daerah yang
bangunannya rusak parah menyulitkan P3A untuk membagi air. Keberfuangsian
secara fisik infrastruktur dari Jaringan Irigasi Gunung Rowo dilihat dari dampak
kondisi jaringan Irigasi yang rusak sendang ini masih bisa berfungsi melakukan
pembagian air itu terlihat dari tidak adanya air yang hilang saat operasi pembagian
serta daerah Irigasi bisa menanam pada masa tanam kesatu saat debit limpasan
sangat rendah berkat outflow Waduk Gunung Rowo, jika kondisi jaringan irigasi
buruk masa tanam yang bisa dilakukan hanya 1 kali. Fungsi jaringan irigasi
kurang maksimal itu karena kerusakan bangunan irigasi membuat P3A kesulitan
dalam membagi air.
Kedua pelaksana tugas operasi jaringan irigasi oleh pemerintah dan P3A
terlihat masalah pada pembagian air karena pada proses perencanaannya tidak
dibuat RTT yang berpengaruh pada proses pembagian air. RTT tidak ada
membuat pembagian air oleh pemerintah tidak bisa dilakukan, sehingga
digunakanah metode permintaan. Pembagian air yang menggunakan sistem
permintaan dirasa kurang baik, dikarenakan sistem pembaigian seperti ini tidak
terencana dengan baik sehingga pengoptimalan penggunaan air kurang efektif.
Pelaksanaan tugas operasi pembagian air yang dilakukan pemerintah dan petani
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serta dipengaruhi kondisi jaringan irigasi yang masih berfungsi membuat hasil
dari operasi tersebut masih banyak daerah yang belum bisa melakukan 3 masa
tanam dalam satu tahun seperti panduan tanam, karena kurangnya air pada saat
masa tanam ketiga karena perencanaan operasi yang kurang baik membuat petani
tidak menamam saat masa tanam ketiga karena pasokan air kurang.
5.2.

Saran
Dengan selesainya penelitian ini, tentunya terdapat beberapa hal yang

perlu disampaikan baik untuk Pemerintah, serta untuk P3A.
1. Pemerintah UPT pengairan
Diharapkan dengan adanya penelitian ini kinerja petugas UPT bisa lebih
baik dalam mengerjakan tupoksinya masing-masing. Pengumpulan data bisa
lebih lengkap sehigga perencanaan operasi jaringan irigasi bisa di lebih baik
dengan dukungan data yang falid. Pembuatan kebijakan dalam operasi harus
disusun dengan P3A agar lebih baik dan terencana.
2. P3A
Penelitian ini diharapkan P3A bisa lebih paham tugasnya berdasarkan
tupoksinya. P3A diharapkan bisa berkerja sama dengan UPT dalam
pengumpulan data dan pembuatan kebijakan agar operasi jaringan irigasi
lebih optimal. Peran P3A dalam membimbing petani sangat dibutuhkan agar
petani paham dan aktif dalam operasi pembagian air sehingga bisa mengikuti
sistem agar terjadi keteraturan.
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