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KATA PENGANTAR 

Isu ketahanan pangan dan air sangat erat kaitanannya dengan kondisi daerah irigasi saat ini. 
Kinerja DI masih banyak dalam kondisi buruk, didukung adanya alih fungsi lahan dan kondisi 
ketersediaan air yang semakin menipis. Pengelolaan irigasi yang masih belum optimal serta 
tuntutan dalam penggunaan air yang efektif dan efisien mendorong untuk melakukan perbaikan 
pengelolaan daerah irigasi melalui program modernisasi irigasi. Disisi lain, modernisasi Irigasi 
perlu dilaksanakan untuk menjawab masalah perkembangan penduduk, ekonomi dan pasar 
global oleh sebab kebutuhan air irigasi meningkat dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga 
dibutuhkan sistem pengelolaan irigasi yang efektif dan efisien. 

Pengelolaan irigasi saat ini sebagian besar dipengaruhi oleh konsisi jaringan irigasi yang sebagian 
besar dalam keadaan rusak, kodisi dan fungsinya belum memadai untuk masuk dalam 
modernisasi irigasi, indeks kinerja sistem irigasi yang terlalu rendah menjadi salah satu 
penyebabnya. Bagi daerah yang kinerjanya baik bisa langsung diterapkan modernisasi, bagi yang 
kinerja kurang perlu melewati masa perbaikan yaitu proses revitalisasi sebagai tahap persiapan 
modernisasi.  

Pelaksanaan modernisasi irigasi perlu memenuhi nilai indeks kesiapan modernisasi irigasi (IKMI) 
untuk mendukung modernisasi irigasi dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan irigasi 
partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan 
berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air. Guna memenuhi nilai IKMI 
yang dipersyaratkan maka perlu dilakukan kajian secara komprehensif dalam rangka 
penyemurnaan kondisi daerah irigasi hingga dinyatakan siap untuk modernisasi irigasi. 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air melalui Balai Irigasi melaksanakan 
kegiatan Penerapan Teknologi Terbatas (Pilot Project) yang salah satu kegiatannya adalah 
melakukan kajian peningkatan modernisasi irigasi. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan 
kajian penerapan teknologi di DI Ciliman apakah telah siap melakukan modernisasi irigasi atau 
tidak. Modernisasi dilakukan beberapa penerapan yang tidak hanya berfungsi untuk revitalisasi 
DI Ciliman, tetapi juga merintis agar DI Ciliman siap untuk penerapan modernisasi irigasi di tahun 
2020. Maka dari itu diperlukan kajian untuk melihat dampak dari penerapan tersebut. 

Naskah ilmiah ini berisi roadmap pelaksanaan modernisasi di DI Ciliman, dampak pelaksanaan 
penerapan teknologi terbatas modernisasi irigasi, dan masukan untuk pedoman modernisasi 
irigasi. Buku ini disusun oleh Widya Utaminingsih, SP, MPSDA dan tim pelaksana kegiatan, 
dibawah koordinasi Kepala Seksi Penyelenggara Teknis Segel Ginting, S.Si, MPSDA dengan 
bimbingan Rahmat Suria Lubis, ST, MT selaku penanggung jawab kegiatan. 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan 
dukungan dalam penulisan Naskah Ilmiah Modernisasi Irigasi. Besar harapan kami buku ini dapat 
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan modernisasi irigasi di DI Ciliman. 
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ABSTRAK 

Isu ketahanan pangan dan air sangat erat kaitanannya dengan kondisi daerah irigasi saat ini. 
Kinerja DI masih banyak dalam kondisi buruk, didukung adanya alih fungsi lahan dan kondisi 
ketersediaan air yang semakin menipis. Pengelolaan irigasi yang masih belum optimal serta 
tuntutan dalam penggunaan air yang efektif dan efisien mendorong untuk melakukan perbaikan 
pengelolaan daerah irigasi melalui program modernisasi irigasi. Kajian peningkatan modernisasi 
irigasi ini dilakukan untuk mempersiapkan DI Ciliman menuju modernisasi irigasi. Pelaksanaan 
modernisasi irigasi DI Ciliman ini, terlebih dahulu dihitung nilai IKMI dengan metode Rapid 
Appraisal Procedure (RAP) berdasarkan penilaian terhadap 5 pilar modernisasi yaitu 
ketersediaan air, prasarana irigasi, pengelolaan irigasi, institusi pengelola dan Sumber daya 
manusia.  Penilaian IKMI digunakan sebagai acuan dalam menentukan langkah revitalisasi yang 
akan diambil guna mendorong DI menuju kondisi memadai dan siap menerapkan modernisasi 
irigasi. Nilai IKMI untuk DI Ciliman saat ini adalah 57,61 atau predikat cukup, sehingga 
modernisasi ditunda dan dilakukan penyempurnaan 1-2 tahun melalui. Rencana aksi/revitalisasi 
perlu disusun untuk menyiapkan DI Ciliman menjadi siap modernisasi dengan nilai IKMI >80. 
Revitalisasi dilakukan dengan penerapan teknologi pada tahun 2018 nilai IKMI direncanakan 
69,48 dengan melakukan penerapan 7 teknologi bidang irigasi sedangkan pada tahun 2019 
mencapai 81,46 DI Ciliman siap melaksanakan modernisasi irigasi. 

Kata kunci: modernisasi Irigasi, IKMI, revitalisasi, penerapan teknologi 

ABSTRACT 

The issue of food and water security is very closely related to the condition of the current 
irrigation area. The performance of DI is still a lot in bad conditions, supported by the conversion 
of land and the condition of the availability of water that is increasingly depleting. Irrigation 
management that is still not optimal and demands for effective and efficient water use 
encourages improvements in irrigation area management through an irrigation modernization 
program. The study of the improvement of modernization of irrigation is done to prepare DI 
Ciliman towards modernization of irrigation. The implementation of modernization of irrigation 
in Ciliman, first calculated the value of IKMI with the Rapid Appraisal Procedure (RAP) method 
based on an assessment of the 5 pillars of modernization, namely the availability of water, 
irrigation infrastructure, irrigation management, management institutions and human 
resources. The assessment of IKMI is used as a reference in determining the revitalization steps 
that will be taken in order to encourage DI towards adequate conditions and be ready to 
implement irrigation modernization. The current IKMI value for DI Ciliman is 57.61 or enough 
title, so that modernization is postponed and improvements are made 1-2 years through. The 
action plan / revitalization needs to be prepared to prepare DI Ciliman to be ready for 
modernization with an IKMI value of> 80. Revitalization was carried out with the application of 
technology in 2018 the IKMI value was planned to be 69.48 by implementing 7 technologies in 
the field of irrigation while in 2019 it reached 81.46 IN Ciliman ready to carry out irrigation 
modernization. 

Key words: IKMI, Modernization of Irrigation, Revitalization, pilot Project  
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BAB 1  
PENDAHULUAN 

Tuntutan terhadap kinerja irigasi yang lebih baik semakin meningkat untuk mendukung 
peningkatan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional 
dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Karena itu, salah satu program prioritas 
pemerintah saat ini adalah perbaikan jaringan irigasi. Hal ini didasarkan pada fakta sekitar 
52 persen dari luas irigasi di Indonesia telah mengalami kerusakan ringan dan berat 
(Direktorat Irigasi dan Rawa, 2015). Akibatnya, pengelolaan air irigasi yang dilakukan 
selama ini dinilai belum efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga tingkat layanan irigasi 
untuk mendukung peningkatan produksi pertanian masih belum optimal (Angguniko, 2017).  

Kondisi daerah irigasi (DI) di Indonesia saat ini telah banyak yang mengalami penurunan 
kinerja akibat telah mencapai umur layanan teknis yang ditetapkan. Disisi lain, Kinerja 
irigasi menjadi suatu indikasi dalam rangka menggambarkan suatu pengelolaan sistem 
irigasi. Kinerja irigasi menjadi suatu indikasi dalam rangka menggambarkan pengelolaan 
sistem irigasi, dewasa ini kemajuan perkembangan irigasi lebih ditujukan pada optimasi 
penggunaan air agar dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien sebagai jawaban atas 
semakin meningkatnya permintaan akan air untuk kebutuhan tanaman maupun air bagi 
peruntukan lainnya. Permasalahan yang sering dihadapi dalam operasional jaringan irigasi 
yang dapat dijadikan indikasi atas rendahnya kinerja jaringan tersebut (Mulyadi, 2014).  

Rehabilitasi terus menerus tetap dilakukan untuk mengatasi kondisi kinerja irigasi yang 
masih buruk, namun dengan adanya permasalahan lain terkait dengan umur layanan 
daerah irigasi dimana sebesar 49% Daerah irigasi irigasi di Indonesia telah berumur 50 
tahun, sehingga telah melebihi umur layanan teknis irigasi dan hanaya 7% daerah irigasi di 
Indonesia merupakan daerah irigasi baru yang dibangun 10 tahun belakangan ini, dengan 
pertimbangan bahwa pembanguan irigasi baru membutuhkan investasi yang sangat mahal, 
akan tetapi dari sisi penggunaan airnya masih berbasis supply and driven sehingga dalam 
hal ini juga mempengaruhi pola operasi dan pemeliharaan serta kinerja irigasi yang ada. 

Rendahnya kinerja jaringan irigasi tersebut dapat menjadi salah satu ancaman dalam 
pencapaian program ketahanan pangan, yang diperburuk dengan tingginya alih fungsi 
lahan yang ada. Disisi lain, Pencapaian program ketahanan pangan, erat hubungannya 
dengan ketahanan air dan hal ini berkkaitan erat dengan penyediaan layanan irigasi teknis. 
Saat ini, kurang lebih 800 ribu ha (11%) daerah irigasi teknis yang airnya tersedia sepanjang 
tahun. Pada 65 bendungan yang selesai tahun 2019 akan memberikan tambahan volume 
sebesar 2,3 milyar m3, sehingga total tampungan menjadi 14,4 milyar m3 dan luas irigasi 
yang dilayani waduk menjadi 930.000 ha ( Tim Komunikasi Publik SDA, 2016). 

Keterjaminan layanan irigasi inilah yang menjadi dasar untuk terus meningkatkan 
pengelolaan irigasi, sehingga layanan irigasi dapat terjamin menggunakan suplai dari waduk 
yang ada. Adanya keterbatasan ketersediaan air untuk daerah irigasi inilah maka saat ini 
dituntut untuk dapat mengelola ketersediaan air ini sehemat mungkin, artinya penggunaan 
air dapat efektif dan efisien untuk mendukung ketahanan pangan dan air. Berdasarkan 
adanya beberapan permasalahan bidang irigasi tersebut maka dirasakan bahwa dengan 
pelaksanaan rehabilitasi terhadap infrastruktur saja tidak cukup. 
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Sistem pengelolaan irigasi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendukung 
ketahanan pangan dan air ditentukan oleh peningkatan kehandalan penyediaan air, sarana 
dan prasarana, pengelolaan irigasi, institusi pengelola dan sumber daya manusia. Kondisi 
infrastruktur di Indonesia masih banyak yang mengalami kerusakan dalam berbagai level, 
begitupun dengan pengaturan pengelolaannya. Oleh karena itu perlu dilakukan 
peningkatan pelayanan jaringan irigasi melalui upaya modernisasi irigasi. 

Modernisasi Irigasi sendiri dapat didefinisikan sebagai upaya mewujudkan sistem 
pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi 
secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan 
air melalui 5 pilar pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yaitu peningkatan 
keandalan penyediaan air, prasarana, pengelolaan irigasi, institusi pengelolaan sumber 
daya manusia. Lima pilar irigasi tersebut bersifat kompleks, multidisiplin dan multisektoral 
sehingga harus dinilai secara holistik dan komprehensif sehingga implementasinya 
membutuhkan proses Accounting Bargaining Codification Delegation Engineering 
Feedback (ABCDE-F). Untuk itu, intervensi teknologi perlu dilakukan dalam rangka untuk 
mewujudkan modernisasi irigasi. 

Intervensi teknologi yang diterapkan dalam rangka untuk mendukung modernisasi irigasi 
antara lain teknologi pengurangan kehilangan air berupa lining saluran irigasi dengan 
modular dan concrete canvas, penerapan aplikasi SMOPI dalam mendukung pelaporan 
operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, penerapan alat ukur debit volumetrik di sadap 
sekunder, alat bantu perhitungan kebutuhan air (water requirement), penerapan pintu 
otomatis, pengaturan pembagian air melalui sebuah aplikasi neraca air irigasi, penyediaan 
data dan informasi secara tepat waktu serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia 
untuk pengelola irigasi di lapangan.  

Penerapan teknologi tersebut telah sejalan dengan acuan modernisasi irigasi melalui lima 
pilar modernisasi irigasi dengan menitikberatkan kepada 6 indikator keberhasilan 
modernisasi irigasi yang dapat dijadikan acuan berjalannya modernisasi irigasi adalah 
sebagai berikut: 
1. Peningkatan produktifitas air (kg Gabah Kering Giling (GKG)/m3 air) 
2. Peningkatan pelayanan irigasi (cukup, andal, adil dan cepat) 
3. Peningkatan efisiensi irigasi 
4. Peningkatan keberlanjutan pembiayaan (financial sustainability) 
5. Berkurangnya perselisihan 
6. Berkurangnya kerusakan lingkungan (environment degradation) 

Dengan adanya intervensi teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan 
irigasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas sawah irigasi. Dengan 
demikian penerapan teknologi irigasi mendukung modernisasi irigasi ini dapat mewujudkan 
suatu daerah irigasi dengan pemenuhan tingkat layanan irigasi yang efektif, efisien, 
berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. 

Adapun tujuan kegiatan ini adalah penerapan teknologi secara terbatas (pilot project) untuk 
mendukung modernisasi irigasi dalam rangka peningkatan kinerja sistem irigasi yang 
berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan 
berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan dan air. 

Penerapan teknologi terbatas Modernisasi Irigasi ini dilaksanakan di DI Ciliman yang 
merupakan DI Kewenangan Pusat dibawah pengelolaan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian 
(C3), terletak di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, Banten. Berdasarkan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang penetapan 
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status daerah irigasi, luas DI Ciliman adalah 5.423 ha terdiri dari 87 petak tersier, dari luas 
baku 9.654 Ha yang akan dikembangkan dimasa mendatang. Adapun secara detail, lokasi 
disajikan dalam gambar 1.1.   

 

Gambar 1.1 Lokasi Kegiatan 

DI Ciliman dipilih sebagai lokasi penerapan modernisasi irigasi karena merupakan salah satu 
DI dengan kondisi kelembagaan P3A yang sudah terbentuk secara aktif sejak tahun 2014, 
dan mempunyai indeks kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan DI lain dibawah 
pengelolaan BBWS C3. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Kinerja jaringan irigasi yang 
dilakukan oleh Direktorat Bina OP, Direktorat Jenderal SDA tahun 2017, DI Ciliman memiliki 
nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) sebesar 61,20 yang menandakan kurang atau perlu 
perhatian, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi di DI Ciliman.  

Agar dapat memperoleh gambaran lebih jelas tentang pelaksananan modernisasi irigasi, 
maka dilakukan satu penelusuran penggunakaan alat pengukur kesiapan modernisasi irigasi 
(IKMI) (Arif, 2014). Syarat untuk dapat menerapkan modernisasi irigasi adalah mempunyai 
nilai IKMI >80 dengan predikat memadai dan modernisasi dapat diterapkan (Arif, 2014). 
Dalam buku naskah ilmiah modernisasi irigasi ini akan dilakukan perhitungan IKMI untuk 
selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penerapan modernisasi 
irigasi di DI Ciliman. Buku ini akan menjelaskan proses perhitungan IKMI serta menentukan 
tindak lanjut revitalisasi DI Ciliman serta menyusun roadmap pelaksanaan modernisasi 
irigasi berdasarkan nilai IKMI yang telah dihitung. 
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BAB 2  
LANDASAN TEORI 

2.1 Modernisasi Irigasi 

Modernisasi irigasi di Indonesia didefinisikan sebagai Upaya mewujudkan sistem pengelolaan 
irigasi partisipatif berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan 
berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air, melalui peningkatan 
keandalan  penyediaan air, prasarana, pengelolaan irigasi, institusi pengelola,dan sumberdaya 
manusia atau disebut juga dengan lima pilar irigasi (Direktorat Irigasi dan Rawa, 2011). 

Berdasarkan Direktorat Irigasi dan Rawa (2011), bentuk kriteria ideal proses pelaksanaan 
modernisasi irigasi berdasarkan 5 pilar sebagai berikut: 

Pilar I Ketersediaan air: peningkatan keandalan tersediaan air baik di wilayah sungai 
maupun di dalam sistem irigasi: (i) pada tingkat wilayah sungai dilakukan secara 
dialogis untuk memberikan jaminan ketersediaan air di individual sungai atau wilayah 
sungai berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam satu wilayah sungai dan aturan 
hukum yang berlaku, dan di tingkat sistem irigasi; (ii) dilakukan dengan cara 
meningkatkan keandalan air melalui berbagai cara baik infrastrukur, pengelolaan 
maupun institusional 

Pilar II Infrastruktur irigasi: karakteristik infrastruktur irigasi dibangun untuk mendukung 
azas pengelolaan irigasi yang terbuka, partisipatif, akuntabilitas, efisien, efektif, 
mudah dioperasikan, akurat, mendukung pengelolaan menuju real time, real 
allocation, real losses basis. 

Pilar III  Pengelolaan irigasi: pengelolaan irigasi akan berorientasi pada hak dan kewajiban 
masyarakat agar dapat mengakses sumberdaya lokal secara berkeadilan untuk 
mendukung kebijakan kedaulatan pangan dan juga pertanian lainnya, bersifat terbuka, 
partisipatif, akuntabilitas, efisien, efektif, mudah dioperasikan, akurat, mendukung 
pengelolaan menuju real time, real allocation, real losses basis. Untuk dapat 
menjamin pelaksanaannya maka akan digunakan teknologi informasi dan  komunikasi. 

Pilar IV  Institusi irigasi: Institusi irigasi terdiri atas institusi pemerintah dan institusi petani 
yang bersama-sama membentuk institusi yang kuat dan fleksibel sesuai dengan 
karakeristik lokal berdasarkan sistem manajemen imbalan (provision), artinya bahwa 
meskipun institusi pemerintah bertanggung jawab di aras jaringan utama dan petani 
di jaringan tersier tetapi institusi pemerintah berkewajiban untuk melayani petani 
sesuai dengan tujuan manajemen yang disepakati bersama. Pengembangan institusi 
ini juga akan memperhatikan perkembangan kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi sehingga membentuk pengetahuan para pelaku dalam pengelolaan irigasi. 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menimbulkan gelombang 
baru dalam sistem pengelolaan yang berbasis pengatahuan sehingga pengelolaan 
pengetahuan (knowledge management) dalam pengembangan institusi dan manusia 
pelaku menjadi sangat penting. 

Pilar V  Manusia pelaku dalam pengelolaan irigasi: pengembangan kapasitas pelaku baik 
yang berasal dari pemerintah dan petani seyogyanya dilakukan dengan azas human 
capital. Azas human capital berbeda dengan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya 
manusia pada masa lalu karena azas ini memakai azas pengembangan kapasitas 
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manusia sebagai manusia yang utuh dan bukan hanya sekedar masukan dalam sistem 
produksi. Dengan memakai azas ini maka sebagai manusia akan selalu mempunyai 
kecerdasan tidak hanya kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional dan 
juga spiritual. Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya manusia berbasis pada human 
capital dan pengelolaan pengetahuan akan saling berkaitan dan saling mendukung. 

Pemerintah sudah membuat sebuah prosedur baku dalam membangun dan mengelola sistem 
irigasi, dimulai dari penetapan delapan kriteria, kajian meja, penetapan perencanan sistem, 
pekerjaaan penyigian (survey), penyelidikan (investigation), perancangan (designing), 
pembebasan lahan (land aquicicition), pembangunan atau pelaksanaan (construction), operasi 
dan pemeliharaan (operation and maintanance). Sebelum dilaksanakan OP dilakukan persiapan 
OP (PROM) sehingga diperoleh satu panduan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. 
Selanjutnya dilakukan pengelolaan terhadap DI yang telah siap dioperasikan dan untuk secara 
rutin dilakukan penilaian kinerja sistemirigasi, pengelolaan aset irigasi, semua itu dalam rangka 
proses penentuanpelaksaanan revitalisasi/rehabilitasi (apabila diperlukan) dan apabila tidak 
dimungkinkan lagi upaya rehabilitasi maka harus dilakukan satu tindakan peningkatan sistem 
irigasi. Sedangkan untuk sistem pelaporan operasi dan pemeliharaan  irigasi secara konvensional 
masih dilakukan penggunaan cara blangko tetapi disaat ini telah dicoba satu sistem managemen  
operasi dan pemeliharaan irigasi berbasis internet (SMOPI). Kegiatan tersebut merupakan siklus 
pengelolaan sistem irigasi (Direktorat Irigasi dan Rawa, 2017). 

 

 

Gambar 2. 1 Proses Pengelolaan Sistem Irigasi Menuju Modernisasi Irigasi 

Sumber: Direktorat Irigasi dan Rawa, 2017 

2.2 Kriteria DI yang Dimordenisasi 

Daerah Irigasi yang akan dimodernisasi dapat merupakan kewenangan pusat  (DI >3000 Ha), 
kewenangan provinsi (1000 – 3000 Ha) atau kewenangan Kabupaten/Kota (<1000 Ha), 
termasuk pula DI lintas Kabupaten maupun lintas Provinsi. DI yang akan dimodernisasi, 
sebelum dinilai dengan IKMI sudah melakukan evaluasi kinerja kondisi dan fungsi sistem 
irigasi yang ada menggunakan metode Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Indeks Kinerja 
Sistem Irigasi. PAI adalah suatu proses manajemen secara terstruktur untuk perencanaan 
pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi agar dicapai tingkat pelayanan seperti yang 
diinginkan, berkelanjutan dan efisien dalam pembiayaan.  Metode IKSI disusun untuk 
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mengukur kinerja pelaksanaan OP irigasi, PAI disusun untuk tujuan melakukan pengelolaan 
aset irigasi terutama untuk tujuan pemeliharaan aset irigasi terutama untuk menghitung 
kinerja aset irigasi sebagai investasi, sedangkan IKMI disusun untuk tujuan mengukur 
kesiapan sistem irigasi dalam pelaksanaan modernisasi irigasi (Kementerian PUPR, 2017). 

Perbandingan pelaksaaan ketiga metode pengukuran kinerja pengelolaan irigasi disajikan 
dalam Tabel 2.1 dan Gambar 2.1. 

Tabel 2.1 Perbandingan Tiga Metode untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Irigasi 

Indeks Kinerja Sistem 
Irigasi Permen PUPR No. 

12/ PRT/M/2015 

Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) 
Permen PU No 

23/PRT/M/2015 

Indeks Kesiapan 
Modernisasi Irigasi (IKMI) 

1. Prasarana fisik 
2. Produktivitas tanaman 
3. Sarana penunjang 
4. Organisasi personalia 
5. Dokumentasi 
6. Kondisi kelembagaan 

Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A) 

1. Kondisi prasarana fisik 
2. Ketersediaan air 
3. Indeks pertanaman  
4. Sarana penunjang 
5. Organisasi personalia 
6. Dokumentasi 
7. P3A 

1. Ketersediaan air 
2. Prasarana irigasi 
3. Sistem pengelolaan 
4. Institusi pengelola 
5. Sumber daya manusia 

Sumber : Direktorat Irigasi dan Rawa, 2017 

 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan antara IKSI, PAI, dan IKMI dalam Proses Modernisasi Irigasi 

Pada naskah ilmiah ini, data PAI tidak digunakan sehingga hanya menggunakan data IKSI 
2017 sebagai data tambahan dalam perhitungan IKMI. Dari pengukuran IKMI tersebut maka 
dapat terlihat kinerja lima pilar pada DI yang akan dimodernisasi. 

2.3 Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi 

Sebagian irigasi di Indonesia dalam keadaan rusak yang kodisi dan fungsinya tidak memadai 
untuk masuk dalam modernisasi, karena kinerja irigasi sistem yang terlalu rendah. 
Penerapan modernisasi dalam daerah irigasi seperti ini akan memerlukan biaya yang mahal 
dan tidak efisien. Bagi daerah yang kinerjanya baik bisa langsung diterapkan modernisasi, 
bagi yang kinerja kurang perlu melewati masa perbaikan sebagai tahap persiapan 
modernisasi (Kementerian PU, 2011). 

Untuk itu setiap daerah irigasi yang akan diterapkan modernisasi harus disaring dulu 
dengan menganalisa IKMI. Pemilihan alat pengukuran untuk penetapan IKMI menggunakan 

IKMI 

IKSI 

PAI 

Pengukuran  

IKMI atas dasar 
tipologi  

Kinerja 
lima pilar 
DI calon 

modernis

Kesiapan 
modernisasi 
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metode Rapid Appraisal Procedure (RAP). Penerapan RAP dimulai dari seleksi Daerah Irigasi 
yang akan dipilih dengan melakukan kajian Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi (IKMI) yang 
meliputi: 

1) Ketersediaan air, kebutuhan air dan neraca air yang ada, serta kemungkinan tambahan 
pasokan air (dapat berupa suplai inter basin, tersedianya waduk lapangan, dll); 

2) Kondisi prasarana irigasi termasuk kelengkapan dan fungsi serta rekomendasi 
penyempurnaannya guna mendukung irigasi modern, antara lain elektromekanikal atau 
otomatisasi yang diperlukan, serta peralatan komunikasi, treansportasi, dan peralatan OP 
lainnya; 

3) Sistem pengelolaan irigasi yang saat ini berlaku dan tingkat layanan yang diberikan 
kepada para pengguna air irigasi khususnya petani, kelemahan dan hambatan dalam 
pengelolaan irigasi.  Pada identifikasi ini diharapkan pula adanya rekomendasi yang 
diperlukan untuk menunjang sistem pembacaan data, sistem pengelolaan dan informasi 
data (SISDA) dengan sistem telemetri, ataupun transfer perintah operasi pintu bila 
diperlukan; 

4) Sistem intuisi yang ada dan mekanisme kerja antara lembaga pengelola irigasi serta 
rekomendasi perkuatan institusi yang diperlukan dalam rangka pengelolaan irigasi 
modern (UPIM); 

5) Sistem pembiayaan OP yang berlaku, baik besaran biaya OP maupun sumber-sumber 
pendanaannya serta kemungkinan mendapatkan sumber-sumber lain yang 
memungkinkan; 

6) Kondisi sumberdaya manusia pelaksana pengelola irigasi saat ini baik kuantitas, kualitas, 
status, jabatan maupun kompetensinya, termasuk pula SDM P3A serta kebutuhan 
pemberdayaan (training need assessment); 

7) Kinerja sistem irigasi yang menyangkut luas lahan terairi, intensitas tanam, pola dan tata 
tanam, produktivitas tanam, produktivitas penggunaan air dan kecukupan & ketepatan 
pemberian air serta rekomendasi peningkatan pelayanan yang diharapkan para pemakai 
air irigasi. 

Panduan penilaian IKMI sebagaimana tertuang di atas yang terdiri dari 7 variabel tersebut 
dikelompokkan menjadi 5 pilar sesuai dengan table 2.2. 

Tabel 2.2 Form Penilaian IKMI 

NO INDIKATOR 
BOBOT 
UPAYA 

(%) 
PREDIKAT TINGKAT KRITERIA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) Ketersediaan 
Air 

20 Memadai >80 Mampu mengairi lahan ekuivalen 
lebih besar padi 200% dan 
polowijo 50% 

Cukup 50 s/d 80 Mampu mengairi lahan ekuivalen 
padi 120-200% dan polowijo 
20-50% 

Kurang < 50 Mampu mengairi lahan ekuivalen 
lebih kecil dari padi 120% dan 
polowijo 20% 

(2) Prasarana 
Irigasi 

25 Memadai >80 Nilai Prasarana Irigasi > 80 

Cukup 50 s/d 80 Nilai Prasarana Irigasi 50 sd 80 

Kurang < 50 Nilai prasarana Irigasi < 50 
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NO INDIKATOR 
BOBOT 
UPAYA 

(%) 
PREDIKAT TINGKAT KRITERIA 

(3) Sistem 
Pengelolaan 

20 Memadai >80 Dikatakan memadai kalau 
memenuhi kriteria: 
1.   Manual OP tersedia dan 
dilaksanakan secara konsisten 
2.   Blangko OP tersedia dan 
dilaksanakan 
3.   Tersedia dokumen pendukung: 
buku DI, BCP, peta ihtisar, skema 
irigasi, peta petak 
4.   Tersedia manual Operasi pintu 
dan operasi penangkap sedimen 
yang dilaksanakan secara baik 
dan benar 
5.   Tata cara pemeliharaan 
jaringan dilaksanakan secara baik 
dan benar 
6.   Tata cara drainase 
dilaksanakan secara baik dan 
benar 
7.   Sistem pengelolaan air 
ditingkat tersier tersedia dan 
dilaksanakan secara konsisten 
8.   Tata cara operasi 
pemeliharaan pintu tersier 
dilaksanakan dengan baik dan 
benar 
9.   Dana OP irigasi sesuai 
AKNOP 
10. Telah menerapkan aset 
manajemen 

Cukup 50 s/d 80 Dikatakan cukup jika memenuhi 5 
sd 9 kriteria diatas 

Kurang < 50 Dikatakan kurang jika memenuhi 
kurang dari 5 kriteria diatas 
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NO INDIKATOR 
BOBOT 
UPAYA 

(%) 
PREDIKAT TINGKAT KRITERIA 

(4) Institusi 
Pengelola 

20 Memadai >80 Dikatakan memadai kalau 
memenuhi kriteria: 
1.   Dewan SDA atau PTPA telah 
terbentuk dan aktif 
2.   Komisi irigasi telah terbentuk 
dan aktif 
3.   Kinerja Komisi Irigasi 
menunjukkan peran dan fungsinya 
yang nyata sebagai unit 
koordinator 
4.   Pemda punya atensi terhadap 
pengembangan dan pengelolaan 
irigasi 
5.   Kinerja Pemda mempunyai 
peran yang nyata dalam 
pengembangan dan pengelolaan 
irigasi sebagai unit regulator 
6.   Kinerja Balai Wilayah 
Sungai/UPTD/BUMN mempunyai 
kapasitas yang memadai dan 
peran yang nyata dalam 
pengembangan dan pengelolaan 
irigasi sebagai developer atau 
operator 
7.   IP3A/GP3A/P3A telah 
terbentuk dan aktif 
8.   IP3A/GP3A/P3A mempunyai 
kapasitas yang memadai dan 
peran yang nyata dalam partisipasi 
pengembangan dan pengelolaan 
irigasi di tingkat jaringan utama 
sebagai pemanfaat (user) 
9.   P3A mempunyai kapasitas 
yang memadai dan peran yang 
nyata dalam pengembangan dan 
pengelolaan irigasi di tingkat 
jaringan tersier sebagai pemanfaat 
(user) 
10. Terwujudnya satu kesatuan 
managerial dalam pengelolaan 
irigasi 

      Cukup 50 s/d 80 Dikatakan cukup jika memenuhi 5 
sd 9 kriteria diatas 

Kurang < 50 Dikatakan kurang jika memenuhi 
kurang dari 5 kriteria diatas 
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NO INDIKATOR 
BOBOT 
UPAYA 

(%) 
PREDIKAT TINGKAT KRITERIA 

(5) Sumber 
Daya 
Manusia 

15 Memadai >80 Dikatakan memadai kalau 
memenuhi: 
1.   Kuantitas pimpinan, staf dan 
tenaga OP memadai. 
2.   Jumlah pimpinan, staf dan 
tenaga OP yang berstatus 
pegawai negeri sipil> 50% dari 
pegawai yang ada. 
3.   Jumlah pimpinan, staf dan 
tenaga OP yang mempunyai 
jabatan fungsional > 20% dari 
pegawai yang ada. 
4.   Jumlah pimpinan, staf dan 
tenaga OP yang mempunyai 
sertifikat keahlian OP > 20% dari 
pegawai yang ada. 
5.   Jumlah pimpinan, staf dan 
tenaga OP yang telah mengikuti 
pelatihan OP > 20% dari pegawai 
yang ada. 
6.   Jumlah P3A yang telah 
mendapat pelatihan > 40% dari 
P3A 
yang ada 
7.   Jumlah petani sekaligus 
pemilik sawah > 40% dari petani 
yang ada 
8.   Masyarakat tani mempunyai 
rasa memiliki, rasa tanggung 
jawab, apresiasi tarhadap irigasi, 
dan respon yang nyata dalam 
partisipasi irigasi 
9.   Jumlah petani yang mampu 
membayar iuran P3A>60% 
10. Jumlah petani yang memiliki 
lahan lebih dari 2 ha > 20% 
petani yang ada 

Cukup 50 s/d 80 Dikatakan cukup jika memenuhi 5 
sd 9 kriteria diatas 

Kurang < 50 Dikatakan kurang jika memenuhi 
kurang dari 5 kriteria diatas 

  TOTAL 100     NILAI 

Sumber: Direktorat Jenderal SDA, 2011 

Hasil dari IKMI kesiapan daerah irigasi dapat dikategorikan dalam 4 bagian: 

1. Nilai >80 predikat memadai: modernisasi bisa langsung diterapkan 
2. Nilai 50 – 80 predikat cukup: modernisasi ditunda, dilakukan penyempurnaan sistem irigasi 

1-2 tahun 
3. Nilai <50 predikat kurang: modernisasi ditunda, dilakukan penyempurnaan sistem irigasi 2-4 

tahun 
4. Nilai <30 predikat sangat kurang: modernisasi tidak perlu dilakukan pada daerah tersebut, 

atau dilakukan penyempurnaan yang fundamental. 
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2.4 Pentahapan Modernisasi Irigasi 

Langkah-langkah modernisasi (45 langkah) lima pilar dapat dijabarkan substansi dari setiap 
pilarnya. Uraian substansi dari masing-masing pilar yaitu: 

1) Pilar I Ketersediaan Air Irigasi 
a) Harmonisasi hulu hilir 
b) Menjaga kelestarian lingkungan, DAS, dan saluran irigasi 
c) Hak guna air (HGA) 
d) Penyediaan dan penyimpanan air 
e) Tambahan pasokan air 

2) Pilar II Prasarana / Infrastruktur Irigasi 
a) Bendungan, reservoir, waduk, long storage 
b) Bangunan utama (bendung, free intake dan lainnya) 
c) Bangunan alat ukur 
d) Saluran pembawa dan pembuang 

(1) Kapasitas saluran 
(2) Lining saluran 
(3) Sipatan penampang 
(4) Sempadan dan patok km dan patok hm 
(5) Saluran pembuang 

e) Bangunan 
(1) Pengendali intake dan saluran pembawa berupa bangunan pengeluar sedimen 
(2) Bangunan bagi, sadap, dan bangunan sadap 
(3) Sanggar tani (saung meeting) 
(4) Pintu sorong 
(5) Skot balk 
(6) Alat penggerak 

f) Fasilitas pendukung OP 
(1) Kantor, perumahan, gudang peralatan, alat hidrologi hidrometri 

g) Bangunan pelengkap 
(1) Jalan inspeksi 
(2) Atap pelindung pintu 
(3) Bangunan pengendali sampah dan penampungan sampah 

h) Prasarana tingkat tersier 
3) Pilar III Pengelolaan Irigasi 

a) Sistem operasional irigasi 
b) Kebutuhan air 
c) Alokasi dan distribusi air serta penilaian secara periodik 
d) Kehilangan air 
e) Periode assessment dan operasi pintu 
f) Penyempurnaan sistem blangko: 12 blangko O dan 10 blangko P 

(1) Cara pengamatan/baca data 
(2) Cara transfer data 
(3) Cara perhitungan neraca air 
(4) Perintah operasi pintu 
(5) Sistem pelaporan 

g) Pembagian dan pemberian air 
h) Produktivitas air 
i) Monitoring pengelolaan air: kecukupan, keandalan, keadilan, keluwesan, kualitas 

mutu air 
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j) Sistem kendali aliran air 
k) Sistem pengaliran air 
l) Penggunaan air 
m) Drainase 
n) Fasilitas OP 

(1) Alat transportasi dan komunikasi 
(2) Peralatan kerja lapangan OP 
(3) Seragam 

o) Peralatan, sarana sistem manajemen informasi OP berbasis IT 
p) Pengelolaan air di tingkat tersier 
q) Sistem pembiayaan 
r) Partisipasi 

4) Pilar IV Instansi Pengelola 
a) Komisi irigasi 
b) Satuan tugas penyuluh pengairan 
c) Satuan tugas pemeliharaan khusus mobile (SPKM) 
d) Satuan tugas knowledge management center 
e) Satuan tugas pengamanan irigasi (SPI) 
f) P3A/GP3A/IP3A 
g) Tim modernisasi irigasi pusat 

5) Pilar V Sumber Daya Manusia 
a) Status dan jabatan 
b) Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi 
c) Pengadaan/rekrutmen SDM non PNS 
d) Career planning 
e) Sistem intensif/remunisasi 
f) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A 
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BAB 3  
ALUR PIKIR PENERAPAN MODERNISASI IRIGASI 

Penerapan Modernisasi irigasi mengacu dalam Pedoman Umum Modernisasi irigasi (Kajian 
Akademik yang disusun pada tahun 2011, buku Pokok-pokok modernisasi irigasi yang disusun 
pada tahun 2014 serta Pedoman Modernisasi Irigasi yang disusun pada tahun 2017 oleh Tim 
Modernisasi Irigasi Pusat, Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun proses pelaksanaan modernisasi 
meliputi beberapa tahapan yaitu: penilaian kondisi eksisting sebagai data dasar daerah irigasi 
melalui data sekunder berupa data Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) yang selanjutnya akan 
menentukan proses rehabilitasi jika nilai IKSI < 69, setelah melalui rehabilitasi maka dapat 
dilakukan penilaian Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi (IKMI), apabila nilai IKMI telah mencapai 
80 maka modernisasi dapat diterapkan, akan tetapi jika penilaian IKMI < 80 harus dilakukan 
penyempurnaan sesuai dengan tingkat penilaian IKMI. Adapun alur pelaksanaan Modernisasi 
Irigasi dapat disajikan dalam Gambar 3.1, dan disajikan dalam Bab ini. 

 

Gambar 3.1 Alur Pelaksanaan Modernisasi Irigasi di Indonesia 
*Dimodifikasi dari Pedoman Modernisasi irigasi, 2017. 

Modernisasi irigasi perlu dilakukan secara komprehensif, melalui tahapan dan tingkat 
modernisasi irigasi tercapai diperlukan monitoring dan evaluasi untuk mempertahankan 
konsistensi dan tidak terjadi alih fungsi lahan. 

3.1. Penilaian IKMI  

Proses pelaksanaan Modernisasi Irigasi perlu dilakukan serangkaian kegiatan terlebih dahulu 
antara lain penyaringan kesiapan modernisasi dengan menggunakan Indeks Kesiapan 
Modernisasi Irigasi (IKMI) dengan metode penjajagan cepat “Rapid Appraisal Procedure” (RAP) 
meliputi: 

1) Ketersediaan, kebutuhan dan neraca air 
2) Kinerja prasarana irigasi, yang menyangkut kondisi dan fungsi sistem irigasi 
3) Kinerja pengelolaan irigasi dan tingkat layanan irigasi  
4) Kinerja institusi pengelola irigasi, dan sistem pembiayaan serta peraturan perundangan yang 

mendukung 
5) Kualitas, kuantitas dan status kompetensi sumber daya manusia pengelola irigasi 
Berdasarkan hasil RAP tersebut dilakukan studi yang lebih mendalam berkaitan dengan kelima 
pilar tersebut dan langkah-langkah/rencana penyempurnaan secara bertahap yang disebut 
sistem planning modernisasi atau dalam hal ini disebut dengan rencana aksi modernisasi irigasi. 
Kedua kegiatan ini, IKMI dan Sistem Planning Modernisasi, merupakan penjabaran MASSCOTE 
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yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Adapun kriteria penilaian pada masing-masing 
pilar IKMI disajikan dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian pada Masing-Masing Pilar IKMI 

PILAR Nilai 

Memadai Cukup Kurang 

a. Ketersediaan Air >16 10 – 16 <10 

b. Prasarana Irigasi >20 12,5 – 20 <12,5 

c. Sistem Pengelolaan >16 10 – 16 <10 

d. Institusi Pengelola >16 10 – 16 <10 

e. Sumber Daya Manusia >12 7,5 – 12 <7,5 

Total >80 50 – 80 <50 

Sumber: Direktorat Irigasi dan Rawa, 2017 

Hasil dari IKMI, kesiapan daerah irigasi dapat dikatagorikan dalam 3 bagian:  
1) Nilai > 80: predikat memadai dan modernisasi dapat diterapkan.  
2) Nilai 50-80: predikat cukup, modernisasi ditunda, dilakukan penyempurnaan 1 – 2 tahun.  
3) Nilai < 50: predikat kurang, modernisasi ditunda dilakukan penyempurnaan system irigasi 2 

– 4 tahun.  
4) Nilai < 30: predikat sangat kurang, modernisasi tidak dapat dilakukan karena perlu 

penyempurnaan yang fundamental. 

Penilaian IKMI dalam hal ini dilakukan berdasarkan data sekunder dan primer. Penilaian IKMI 
awal dilakukan menggunakan data IKSI tahun 2017 hasil penilaian indeks kinerja untuk 
menghitung nilai kinerja infrastruktur DI, dan dikoombinasikan dengan melakukan wawancara 
kepada Dinas PU Kabupaten, Pengamat/UPTD serta kepada P3A di lapangan. Hasil dari 
perhitungan dan wawancara tersebut kemudian dimasukkan dalam tabel penilaian IKMI untuk 
menilai kesiapan kelima pilar yang menjadi syarat utama dalam modernisasi irigasi seperti yang 
telah disajikan dalam Tabel 2.2. Penilaian ini dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan sebagai 
acuan dalam pelaksanaan penerapan teknologi modernisasi irigasi, namun nilai IKMI tersebut 
harus diperbarui berdasarkan hasil penelusuran jaringan irigasi (data primer). 

Setelah dilaksanakan penerapan teknologi, maka dilaksanakan penilaian IKMI kembali untuk 
mengetahui seberapa banyak peningkatan yang didapatkan setelah penerapan tersebut dan 
pengecekan apakah sesuai dengan target awal. Penelusuran lapangan menggunakan Instruksi 
Kerja Inspeksi Kinerja Jaringan Irigasi yang disusun oleh Lembaga Inspeksi Balai Litbang Irigasi 
dan wawancara dengan metode survei Rappid Appraisal Procedure (RAP) yang didapat dari Draft 
Pedoman Modernisasi Irigasi Indonesia (Direktorat Irigasi dan Rawa, 2017). Nilai IKMI yang 
didapat menjadi indikasi kesiapan daerah irigasi dan dapat diketahui pula pilar mana yang perlu 
diperhatikan secara khusus dan prioritas dalam penanganannya. 

Pengukuran merupakan suatu cara untuk memperbandingkan kinerja suatu entitas dengan 
entitas lain. Tujuan dari pengukuran adalah: (i) mengetahui bagian yang bekerja baik atau tidak 
dan seberapa besar usaha untuk memperbaikinya; (ii) penentuan indikator nilai untuk mencapai 
target tertentu; (iii) sebagai nilai pembanding diantara entitas sejenis yang mempunyai 
kemampuan dan tujuan pekerjaan pelayanan konsumen yang sama; (iv) sebagai pedoman bagi 
pengguna agar terlindung dari kesalahan pemilihan entitas yang akan dipergunakan; (v) sebagai 
penanda untuk memantau sejauh mana suatu kegiatan sudah dilakukan dan diketahui tahap 
pencapaiannya (Arif, 2014). 
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Pilar ketersediaan air dihitung menggunakan kriteria mampu mengairi lahan padi dan palawija 
dalam jumlah prosentase tertentu. Nilai ini ditentukan oleh Indeks Pertanaman (IP) dan 
didukung oleh keadaan air yang ada di Bendung Ciliman. Nilai IP telah tersedia dalam IKSI yang 
dilaksanakan oleh Direktorat Bina OP, Kementerian PUPR serta data pendukung neraca air 
dihitung melalui data hujan, debit, dan rencana tata tanam di DI Ciliman. 

Nilai IKMI untuk prasarana irigasi ditentukan oleh kondisi bangunan utama, saluran jaringan 
utama, bangunan pada jaringan utama, drainase dan jaringan tersier. Kondisi eksisting dari 
kelima bagian prasarana tersebut didapat dari penelusuran jaringan melalui form Lembaga 
inspeksi irigasi. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikonversikan kedalam penilaian IKMI 
untuk pilar Prasarana irigasi sesuai dengan panduan penilaian IKMI dalam Tabel 2.2, yaitu dengan 
menilai apakan sarana prasarana irigasi masuk dalam kondisi memadai (nilai >80), cukup (nilai 
50 – 80) atau kurang (nilai <50). 

Data untuk penilaian pilar sistem pengelolaan, institusi pengelola, dan sumber daya manusia 
didapat dari wawancara dan penilaian cepat sesuai dengan Draft Pedoman Modernisasi Irigasi 
Indonesia. Wawancara dilakukan kepada institusi yang terkait dengan pelaksanaan irigasi teknis 
di DI Ciliman meliputi dewan SDA, komisi irigasi, pemda, BBWS, UPTD, IP3A, GP3A, dan P3A. 
Walaupun dalam form penilaian IKMI menyebutkan bahwa nilai diberikan bila kriteria memenuhi, 
tetapi dalam penilaiannya nilai diberikan tidak utuh 0 atau 10, tetapi sesuai dengan kondisi 
eksisting. 

3.2. Penyusunan Rencana Aksi dan Roadmap Modernisasi Irigasi 
Berdasarkan penilaian IKMI tersebut, Arif (2014) mengemukakan bahwa berdasarkan dari nilai 
IKMI tiap pilar tersebut dapat diketahui pilar mana yang perlu diperhatian khusus dan prioritas 
dalam penanganannya. Adapun tindak lanjut dari penilaian IKMI tersebut kemudian menjadi 
acuan dalam penentuan rencana tindak lanjut penanganan revitalisasi menuju modernisasi 
irigasi. Penanganan yang dilakukan pada masing-masing pilar meliputi:  

a. Ketersediaan air, kebutuhan air dan neraca air yang ada, serta kemungkinan tambahan 
pasokan air (dapat berupa suplay inter basin, tersedianya waduk lapangan, dll).  

b. Kondisi prasarana irigasi termasuk kelengkapan dan fungsi serta rekomendasi 
penyempurnaannya guna mendukung irigasi modern, antara lain elektromekanikal atau 
otomatisasi yang diperlukan, serta peralatan komunikasi, transportasi dan perlatan OP 
lainnya.  

c. Sistem pengelolaan irigasi yang saat Ini berlaku dan tingkat layanan yang diberikan kepada 
para pengguna air irigasi khususnya petani, kelemahan dan hambatan dalam pengelolaan 
irigasi. Pada Identifikasi ini diharapkan pula adanya rekomendasi yang diperlukan untuk 
menunjang sistem pembacaan data, sistem pengelolaan dan informasi data dengan sistem 
telemetri, ataupun transfer perintah operasi pintu bila diperlukan. Kinerja sistem irigasi yang 
menyangkut luas lahan terairi, intensitas tanam, pola dan tata tanam, produktivitas tanam, 
produktivitas penggunaan air dan kecakapan & ketepatan pemberian air serta rekomendasi 
peningkatan pelayanan yang diharapkan para pemakai air irigasi. 

d. Sistem institusi yang ada dan mekanisme kerja antara lembaga pengelola irigasi serta 
rekomendasi perkuatan institusi yang diperlukan dalam rangka pengelolaan irigasi modern 
(UPIM) serta sistem pembiayaan OP yang berlaku, baik besaran biaya OP maupun sumber 
sumber pendanaannya serta kemungkinan mendapatkan sumberpendanaan lainnya. 

e. Kondisi sumberdaya manusia (SDM) pelaksana pengelola irigasi saat ini baik kuantitas, 
kualitas, status, jabatan maupun kompetensinya, termasuk pula SDM P3A serta kebutuhan 
pemberdayaan. 
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Penentuan roadmap modernisasi irigasi ditentukan berdasarkan tingkat modernisasi dengan 45 
langkah acuan untuk menyusun modernisasi Indonesia (Direktorat Irigasi dan Rawa, 2017). 
Pemilihan tingkat modernisasi irigasi apakah itu tingkat awal (minimal), menengah atau lanjut 
dapat dilakukan dengan memilih tahapan teknologi yang akan diterapkan. Penyusunan roadmap 
modernisasi irigasi DI Ciliman ini direncanakan untuk 5 tahun yaitu tahun 2020 – 2024. Adapun 
pada tahun 2018 dan 2019 dilakukan penyempurnaan/revitalisasi DI Ciliman menuju 
modernisasi irigasi.
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BAB 4  
PROSES PENILAIAN IKMI 

Penilaian IKMI ini digunakan sebagai gambaran kondisi eksisting untuk pengelolaan, sekaligus 
data dasar dan rona awal (benchmark standar) DI Ciliman yang dapat digunakan sebagai acuan 
dalam peningkatan pengelolaannya. Dalam Bab ini dijelaskan proses penilaian IKMI berdasarkan 
data sekunder (IKSI DI Ciliman tahun 2017) untuk menilai pilar ketersediaan air dan prasarana 
irigasinya, dan data primer (penelusuran jaringan irigasi melalui Lembaga inspeksi) yang 
dilakukan pada tahun 2018. Nilai IKMI tersebut akan menentukan program revitalisasi dan 
penyusunan roadmap Modernisasi Irigasi. 

4.1 Penilaian Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi (IKMI) berdasarkan data sekunder 

Proses penilaian IKMI ini berdasarkan ketentuan penilaian yang tercantum dalam Pedoman 
Umum Modernisasi Irigasi (Direktorat Jenderal SDA, 2011). Langkah awal proses modernisasi 
irigasi adalah mencermati kondisi terkini (rona awal) DI Ciliman yang akan dimodernisasi untuk 
dianalisis melalui perangkat uji yang sudah ada, yaitu Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan IKSI. 
Penilaian setiap pilar perlu ditinjau untuk pembuatan rona awal tersebut. 

Penentuan nilai IKMI secara sekunder ini pada dasarnya hanya untuk menilai IKMI pada pilar 1 
dan 2 yaitu ketersediaan air dan prasarana Irigasi, namun untuk pilar 3, 4 dan 5 berdasarkan hasil 
wawancara dan pengisian kuisioner (data primer) kepada P3A, Pengamat/Juru/UPTD dan Dinas 
PU dan Tata Ruang Kabupaten Pandeglang. Hasil Penilaian tersebut kemudian dituangkan dalam 
perhitungan IKMI masing-masing pilar sebagai berikut: 

4.1.1 Pilar Ketersediaan Air 

Indikator pilar ketersediaan air jika dilihat dari penilaian IKMI dilihat dari Indeks Pertanaman (IP) 
dari DI Ciliman. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI), IP di DI Ciliman 
diperoleh nilai sebesar 201,4% seperti yang disajikan dalam Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Indeks Pertanaman DI Ciliman 

No Saluran IP  

1 Saluran Induk Ciliman 243 

2 Saluran Sekunder Seuseupan 194 

3 Saluran Sekunder Kampung tujuh 171 

4 Saluran Sekunder Kamurang 174 

5 Saluran Sekunder Kalapa Cagak 200 

6 Saluran Sekunder Ranca Hideung 188 

7 Saluran Sekunder Seuleuh 224 

8 Saluran Sekunder Sumur Lawu  217 

IP DI Ciliman 201,4 

Sumber: IKSI DI Ciliman 2017, Direktorat Bina OP, Ditjen SDA. 

Berdasarkan nilai IP dapat diperkirakan air yang digunakan untuk lahan sawah mencukupi hingga 
2 kali panen. Namun kenyataannya ada beberapa lahan sawah yang tidak mendapatkan air dari 
Irigasi. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa terhadap pilar ketersediaan air. 
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4.1.2 Pilar Prasarana Irigasi 

Indikator pilar prasarana Irigasi dilihat dari nilai IKSI. Pengelola DI Ciliman telah melaksanakan 
penilaian IKSI pada tahun 2017 yang dapat dijadikan salah satu sumber penilaian IKMI dengan 
ringkasan seperti pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Penilaian Kinerja Sistem Irigasi Utama dan Tersier 

No 

Sistem Irigasi Utama (2016) Sistem Irigasi Tersier (2017) 
Nilai 
Total Komponen 

Indeks 
Kondisi 

yang Ada 

Bobot 
(80%) 

Komponen 
Indeks 
Kondisi 

yang Ada 

Bobot 
(80%) 

1 Prasarana Fisik 29,51 23,61 Prasarana Fisik 12,28 2,46 26,06 

2 
Produktivitas 
Tanam 

10,39 8,31 
Produktivitas 
Tanam 

12,22 2,44 10,76 

3 Sarana Penunjang 2,58 2,06 Kondisi OP 11,49 2,30 4,36 

4 
Organisasi 
Personalia 

10,70 8,56 
Organisasi 
Personalia 

7,35 1,47 10,03 

5 Dokumentasi 3,70 2,96 Dokumentasi 1,55 0,31 3,27 

6 GP3A/IP3A 7,70 6,16 P3A 2,77 0,55 6,71 

  64,58 51,66  47,66 9,53 61,20 

Sumber: Direktorat Irigasi dan Rawa, 2017 

4.1.3 Pilar Sistem Pengelolaan 

Nilai IKMI untuk Pilar Pengelolaan Sistem Irigasi adalah sebesar 40 dengan menimbang 10 kriteria 
penilaian, yaitu: 

1. Manual OP tersedia dan dilaksanakan secara konsisten, 

2. Blangko OP tersedia dan dilaksanakan, 

3. Tersedia dokumen pendukung: buku DI, BCP, peta ihtisar, skema irigasi, peta petak, 

4. Tersedia manual Operasi pintu dan operasi penangkap sedimen yang dilaksanakan secara 

baik dan benar, 

5. Tata cara pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara baik dan benar, 

6. Tata cara drainase dilaksanakan secara baik dan benar, 

7. Sistem pengelolaan air ditingkat tersier tersedia dan dilaksanakan secara konsisten, 

8. Tata cara operasi pemeliharaan pintu tersier dilaksanakan dengan baik dan benar, 

9. Dana OP irigasi sesuai AKNOP, 

10. Telah menerapkan aset manajemen. 

Jika seluruh kriteria tersebut terpenuhi, maka untuk pilar pengelolaan sistem irigasi dapat 
dikategorikan memadai. Sedangkan untuk DI Ciliman dengan perolehan nilai tersebut, maka 
dapat dikategorikan ke dalam predikat kurang, atau memiliki kurang dari 5 kriteria di atas.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan UPTD, GP3A, dan petani, dapat diketahui bahwa DI Ciliman 
memenuhi 4 kriteria dari 10 kriteria. Kriteria-kriteria tersebut yaitu terdapat dokumen manual 
OP tersedia, tetapi belum dilaksanakan secara konsisten. Blangko OP tersedia, tetapi tidak 
dilaksanakan pencatatan. Terdapat buku DI, skema irigasi dan peta petak tetapi dalam kondisi 
kurang terawat dan bukan kondisi terkini. Kemudian. Tersedianya dokumen tata cara 
pemeliharaan ada, tetapi pemeliharaan tidak rutin dilaksanakan, selain itu kegiatan 
pemeliharaan dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong, bukan dari pengelola irigasi. 

Adapun 6 poin lainnya antara lain seperti tidak ada manual operasi pintu dan tidak dilaksanakan 
operasi pintu dan penangkap sedimen. Drainase tidak berjalan. Banyak rencana spillway yang 
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tidak jadi dibangun serta fungsi drainase yang turun drastis. Salah satu alasannya adalah 
mengecilnya drainase alam karena badan sungai yang digunakan oleh masyarakat untuk 
menanam. Kemudian, pengelolaan air ditingkat tersier tidak terstruktur. Pembukaan pintu tidak 
dilakukan oleh juru, melainkan oleh petani setempat secara bebas. Pintu check gate juga 
terkadang menimbulkan konflik karena saat petani di hulu merasa kekurangan air maka 
checkgate diturunkan tanpa memikirkan bahwa hilir membutuhkan air juga. Selanjutnya, pada 
bagian hilir saluran, pintu nyaris tidak memiliki efek yang signifikan karena air tidak masuk. 
Pemeliharaan juga tidak dilaksanakan, bahkan banyak pintu yang tidak ada stang. Beberapa 
pintu checkgate dirusak karena konflik pembagian air. Poin lainnya adalah ketidakjelasan AKNOP 
dan belum adanya aset manajemen. 

4.1.4 Pilar Institusi Pengelola 

Nilai IKMI untuk Pilar Institusi Pengelola didapatkan sebesar 60 atau berada pada predikat cukup. 
Berada pada predikat cukup, menunjukkan bahwa DI Ciliman memiliki institusi yang telah 
memiliki 5 s/d 9 kriteria dari kriteria-kriteria berikut: 

1. Dewan SDA atau PTPA telah terbentuk dan aktif, 

2. Komisi irigasi telah terbentuk dan aktif, 

3. Kinerja Komisi Irigasi menunjukkan peran dan fungsinya yang nyata sebagai unit 

koordinator, 

4. Pemda punya atensi terhadap pengembangan dan pengelolaan irigasi, 

5. Kinerja Pemda mempunyai peran yang nyata dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi 

sebagai unit regulator, 

6. Kinerja Balai Wilayah Sungai/UPTD/BUMN mempunyai kapasitas yang memadai dan peran 

yang nyata dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagai developer atau operator, 

7. IP3A/GP3A/P3A telah terbentuk dan aktif, 

8. IP3A/GP3A/P3A mempunyai kapasitas yang memadai dan peran yang nyata dalam 

partisipasi pengembangan dan pengelolaan irigasi di tingkat jaringan utama sebagai 

pemanfaat (user), 

9. P3A mempunyai kapasitas yang memadai dan peran yang nyata dalam pengembangan dan 

pengelolaan irigasi di tingkat jaringan tersier sebagai pemanfaat (user), 

10. Terwujudnya satu kesatuan managerial dalam pengelolaan irigasi. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan UPTD, GP3A, dan petani, didapatkan bahwa institusi 
pengelola telah memiliki 7 kriteria dari 10 kriteria, yaitu telah terbentuknya komisi irigasi, telah 
beberapa kali mengadakan rapat, tetapi masih kurang aktif. Selain itu, Pemda cukup perhatian 
mengenai perbaikan irigasi serta cukup berperan dalam pengembangan tetapi masih kurang 
dalam pengelolaan. Kemudian BBWS C3 cukup berperan pada pemeliharaan jaringan irigasi, 
tetapi UPTD belum berperan. Kemudian, IP3A/GP3A/P3A telah terbentuk dan aktif, telah ada 1 
IP3A, 4 GP3A, dan 44 P3A yang telah terbentuk dan aktif serta memiliki SK Bupati. 
IP3A/GP3A/P3A juga mempunyai kapasitas yang memadai dan peran yang nyata dalam 
pengembangan dan pengelolaan irigasi di tingkat jaringan utama sebagai pemanfaat (user). 
Selain itu, P3A juga telah memiliki kapasitas yang memadai dan peran yang nyata dalam 
pengembangan dan pengelolaan irigasi di tingkat jaringan tersier sebagai pemanfaat (user). 
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4.1.5 Pilar Sumber Daya Manusia 

Nilai IKMI untuk Pilar Sumber Daya Manusia memperoleh nilai sebesar 60 dengan predikat cukup 
atau telah memiliki 5 s/d 9 kriteria dari kriteria-kriteria berikut: 

1. Kuantitas pimpinan, staf dan tenaga OP memadai, 

2. Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP yang berstatus pegawai negeri sipil> 50% dari 

pegawai yang ada, 

3. Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP yang mempunyai jabatan fungsional > 20% dari 

pegawai yang ada, 

4. Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP yang mempunyai sertifikat keahlian OP > 20% dari 

pegawai yang ada, 

5. Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP yang telah mengikuti pelatihan OP > 20% dari pegawai 

yang ada, 

6. Jumlah P3A yang telah mendapat pelatihan > 40% dari P3A yang ada, 

7. Jumlah petani sekaligus pemilik sawah > 40% dari petani yang ada, 

8. Masyarakat tani mempunyai rasa memiliki, rasa tanggung jawab, apresiasi tarhadap irigasi, 

dan respon yang nyata dalam partisipasi irigasi, 

9. Jumlah petani yang mampu membayar iuran P3A > 60%, 

10. Jumlah petani yang memiliki lahan lebih dari 2 ha > 20% petani yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan UPTD, GP3A, dan petani, didapatkan bahwa untuk pilar 
sumber daya manusia telah memiliki 7 kriteria dari 10 kriteria di atas. Kriteria-kriteria yang telah 
sesuai yaitu telah memadainya kuantitas pimpinan, staf, dan tenaga OP, tetapi ada dualisme 
penugasan dan sedang terjadi perubahan struktur organisasi. Lebih dari 50% dari jumlahnya 
telah berstatus pegawai negeri sipil, kemudian lebih dari 20% dari jumlah pimpinan, staf, dan 
tenaga OP telah memiliki jabatan fungsional. Lebih dari 20% jumlah pimpinan, staf dan tenaga 
OP juga telah mengikuti pelatihan OP. Kemudian, lebih 40% dari jumlah P3A telah mendapat 
pelatihan, 40% dari jumlah petani yang ada merupakan pemilik lahan sawah, dan masyarakat 
tani mempunyai rasa memiliki, tanggung jawab, apresiasi terhadap irigasi walau pun belum 
menyeluruh. 

 

4.1.6 Rekap Nilai Keseluruhan 

Untuk menentukan pilihan modernisasi perlu diikuti dengan penerapan uji IKMI yang merupakan 
sistem penilaian cepat untuk menilai kesiapan suatu daerah irigasi untuk dilakukan modernisasi. 
IKMI merupakan penilaian cepat menggunakan 5 pilar irigasi. Sebelum pelaksanaan modernisasi 
irigasi di DI Ciliman maka sebelumnya perlu dilakukan penilaian IKMI berdasarkan kondisi 
eksisting DI. Kondisi eksisting dari DI Ciliman sebagai dasar penilaian IKMI didapatkan dari 
penelusuran langsung maupun hasil wawancara dengan responden/informan yang 
berhubungan dengan DI Ciliman yaitu BBWS C3, Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, UPTD 
Wilayah VI Munjul, dan P3A. Hasil dari penilaian IKMI di DI Ciliman ditampilkan pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Hasil Penilaian IKMI 

No Indikator Bobot Upaya Tingkat Predikat IKMI 

1 Ketersediaan Air 20 80 Cukup 16 

2 Prasarana Irigasi 25 60,63 Cukup 15,16 

3 Sistem Pengelolaan 20 40 Kurang 8 

4 Institusi Pengelola 20 60 Cukup 12 

5 Sumber Daya Manusia 15 60 Cukup 9 

Niliai IKMI 60,16 
Sumber: Perhitungan 

Berdasarkan nilai IKMI yang tercantum dalam Tabel 4.3, secara keseluruhan DI Ciliman belum 
siap untuk menerapkan modernisasi dan perlu revitalisasi selama 1-2 tahun. Ketersediaan di DI 
Ciliman, prasarana irigasi, sistem pengelolaan, institusi pengelola dan sumber daya manusia 
masih perlu menjadi perhatian untuk diterapkannya modernisasi irigasi karena masih dalam 
predikat cukup. 

Karena revitalisasi belum dapat dilakukan secara keseluruhan, maka perlu identifikasi lebih lanjut 
mengenai lokasi sekunder yang memungkinkan dan dirasa dapat menaikkan nilai IKMI nantinya. 
Dari kelima pilar tersebut, pilar 1,3,4, dan 5 dirasa memiliki nilai yang hampir sama di seluruh 
saluran sekunder sehingga penentuan sekunder dilihat dari pilar prasaran irigasi dari hasil 
inspeksi seperti pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Penilaian Inspeksi Kerja Prasarana Fisik DI Ciliman 

No Subjek Penilaian Nomenklatur Bangunan 
Bagi/ Sadap 

Hasil Penilaian 

1 DI Ciliman  60,63 

2 Saluran Primer Ciliman BLmn 1 68,68 

3 Saluran Sekunder Kamurang BLmn 22 59,53 

4 Saluran Sekunder Seuseupan BLmn 29 62,68 

5 Saluran Sekunder Ranca Hideung BS1 58,31 

6 Saluran Sekunder Kampung Tujuh BS4 60,03 

7 Saluran Sekunder Kalapa Cagak BLmn 31 64,71 

8 Saluran Sekunder Sumur Waru BLmn 32 Ka 59,70 

9 Saluran Sekunder Seuleuh BLmn 32 Ki 58,87 
Sumber: Perhitungan hasil inspeksi 

Dari hasil perhitungan tersebut maka dapat dilihat bahwa Sekunder Ranca Hideung dan 
Sekunder Seuleuh merupakan 2 saluran sekunder dengan nilai prasarana yang rendah. Dari 
kedua saluran tersebut, Saluran Sekunder Seuleuh lebih berpotensi untuk dikembangkan karena 
saluran lebih panjang dan masih ada saluran yang belum dilining sehingga revitalisasi dan 
persiapan modernisasi akan difokuskan pada Saluran Sekunder Seuleuh dengan persiapan lain 
di seluruh jaringan DI Ciliman. 

Penentuan pada 3 pilar lainnya tidak dilakukan dengan menggunakan data sekunder disebabkan 
tidak ada data yang dapat diacu. Data Sekunder merupakan data yang tidak aktual, seperti pada 
Tabel 4.2 yang menggunakan data tahun 2016. Data primer diperlukan untuk membandingkan 
apakah data sekunder tersebut mendekati data aktual atau tidak.  
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4.2 Penilaian Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi (IKMI) berdasarkan data primer 

Data primer diambil pada masing-masing pilar. Pilar ketersediaan air dianalisa oleh Balai Litbang 
Hidrologi dan Tata Air Pilar. Pilar prasarana Irigasi menggunakan Lembaga Inspeksi. Berdasarkan 
Tabel 2.2, penilaian pada Pilar Sistem Pengelolaan, Pilar Institusi Pengelola, dan Pilar Sumber 
Daya Manusia didapatkan dari wawancara dengan metode survei Rapid Appraisal Procedure 
(RAP) yang didapat dari Draft Pedoman Modernisasi Irigasi Indonesia (Direktorat Irigasi dan Rawa, 
2017). 
 
4.2.1 Pilar Ketersediaan Air 

Perhitungan neraca air akan sangat membantu untuk mempermudah pengelolaan air dan 
pembagian air di jaringan irigasi DI Ciliman. Selain dilakukan perhitungan neraca air sebagai 
supply air, dilakukan juga pengaturan penggunaan air agar air yang tersedia dapat mencukupi 
kebutuhan yang diperlukan oleh lahan. Pengaturan air ini meliputi: 

1) Ketegasan mengenai sadap liar. Pada DI Ciliman masih banyak masyarakat yang mengambil 
air secara liar dengan memompa dari saluran untuk berbagai keperluan dari domestik 
hingga mengairi lahan. 

2) Pengaturan operasi sehingga distribusi air merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing 
lahan. 

3) Perbaikan jaringan irigasi. Kerusakan jaringan irigasi mengakibatkan hilangnya air sebelum 
masuk ke lahan. Jika jaringan irigasi sudah baik maka diharapkan kehilangan air dapat 
menurun. 

4) Pengaturan pola tanam. 

Pola tanam atau rencana kegiatan pertanaman dalam satu tahun DI Ciliman memiliki dua musim 
tanam (2 MT) dengan pembagian waktu Masa Tanam 1 (MT 1) Pada musim hujan dan MT 2 pada 
musim kemarau. Pola tanam dipertimbangkan dari ketersediaan air pada masing-masing DI 
(Tabel 4.5). 

Tabel 4.5 Pola tanam yang diterapkan sesuai ketersediaan air 

Ketersediaan air untuk 
Jaringan Irigasi 

Pola Tanam yang diterapkan 
dalam satu tahun 

1. Tersedia air cukup banyak  Padi – Padi - Palawija 

2. Tersedia air dalam jumlah 
cukup 

Padi – Padi – Bera 
Padi – Palawija - Palawija 

3. Daerah yang cenderung 
kekurangan air 

Padi – Palawija – Bera 
Padi – Padi/ Palawija - Bera 

 

Penentuan pola tanam disesuaikan dengan ketersediaan air. Ketersediaan air DI Ciliman 
ditentukan dari data debit andalan dan dibandingkan dengan kebutuhan air DI Ciliman.  

Pola tanam ditentukan dengan melakukan penetapan MT 1 dan MT 2 dengan pola tanam pada 
MT 1 untuk tanaman padi, dan MT 2 untuk tanaman padi dan palawija. Dengan Q80 yang telah 
diketahui maka dapat ditentukan pola tanam yang optimal dengan jumlah areal layanan yang 
terbesar. Gambar 4.1 menunjukkan grafik neraca kebutuhan air DI Ciliman tahun 2017/2018. 
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Gambar 4.1 Grafik neraca kebutuhan air DI Ciliman tahun 2017/2018 

Berdasarkan Gambar 4.1, sebagian areal tidak terlayani di Bulan Juli s/d September dan setengah 
bulan awal di Bulan Desember. Sehingga dilakukan penggolongan pemberian air irigasi agar 
seluruh wilayah DI Ciliman dapat terlayani. 
 
4.2.2 Pilar Prasarana Irigasi 

Pilar prasarana Irigasi dinilai dengan melakukan penelusuran jaringan untuk primer dan sekunder 
saja, saluran tersier diambil dari nilai IKSI 2017 dan menghasilkan nilai 56,04. Dapat dilihat pada 
Tabel 4.6. Pelaksanaan inspeksi dibantu dengan menggunakan form IKSI dan aplikasi GeoODK. 

Tabel 4.6 Penelusuran Lembaga Inspeksi 

NO. BAGIAN PRASARANA BOBOT (%) NILAI HASIL 

1 Bangunan Utama 15 90,77 13,62 

2 Saluran Jaringan Utama 25 75,87 18,97 

3 Bangunan Jaringan Utama 25 50,65 12,66 

4 Drainase 20 35 7 

5 Jaringan Tersier 15 25,32 3,79 
   Jumlah 56.04 

Sumber: perhitungan 

 
 
4.2.3 Pilar Sistem Pengelolaan 

Nilai pilar sistem pengelolaan DI Ciliman sebesar 34 dan termasuk pada kriteria kurang. Penjelasan dan 
catatan terhadap pilar sistem pengelolaan disajikan pada  

Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Pilar Sistem Penglolaan Irigasi 

No Kriteria Nilai Keterangan 

1 Manual OP tersedia dan 
dilaksanakan secara 
konsisten 

5 Manual OP tersedia, tetapi belum dilaksanakan 
secara konsisten 

2 Blangko OP tersedia dan 
dilaksanakan 

5 Blangko OP tersedia namun pengisian blangko 
belum dilaksanakan seluruhnya 

3 Tersedia buku 
pendukung: buku DI, 
BCP, peta ikhtisar, skema 
irigasi, peta petak 

4 Terdapat buku DI, skema irigasi dan peta petak 
tetapi dalam kondisi kurang terawat dan bukan 
kondisi terkini. 

4 Tersedia manual operasi 
pintu dan operasi 
penangkap sedimen yang 
dilaksanakan secara baik 
dan benar 

2 Tersedia manual operasi pintu namun 
pelaksanaan belum optimal 

5 Tata cara pemeliharaan 
jaringan dilaksanakan 
secara baik dan benar 

6 Pemeliharaan tidak rutin dilakukan karena SOP 
kurang jelas dan SDM kurang 

6 Tata cara drainase 
dilaksanakan secara baik 
dan benar 

2 Drainase tidak berjalan. Banyak rencana spillway 
yang tidak jadi dibangun serta fungsi drainase 
yang turun drastis. Salah satu alasannya adalah 
mengecilnya drainasie alam karena badan sungai 
yang digunakan oleh masyarakat untuk menanam. 

7 Sistem pengelolaan air 
ditingkat tersier tersedia 
dan dilaksankan secara 
konsisten 

1 Pembukaan pintu tidak dilakukan oleh juru 
melainkan oleh petani setempat dengan suka-
suka. Pintu check gate juga terkadang 
menimbulkan konflik kebutuhan air. 

8 Tata cara operasi 
pemeliharaan pintu 
tersier tersedia dan 
dilaksanakan dengan 
baik dan benar 

1 Pada bagian hilir saluran, pintu nyaris tidak 
memiliki efek yang signifikan karena air tidak 
masuk. Pemeliharaan juga tidak dilaksanakan, 
bahkan banyak pintu yang tidak ada stang. 
Beberapa pintu check gate dirusak karena konflik. 

9 Dana OP irigasi sesuai 
dengan AKNOP 

4 Dana OP irigasi belum sesuai dengan AKNOP 

10 Telah menerapkan aset 
manajemen 

4 Aset manajemen belum kerkoordinir sepenuhnya. 
Pencatatan dan pengarsipan tidak terorganisir 
dengan baik. 

Sumber: Perhitungan 
 

Secara umum, permasalahan utama dari DI Ciliman pada pilar sistem pengelolaan irigasi adalah 
sistem operasi irigasi yang tidak berjalan. Seharusnya operasi irigasi dilaksanakan oleh juru 
meliputi buka tutup pintu, pencatatan debit, dan pengisian blangko. Hal ini tidak berjalan karena 
masih ada simpang siur mengenai SK dan tupoksi dari juru tersebut. DI Ciliman merupakan 
kewenangan pusat sehingga seharusnya diatur oleh provinsi, sedangkan orang yang ditunjuk 
sebagai juru statusnya merupakan pejabat dari dinas kabupaten sehingga tidak memiliki 
kewenangan untuk mengelola Ciliman. 
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Buka tutup pintu dilakukan oleh petani tanpa mempertimbangkan kebutuhan air dan pembagian 
air. Belum ada pencatatan pembagian dan debit air yang dialirkan pada pintu-pintu irigasi. 
Kekurangan pembiataan OP juga menjadi salah satu penyebab kegiatan OP tidak efektif, 
pengambilan air juga dilakukan dengan menggunakan pompa yang dipinjam dari petugas P3A. 
Partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi masih belum berjalan sepenuhnya. Hal tersebut 
menyebabkan sistem operasional irigasi tidak berjalan sesuai Manual OP yang ditentukan. 
Rendahnya partisipasi petani menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap saluran tersier 
yang menjadi tanggung jawabnya, bahkan sebagian petani mengalihgunakan saluran tersier 
(untuk saluran tersier tipe tanggul tanah) menjadi lahan sawah. Sebagian besar tanaman padi 
juga masih menerapkan genangan kontinyu dan irigasi tadah hujan. 

4.2.4 Pilar Institusi Pengelola 

Nilai IKMI untuk pilar institusi pengelola didapatkan sebesar 56 atau berada pada predikat cukup 
dengan rincian kondisi eksisting seperti padaTabel 4.8. 

Tabel 4.8 Pilar Institusi Pengelola 

No Kriteria Nilai Keterangan 

1 Dewan SDA atau PTPA telah terbentuk 
dan aktif 

5 Dewan SDA telah terbentuk tetapi masih 
kurang aktif 

2 Komisi irigasi telah terbentuk dan aktif 5 Komisi irigasi telah terbentuk, telah 
beberapa kali mengadakan rapat, tetapi 
masih kurang aktif. 

3 Kinerja komisi irigasi menunjukkan 
peran dan fungsinya yang nyata 
sebagai unit koordinator 

3 Komisi irigasi telah membuat pengaturan 
tetapi masih kurang komunikasi dengan 
IP dan GP3A 

4 Pemda punya atensi terhadap 
pengembangan dan pengelolaan 
irigasi 

7 Pemda cukup perhatian mengenai 
perbaikan irigasi 

5 Kinerja pemda mempunyai peran 
yang nyata dalam pengembangan dan 
pengelolaan irigasi sebagai unit 
regulator 

5 Pemda cukup berperan dalam 
pengembangan tetapi masih kurang 
dalam pengelolaan 

6 Kinerja Balai Wilayah 
Sungai/UPTD/BUMN mempunyai 
kapasitas yang memadai dan peran 
yang nyata dalam pengembangan dan 
pengelolaan irigasi sebagai developer 
atau operator 

5 BBWS C3 cukup berperan pada 
pemeliharaan jaringan irigasi, tetapi 
UPTD belum berperan secara penuh 

7 IP3A/GP3A/P3A telah terbentuk dan 
aktif 

7 Ada 1 IP3A, 4 GP3A, dan 44 P3A yang 
telah terbentuk dan cukup aktif serta 
memiliki SK Bupati. Pertemuan dilakukan 
saat ada hal yang perlu perhatian khusus 

8 IP3A/GP3A/P3A mempunyai 
kapasitas yang memadai dan peran 
yang nyata dalam pengembangan dan 
pengelolaan irigasi di tingkat jaringan 
utama sebagai pemanfaat (user) 

7 IP3A/GP3A/P3A berperan aktif. Tetapi 
karena irigasi teknis belum berjalan 
secara penuh maka ada sedikit 
kebingungan mengenai tugas 

9 P3A mempunyai kapasitas yang 
memadai dan peran yang nyata dalam 
pengembangan dan pengelolaan 

7 IP3A/GP3A/P3A berperan aktif. Tetapi 
karena irigasi teknis belum berjalan 
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No Kriteria Nilai Keterangan 

irigasi di tingkat jaringan tersier 
sebagai pemanfaat (user) 

secara penuh maka ada sedikit 
kebingungan mengenai tugas 

10 Terwujudnya satu kesatuan 
managerial dalam pengelolaan irigasi 

5 Masih kurang terbentuk satu kesatuan 
manajerial 

Sumber: Perhitungan 
 

Institusi pengelola jaringan irigasi mendapat peran penting terhadap kinerja yang dilakukan 
dalam kegiatan OP. Seluruh pengelola meliputi Dewan SDA, Komisi Irigasi, BBWS, UPTD, Pemda, 
IP3A, GP3A, dan P3A memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan dan harus memiliki 
integrasi yang baik. 

4.2.5 Pilar Sumber Daya Manusia 

Nilai IKMI untuk Pilar Sumber Daya Manusia memperoleh nilai sebesar 64 dengan predikat cukup 
dengan rincian kondisi eksisting seperti padaTabel 4.9. 

Tabel 4.9 Pilar Sumber Daya Manusia 

No Kriteria Nilai Keterangan 

1 Kuantitas pimpinan, staf, dan tenaga 
OP memadai 

5 Terdapat kekurangan jumlah tenaga 
OP, khususnya mantri/juru pengairan 
dan PPA  

2 Jumlah pimpinan, staf, dan tenaga 
OP yang berstatus pegawai negeri 
sipil > 50% dari pegawai yang ada 

8 sudah lebih dari 50%, terdapat 15 dari 
19 orang yang PNS (78,95%), namun 
pelaksana OP di lapangan mayoritas 
honorer 

3 Jumlah pimpinan, saf dan tenaga OP 
yang mempunyai jabatan fungsional 
> 20% dari pegawai yang ada 

8 Lebih dari 20% pegawai telah 
mengikuti pelatihan OP, namun belum 
memadai untuk pelaksanaan di 
lapangan 

4 Jumlah pimpinan, staf dan tenaga 
OP yang telah mempunyai sertifikat 
keahlian OP > 20% dari pegawai 
yang ada 

4 Lebih dari 20% pegawai telah 
mengikuti pelatihan OP 

5 Jumlah pimpinan, staf dan tenaga 
OP yang telah mengikuti pelatihan 
OP > 20% dari pegawai yang ada 

8 Telah dilaksanakan pelatihan OP dan 
hampir seluruh P3A mengikuti 

6 Jumlah P3A yang telah mendapat 
pelatihan > 40% dari P3A yang ada 

8 Telah dilaksanakan pelatihan OP dan 
hampir seluruh P3A mengikuti 

7 Jumlah petani sekaligus pemilik 
sawah > 40% dari petani yang ada 

10 50% petani sekaligus pemilik sawah, 
dan 50% petani penggarap 

8 Masyarakat tani mempunyai rasa 
memiliki, rasa tanggung jawab, 
apresiasi terhadap irigasi, dan 
respon yang nyata dalam partisipasi 
irigasi 

5 Mayoritas masyarakat belum memiliki 
rasa tanggung jawab terhadap irigasi 
dengan melubangi saluran-saluran 
yang ada 
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No Kriteria Nilai Keterangan 

9 Jumlah petani yang mampu 
membayar iuran P3A > 60% 

0 Karena belum ada operasi irigasi 
teknis, maka belum ada iuran 
pelayanan irigasi (IPAIR) 

10 Jumlah petani yang memiliki lahan 
lebih dari 2 ha > 20% petani yang ada 

8 sudah 20% petani yang memiliki lahan 
> 2 ha 

Sumber: Perhitungan 

Pilar Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan sistem irigasi terbagi menjadi dua instansi, 
yaitu instansi pemerintah dan petani. Secara kuantitas, SDM pemerintah sudah mencukupi, akan 
tetapi akibat tidak adanya Surat Keputusan (SK) dari pimpinan yang menyebabkan SDM 
pemerintah belum berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk SDM petani, secara kuantitas sudah 
sangat banyak, hanya saja kurang partisipasi dalam menjaga saluran tersier dikarenakan air tidak 
sepenuhnya sampai kepada petani. Tidak sampainya air dari tersier kepada petani menyebabkan 
rasa memiliki kurang dan menyebabkan tersier pun diabaikan. Selain itu, dikarenakan air belum 
sampai sepenuhnya kepada petani, maka sistem iuran pun belum berjalan. 

4.2.6 Rekap Nilai Keseluruhan 

Penilaian ini dilakukan karena kondisi eksisting tidak sama dengan hasil wawancara pertama. 
Dari hal ini penilaian perlu dilakukan lagi dengan dibantu PKPT. Rekap hasil akhir penilaian IKMI 
ditampilkan pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Rekap Nilai IKMI Berdasarkan Data Primer 

No Pilar Bobot (%) Nilai Kategori Hasil 

1 Ketersediaan Air 20 80 Memadai 16 

2 Prasarana Irigasi 25 56,04 Cukup 14,01 

3 Sistem Pengelolaan 20 34 Kurang 6,8 

4 Institusi Pengelola 20 56 Cukup 11,2 

5 Sumber Daya Manusia 15 64 Cukup 9,6 

    Jumlah 57,61 

 
Dibandingkan data Sekunder yang memiliki nilai 60,16, data Primer memiliki nilai yang lebih 
rendah sebesar 57,61. Hal ini disebabkan oleh kerusakan prasarana dan turunnya kinerja dari 
pengelolaan Irigasi pada Tahun 2018. 
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BAB 5  
REVITALISASI DAN ROADMAP MODERNISASI IRIGASI 

Revitalisasi DI Ciliman difokuskan pada indikator dan kriteria yang masih kurang sehingga pada 
akhir revitalisasi diharapkan nilai IKMI telah meningkat sehingga memungkinkan untuk menjadi 
lokasi penerapan modernisasi irigasi. Penerapan modernisasi irigasi ini akan dilakukan dari tahun 
2020-2024 atau selama 5 tahun yang akan dilaksanakan sesuai dengan roadmap/rencana aksi 
modernisasi irigasi. 

5.1 Revitalisasi 2018-2019 DI Ciliman 

Kegiatan revitasisasi DI Ciliman dilaksanakan sesuai kebutuhannya berdasarkan 5 pilar sebagai 
bentuk kriteria ideal proses pelaksanaan modernisasi irigasi. Berdasarkan kelima pilar tersebut 
disesuaikanlah kegiatan revitalisasi yang sesuai dan kebutuhan dan bobotnya dalam peningkatan 
nilai IKMI. 

5.1.1 Pilar Ketersediaan Air 

Mengacu kepada penilaian IKMI pada bab sebelumnya, pilar ketersediaan air berada pada 
predikat cukup. Penilaian masih bertolak ukur pada nilai IP dari penilaian IKSI Ciliman 2017. 
Dikarenakan ketersediaan air berdasarkan IP tersebut tidak semua diakibatkan oleh jaringan 
irigasi, melainkan juga disebabkan oleh air hujan, maka perhitungan ketersediaan air perlu 
dilakukan dengan metode tertentu sebagai salah satu upaya revitalisasi di tahun 2018. 

Sebagai upaya revitalisasi di tahun 2018, perhitungan neraca air dan IP melalui analisa langsung 
di lapangan terkait kondisi realisasi tanam, sehingga perhitungan ketersediaan air dapat dihitung 
secara kuantitatif. Perhitungan neraca air dilakukan untuk mengetahui apakah air dari bendung 
dapat memenuhi seluruh areal layanan irigasi. Selain itu harus ada penilaian besaran air yang 
masuk ke lahan untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan perencanaan awal. Perhitungan 
neraca air ini dilaksanakan oleh Balai Hidrologi dan Tata Air, Puslitbang Sumber Daya Air 
Kementerian PUPR.  

Sedangkan untuk tahun 2019 akan dilaksanakan revitalisasi lanjutan berupa peninjauan rencana 
pembangunan Waduk Leuwi Kopo dan kajian penambahan tampungan air. Tampungan air ini 
dapat berupa waduk, bendungan, maupun long storage yang akan dilaksanakan oleh BBWS C3. 
Program revitalisasi tahun 2018-2019 ini tidak berpengaruh terhadap peningkatan nilai IKMI 
untuk Pilar Ketersediaan Air, hal ini disebabkan karena nilai IKMI untuk pilar ini sudah dalam 
predikat memadai untuk diterapkan modernisasi irigasi. Maka tahap selanjutnya adalah 
dilakukannya penerapan rencana aksi modernisasi irigasi di DI Ciliman.  

5.1.2 Pilar Prasarana Irigasi 

Berdasarkan hasil penilaian IKMI dengan data primer dapat diketahui bahwa nilai untuk pilar 
prasarana irigasi memperoleh nilai sebesar 56,04 dengan predikat cukup. Berdasarkan 
pengamatan lapangan, maka didapatkan beberapa permasalahan yang secara umum ditemui 
pada prasarana fisik dari jaringan irigasi DI Ciliman (Gambar 5.1), antara lain sebagai berikut: 

1) Banyak yang tidak memiliki saluran tersier atau tersier rusak sehingga air tidak masuk ke 
lahan; 

2) Terjadi kebocoran dan retak pada saluran; 
3) Adanya sedimentasi dan saluran yang penuh dengan sampah atau tanaman; 
4) Jalan inspeksi pada beberapa bagian sulit diakses, penuh tanaman liar, atau rusak; 
5) Patok Km dan Hm tidak lengkap, beberapa dalam kondisi rusak dan tidak terbaca; 
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6) Tidak ada pengaturan operasi pembagian air sehingga muncul konflik; 
7) Pintu check gate beberapa sengaja dirusak karena konflik kebutuhan air; 
8) Tanah yang tidak stabil dan sering terjadi longsoran sehingga dapat mengakibatkan 

kerusakan saluran; 
9) Tidak adanya fasilitas seperti papan operasi dan papan duga muka air sehingga tidak dapat 

dilakukan pengamatan debit di pintu. 
10) Drainase belum terbangun sempurna sehingga sering terjadi banjir. 

 

 

Gambar 5.1 Permasalahan Umum yang Ditemui pada Jaringan Irigasi DI Ciliman 

Pada tahun 2018 dilaksanakan revitalisasi yang berkaitan dengan prasarana irigasi yaitu: 

1) Pemasangan lining modular dan concrete canvas. Lining modular dilakukan di saluran 
sekunder Seuleuh dari BSh 5 – BSh 6 sepanjang 1110 meter. Untuk lining concrete canvas 
dilakukan di jaringan tersier BSh 2 Ka sepanjang 157 meter. 

2) Pemasangan alat ukur debit volumetrik. Pengukuran debit volumetrik yang dipasang 
sejumlah 6 buah di lokasi sadap sekunder (BLmn 22, BLmn 29, BS4, BLmn 31, BLmn 32 Ka, 
BLmn 32 Ki). 

3) Penerapan pintu fiber/karet dan otomatisasi irigasi. Pintu fiber berjumlah 1 buah yang 
dipasang di BLmn 32 Ki dan dilengkapi dengan perangkat otomatisasi irigasi. Pintu karet 
total berjumlah 13 pintu yang akan dipasang di saluran tersier Seuleuh. 

Dari penerapan tersebut maka ada beberapa nilai yang dapat meningkat. Pemasangan lining 
modular dan concrete canvas meningkatkan nilai saluran jaringan utama karena yang tadinya 
merupakan saluran tanah dengan kapasitas yang berkurang akibat pendangkalan menjadi 
memiliki lining modular dan concrete canvas. Pemasangan alat ukur debit volumetrik dan 
penerapan pintu fiber/karet yang dilengkapi dengan otomatisasi dapat meningkatkan nilai 
bangunan jaringan irigasi. Alat ukur debit volumetrik membuat pengukuran debit di saluran 
dapat dilakukan karena sebelumnya DI Ciliman tidak memiliki bangunan ukur sama sekali dan 
hanya ada peil schaal di di bendung dan BS4. Maka dari itu diharapkan nilai prasarana irigasi 
meningkat dari 56,04 menjadi 58,91 dengan rincian penilaian seperti pada Tabel 5.1 berikut. 
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Tabel 5.1 Rencana Nilai Akhir Peningkatan Prasarana Irigasi 

No Bagian Prasarana Bobot (%) Nilai Jumlah 

1 Bangunan Utama 15 90,78 13,62 

2 Saluran Jaringan Utama 25 77,43 19,36 

3 Bangunan Jaringan Utama 25 60,54 15,13 

4 Drainase 20 35 7 

5 Jaringan Tersier 15 25,32 3,8 

Total 58,91                                                                        

Sumber: Perhitungan 

Sedangkan untuk tahun 2019 akan dilaksanakan revitalisasi lanjutan yang dilaksanakan oleh Balai 
Litbang Irigasi, Dinas PUPR Provinsi Banten, dan BBWS C3 berupa: 

1) Desain jaringan tersier untuk modernisasi irigasi oleh BBWS C3 dan Dinas PUPR. Kajian ini 
untuk mengetahui kondisi eksisting saluran tersier dan kondisi ideal dari prasarana fisik 
tersier di DI Ciliman berdasarkan luas area layanan. 

2) Alat ukur volumetrik oleh Balai Litbang Irigasi. Pengukuran debit harus bisa dilakukan di 
seluruh bangunan sadap, baik dari bangunan utama hingga sadap tersier. Pada tahun 2019 
direncanakan penambahan 2 alat ukur debit volumetrik di DI Ciliman. 

3) Studi drainase oleh Balai Litbang Irigasi. Salah satu masalah yang ada di DI Ciliman adalah 
seringnya banjir saat musim hujan karena fungsi drainase yang buruk sehingga perlu ada 
kajian mengenai drainase DI Ciliman. 

4) Lining modular oleh BBWS C3. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari lining modular yang 
dilakukan di tahun 2018. Untuk tahun 2019 ini sepanjang 2980 m. 

5) Bangunan bagi proporsional oleh Balai Litbang Irigasi. Bangunan bagi proporsional 
merupakan salah satu kriteria modernisasi irigasi yang akan dicoba diterapkan di DI Ciliman. 

6) Perbaikan saluran irigasi yang rusak oleh BBWS C3. Saluran irigasi yang ada banyak rusak 
akibat kondisi tanah yang rawan longsor. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan basic design 
penanggulangan longsoran sederhana di saluran irigasi untuk menjadi acuan dalam 
perbaikan dan penanggulangan longsoran di saluran. 

Peningkatan prasarana irigasi dari 56,04 menjadi hanya 58,9 karena 7 pilot teknologi hanya 
dilaksanakan di Saluran Sekunder Seuleuh. Dari penerapan tersebut diharapkan nilai pilar 
prasarana irigasi dapat meningkat dari 58,91 menjadi 71,45 pada tahun 2019 atau masih berada 
pada predikat cukup. Adapun beberapa cara yang harus dilakukan untuk mendapatkan nilai 
71,45 tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Melanjutkan pembuatan lining modular oleh BBWS sepanjang 2,87 km. 
2) Perencanaan dan perbaikan drainase/saluran pembuang yang dapat dilakukan bersama 

bantuan dengan P3A dan petani setempat. 
3) Penanganan perbaikan longsoran di BS8 dan penanganan kondisi kritis/bocoran pada 

crossdrain talang BLMN 31d dan di BLMN 12c. 
4) Penataan tersier yang bisa dilakukan secara partisipatif. 
5) Penerapan bangunan bagi proporsional. 
6) Penerapan pembuka pintu air portabel dan elektromekanis. 

5.1.3 Pilar Sistem Pengelolaan 

Berdasarkan penilaian IKMI dengan data sekunder, pilar sistem pengelolaan DI Ciliman 
memperoleh nilai sebesar 34 dan termasuk pada kriteria kurang. Permasalahan utama dari DI 
Ciliman pada pilar sistem pengelolaan irigasi adalah sistem operasi irigasi yang tidak berjalan. 
Seharusnya operasi irigasi dilaksanakan oleh juru meliputi buka tutup pintu, pencatatan debit, 
dan pengisian blangko. Hal ini tidak berjalan karena masih ada simpang siur mengenai SK dan 
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tupoksi dari juru tersebut. DI Ciliman merupakan kewenangan pusat sehingga seharusnya diatur 
oleh provinsi, sedangkan orang yang ditunjuk sebagai juru statusnya merupakan pejabat dari 
dinas kabupaten sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengelola Ciliman.  

Selain itu, buka tutup pintu juga dilakukan oleh petani tanpa mempertimbangkan kebutuhan air 
dan pembagian air. Belum ada pencatatan pembagian dan debit air yang dialirkan pada pintu-
pintu irigasi. Kekurangan pembiayaan OP juga menjadi salah satu penyebab kegiatan OP tidak 
efektif, pengambilan air juga dilakukan dengan menggunakan pompa yang dipinjam dari petugas 
P3A. Partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi masih belum berjalan sepenuhnya. Hal tersebut 
menyebabkan sistem operasional irigasi tidak berjalan sesuai Manual OP yang ditentukan. 
Rendahnya partisipasi petani menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap saluran tersier 
yang menjadi tanggung jawabnya, bahkan sebagian petani mengalihgunakan saluran tersier 
(untuk saluran tersier tipe tanggul tanah) menjadi lahan sawah. Sebagian besar tanaman padi 
juga masih menerapkan genangan kontinyu dan irigasi tadah hujan. Sehingga revitalisasi yang 
sesuai dengan permasalahan-permasalahan di lapangan tersebut dan kriteria penilaian seperti 
yang dijelaskan pada bab sebelumnya perlu dilakukan. 

Secara umum, permasalahan yang dialami dalam pilar sistem pengelolaan ini adalah sebagai 
berikut:  

1) Manual OP tersedia dan dilaksanakan; 
2) Blangko OP tersedia dan dilaksanakan; 
3) Pencatatan dokumen pendukung; 
4) Manual OP pintu dan perasi penangkap sedimen dilaksanakan secara baik dan benar; 
5) Pemeliharaan jaringan; 
6) Pengelolaan air tingkat tersier; 
7) Operasi pemeliharaan pintu tersier; 
8) Pengawalan dana AKNOP. 

Banyak hal yang perlu dilakukan untuk menaikkan pilar ini dan membutuhkan kerja sama dari 
berbagai pihak. Pengalihan sistem manajemen konvensional menuju sistem manajemen baru 
menjadi solusi untuk peningkatan kinerja sistem pengelolaan DI Ciliman. SMOPI adalah sistem 
manajemen baru yang dapat menjadi solusi untuk perbaikan sistem manajemen saat ini. Untuk 
itu pada tahun 2018 akan dilaksanakan sosialisasi SMOPI dan koordinasi dengan dinas terkait 
untuk menanggulangi 8 permasalahan tersebut. 

Dari penerapan SMOPI dan koordinasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan nilai pilar 
pengelolaan sistem irigasi dari 34 menjadi 64 seperti pada tabel berikut. 

Tabel 5.2 Rencana Pilar Sistem Pengelolaan Irigasi Setelah Revitalisasi 2018 

No Kriteria Nilai Keterangan 

1 Manual OP tersedia dan dilaksanakan 
secara konsisten 

7 Manual OP tersedia dan dilaksanakan 

2 Blangko OP tersedia dan dilaksanakan 7 Blangko OP tersedia dan dilaksanakan 

3 Tersedia buku pendukung: buku DI, BCP, 
peta ikhtisar, skema irigasi, peta petak 

8 Pencatatan dokumen pendukung 

4 Tersedia manual operasi pintu dan 
operasi penangkap sedimen yang 
dilaksanakan secara baik dan benar 

5 Manual OP pintu dan operasi penangkap 
sedimen dilaksanakan secara baik dan benar 

5 Tata cara pemeliharaan jaringan 
dilaksanakan secara baik dan benar 

8 Pemeliharaan diharapkan lebih rutin 
dilakukan karena SOP akan diperjelas dan 
SDM akan ditambah 
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No Kriteria Nilai Keterangan 

6 Tata cara drainase dilaksanakan secara 
baik dan benar 

2 Drainase tidak berjalan. Banyak rencana 
spillway yang tidak jadi dibangun serta 
fungsi drainase yang turun drastis. Salah 
satu alasannya adalah mengecilnya drainase 
alam karena badan sungai yang digunakan 
oleh masyarakat untuk menanam. 

7 Sistem pengelolaan air ditingkat tersier 
tersedia dan dilaksanakan secara 
konsisten 

7 Pengelolaan air ditingkat tersier tersedia dan 
dilaksanakan secara konsisten. 

8 Tata cara operasi pemeliharaan pintu 
tersier tersedia dan dilaksanakan dengan 
baik dan benar 

7 Tata cara operasi pemeliharaan pintu tersier 
dilaksanakan dengan baik. 

9 Dana OP irigasi sesuai dengan AKNOP 5 Pengawalan dana AKNOP 

10 Telah menerapkan aset manajemen 8 Aset manajemen sudah terkoordinir tapi 
belum sepenuhnya. Pencatatan dan 
pengarsipan sudah terorganisir dengan 
cukup baik. 

Sumber: Analisa IKMI Balai Irigasi, 2018 

Penerapan dan sosialisasi SMOPI akan menjadikan petugas menerapkan manual dan pengisian 
blangko yang sebelumnya belum sepenuhnya dilaksanakan. Dengan demikian, pelaporan akan 
dilakukan secara rutin sehingga data pun didapatkan. Kemampuan SMOPI dalam pelaporan 
kepada institusi tertinggi yang instan akan mempercepat pengaksesan data oleh institusi terkait 
dengan mudah. Selain itu, pelengkapan catatan dokumen pendukung pun dapat dipenuhi walau 
belum dapat dilakukan sepenuhnya. Selanjutnya, peningkatan pun terjadi dipelaksanaan manual 
OP Pintu dan operasi penangkap sedimen dengan baik dan benar. Walaupun begitu, blangko OP 
pintu penangkap sedimen belum tersedia dalam SMOPI, sehingga peningkatan nilai pada Tabel 
5.2 masih berupa harapan peningkatan kinerja akibat dilaksanakannya kriteria-kriteria lainnya.  

Untuk kriteria selanjutnya untuk tata cara drainase masih belum berjalan dengan rencana 
spillway yang tidak segera dibangun sehingga menyebabkan fungsi drainase tidak berjalan 
dengan baik. Pengalihgunaan saluran drainase alami menjadi saluran yang ditanami padi oleh 
petani setempat menjadi faktor utama buruknya sistem drainase di DI Ciliman. SMOPI belum 
dapat melingkupi kriteria ini, sehingga untuk kriteria ini tidak mendapat peningkatan dari 
penilaian di nilai IKMI awal. Sedangkan untuk kriteria-kriteria selanjutnya mendapat 
penambahan penilaian dikarenakan adanya pemindahan tugas dari petani ke petugas OP dalam 
melakukan OP sistem pengelolaan air ditingkat tersier. Pemindahan tugas tersebut 
menyebabkan tata cara operasinya pun akan disesuaikan sehingga OP pintu tersier akan jauh 
lebih baik dibandingkan saat ini. Berdasarkan hasil sosialisasi SMOPI pun, dana OP akhirnya mulai 
disesuai dengan AKNOP sehingga akan lebih teratur, transparan, dan termanfaatkan dengan baik. 
Disertai dengan aset manajemen yang sudah terkoordinir serta pencatatan yang sudah 
terorganisir walau belum sepenuhnya berjalan. 

Revitalisasi ditahun 2018 dengan analisis perolehan nilai IKMI sebesar 64 untuk pilar sistem 
pengelolaan, masih berada pada predikat cukup, sehingga revitalisasi masih perlu dilanjutkan 
ditahun 2019. Adapun revitalisasi ditahun 2019 akan dilakukan penerapan dan sosialisasi 
kegiatan Decision Support System Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (DSS 
SMOPI). DSS SMOPI ini akan mengintegrasikan seluruh teknologi yang telah diterapkan dan 
berbasis telemetri ke dalamnya sebagai sistem dasar terbentuknya sistem operasi menuju sistem 
on demand yang juga menjadi salah satu hasil yang diinginkan dalam modernisasi irigasi.  
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Diperlukan penerapan dan sosialisasi lebih lanjut dalam mengenalkan DSS SMOPI ini kepada 
institusi-institus terkait agar selanjutnya penerapan ini akan berjalan secara sinergis. Adapun 
apabila revitalisasi ditahun 2019 ini berhasil, maka nilai IKMI untuk pilar sistem pengelolaan DI 
CIliman akan meningkat dari nilai hasil revitalisasi 2018 yaitu 64, menjadi 88 atau berada pada 
predikat memadai dan mampu dilaksanakan modernisasi irigasi. Adapun hasil penilaian pada 
revitalisasi 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 5.3 Rencana Pilar Sistem Pengelolaan Irigasi Setelah Revitalisasi 2019 

No Kriteria Nilai Keterangan 

1 
Manual OP tersedia dan dilaksanakan 
secara konsisten 

9 Manual OP tersedia dan dilaksanakan 

2 
Blangko OP tersedia dan 
dilaksanakan 

9 Blangko OP tersedia dan dilaksanakan 

3 
Tersedia buku pendukung: buku DI, 
BCP, peta ikhtisar, skema irigasi, peta 
petak 

9 
Terdapat buku DI, skema irigasi dan peta 
petak yang update 

4 
Tersedia manual operasi pintu dan 
operasi penangkap sedimen yang 
dilaksanakan secara baik dan benar 

7 
Tersedia manual operasi pintu dan 
dilaksanakan 

5 
Tata cara pemeliharaan jaringan 
dilaksanakan secara baik dan benar 

8 
Pemeliharaan jaringan meningkat karena 
kerusakan diketahui lebih cepat 

6 
Tata cara drainase dilaksanakan 
secara baik dan benar 

10 Telah dilakukan desain drainase yang baik 

7 
Sistem pengelolaan air ditingkat 
tersier tersedia dan dilaksankan 
secara konsisten 

9 
Pengelolaan air ditingkat tersier tersedia dan 
dilaksanakan 

8 
Tata cara operasi pemeliharaan pintu 
tersier tersedia dan dilaksanakan 
dengan baik dan benar 

9 
Operasi dan pemeliharaan pintu tersier 
dilaksanakan 

9 Dana OP irigasi sesuai dengan AKNOP 9 Dana mulai sesuai AKNOP 

10 Telah menerapkan aset manajemen 9 Telah menerapkan aset manajemen 

Sumber: Analisa IKMI Balai Irigasi, 2018 

Penerapan DSS SMOPI diharapkan akan meningkatkan penerapan manual OP, Blangko OP, buku 
pendukung dan terupdate, serta manual-manual lainnya. dalam penerapannya, DSS SMOPI akan 
dilengkapi dengan kegiatan lain untuk peningkatan sarana dan prasarananya, salah satunya 
adalah dilakukannya evaluasi terhadap desain sand trap atau bangunan penangkap sedimen. 
Dilengkapi dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan DSS SMOPI ini juga dapat 
meningkatkan salah satu kriteria pilar ini yaitu dalam kriteria tersedianya manual operasi pintu 
dan operasi penangkap sedimen yang dilaksanakan dengan baik dan benar yang sebelumnya 
belum dapat dengan baik terakomodir oleh penerapan SMOPI. 

Selain itu, kriteria tata cara drainase yang belum memiliki nilai yang baik di revitalisasi 2018, 
mengalami peningkatan nilai yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan saat penerapan dan 
sosialisasi DSS SMOPI, terapkan juga kegiatan lain sebagai pelengkap, yaitu perencanaan sistem 
drainase di jaringan irigasi. Dilakukannya kegiatan ini akan menghasilkan desain drainase yang 
baik sehingga tata cara drainase bagi sawah petani dapat disesuaikan serta dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. Dalam revitalisasi 2019 ini pun dilakukan monitoring dan evaluasi dari 
revitalisasi 2018. Sehingga diharapkan kriteria-kriteria lainnya dapat meningkat seperti 
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pengelolaan air di tingkat tersier berikut juga dengan kegiatan OP pintu tersiernya, pendanaan 
OP yang mulai sesuai AKNOP, serta diterapkannya aset manajemen yang lebih baik. 

5.1.4 Pilar Institusi Pengelola 

Pilar Institusi Pengelola menjadi salah satu dari 5 pilar yang menjadi kriteria penilaian dalam 
penerapan modernisasi irigasi. Pilar ini mendapatkan nilai IKMI awal sebesar 56 atau berada 
pada predikat cukup. Berada dipredikat cukup menjadikan pilar ini perlu dilakukan revitalisasi. 
Pelaksanaan revitalisasi ini memerlukan bantuan dari banyak pihak terkait seperti institusi 
pengelola jaringan irigasi yang menjadi peran penting terhadap kinerja dalam kegiatan OP. 
Seluruh pengelola meliputi Dewan SDA, Komisi Irigasi, BBWS, UPTD, Pemda, IP3A, GP3A, dan P3A 
memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan dan harus memiliki integrasi yang baik. 

Untuk itu perlu adanya sosialisasi dan masukan perbaikan kepada para pengelola dengan 
dibantu oleh PKPT sehingga kinerja dari masing-masing unit pengelola menjadi maksimal dan 
terlibat dalam satu kesatuan manajerial. Dengan demikian, pada akhir tahun 2018 diharapkan 
terjadi peningkatan pilar institusi pengelola menjadi 75 dengan rincian seperti pada Tabel 5.4 

Tabel 5.4 Rencana Pilar Institusi Pengelola setelah Revitalisasi 2018 

No Kriteria Nilai Keterangan 

1 
Dewan SDA atau PTPA telah 
terbentuk dan aktif 

5 
Dewan SDA telah terbentuk tetapi 
masih kurang aktif 

2 
Komisi irigasi telah terbentuk dan 
aktif 

5 
Komisi irigasi telah terbentuk, telah 
beberapa kali mengadakan rapat, 
tetapi masih kurang aktif. 

3 
Kinerja komisi irigasi menunjukkan 
peran dan fungsinya yang nyata 
sebagai unit koordinator 

9 
Komisi irigasi lebih berperan sebagai 
unit koordinator 

4 
Pemda punya atensi terhadap 
pengembangan dan pengelolaan 
irigasi 

9 
Pemda cukup perhatian mengenai 
perbaikan irigasi 

5 

Kinerja pemda mempunyai peran 
yang nyata dalam pengembangan 
dan pengelolaan irigasi sebagai unit 
regulator 

8 
Pemda cukup berperan dalam 
pengembangan dan pengelolaan 
sebagai unit regulator 

6 

Kinerja Balai Wilayah 
Sungai/UPTD/BUMN mempunyai 
kapasitas yang memadai dan peran 
yang nyata dalam pengembangan 
dan pengelolaan irigasi sebagai 
developer atau operator 

9 
BBWS C3 cukup berperan pada 
pemeliharaan jaringan irigasi, UPTD 
kembali aktif sebagai operator 

7 
IP3A/GP3A/P3A telah terbentuk dan 
aktif 

9 
Ada 1 IP3A, 4 GP3A, dan 44 P3A yang 
telah terbentuk dan aktif serta 
memiliki SK Bupati. 

8 

IP3A/GP3A/P3A mempunyai 
kapasitas yang memadai dan peran 
yang nyata dalam pengembangan 
dan pengelolaan irigasi di tingkat 
jaringan utama sebagai pemanfaat 
(user) 

9 IP3A/GP3A/P3A berperan aktif. 
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No Kriteria Nilai Keterangan 

9 

P3A mempunyai kapasitas yang 
memadai dan peran yang nyata 
dalam pengembangan dan 
pengelolaan irigasi di tingkat jaringan 
tersier sebagai pemanfaat (user) 

7 IP3A/GP3A/P3A berperan aktif. 

10 
Terwujudnya satu kesatuan 
managerial dalam pengelolaan irigasi 

5 Lebih ada kesatuan manajerial 

Sumber: Analisa IKMI Balai Irigasi, 2018 

Peningkatan nilai dari 46 menjadi 65 didukung oleh sosialisasi, pembentukan UPIM dan 
melakukan penambahan tugas dan fungsi dalam PTGA oleh PKPT. Untuk itu perlu adanya 
sosialisasi dan masukan perbaikan kepada para pengelola dengan dibantu oleh PKPT sehingga 
kinerja dari masing-masing unit pengelola menjadi maksimal dan terlibat dalam satu kesatuan 
manajerial. Dengan demikian, pada akhir tahun 2018 diharapkan terjadi peningkatan pilar 
institusi pengelola menjadi 75. Penilaian IKMI setelah revitalisasi 2018 tersebut masih berada 
pada predikat cukup, sehingga kegiatan revitalisasi masih harus dilakukan ditahun 2019. 
Kegiatan soft component masih harus dilanjutkan ditahun 2019. Soft component yang dimaksud 
adalah pembentukan UPIM, pengaktifan dan rekonstruksi UPTD. Adapun peningkatan nilai yang 
diharapkan dari revitalisasi 2019 ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 5.5 Rencana Pilar Institusi Pengelola setelah Revitalisasi 2019 

No Kriteria Nilai Keterangan 

1 
Dewan SDA atau PTPA telah terbentuk dan 
aktif 

8 
Dewan SDA telah terbentuk dan 
aktif 

2 Komisi irigasi telah terbentuk dan aktif 8 
Komisi irigasi telah terbentuk 
dan aktif 

3 
Kinerja komisi irigasi menunjukkan peran dan 
fungsinya yang nyata sebagai unit 
koordinator 

8 
Komisi irigasi lebih berperan 
sebagai unit koordinator 

4 
Pemda punya atensi terhadap 
pengembangan dan pengelolaan irigasi 

9 
Pemda cukup perhatian 
mengenai perbaikan irigasi 

5 
Kinerja pemda mempunyai peran yang nyata 
dalam pengembangan dan pengelolaan 
irigasi sebagai unit regulator 

9 

Pemda cukup berperan dalam 
pengembangan dan 
pengelolaan sebagai unit 
regulator 

6 

Kinerja Balai Wilayah Sungai/UPTD/BUMN 
mempunyai kapasitas yang memadai dan 
peran yang nyata dalam pengembangan dan 
pengelolaan irigasi sebagai developer atau 
operator 

9 

BBWS C3 cukup berperan pada 
pemeliharaan jaringan irigasi, 
UPTD kembali aktif sebagai 
operator 

7 IP3A/GP3A/P3A telah terbentuk dan aktif 9 
Ada 1 IP3A, 4 GP3A, dan 44 P3A 
yang telah terbentuk dan aktif 
serta memiliki SK Bupati. 

8 

IP3A/GP3A/P3A mempunyai kapasitas yang 
memadai dan peran yang nyata dalam 
pengembangan dan pengelolaan irigasi di 
tingkat jaringan utama sebagai pemanfaat 
(user) 

9 IP3A/GP3A/P3A berperan aktif. 
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No Kriteria Nilai Keterangan 

9 

P3A mempunyai kapasitas yang memadai 
dan peran yang nyata dalam pengembangan 
dan pengelolaan irigasi di tingkat jaringan 
tersier sebagai pemanfaat (user) 

9 IP3A/GP3A/P3A berperan aktif. 

10 
Terwujudnya satu kesatuan managerial 
dalam pengelolaan irigasi 

9 
Telah terbentuk UPIM sebagai 
kesatuan manajerial 

Sumber: Analisa IKMI Balai Irigasi, 2018 

Mengacu kepada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan nilai untuk 
kriteria-kriteria diatas. Terjadi peningkatan nilai sebesar 12 poin dari revitalisasi 2018 sehingga 
didapat nilai akhir sebesar 87 poin untuk pilar institusi pengelola setelah dilakukan revitalisasi 
2019. Dengan demikian, pilar institusi pengelola sudah berada di predikat memadai untuk 
diterapkan modernisasi irigasi. Dalam revitalisasi 2019 ini diharapkan kelanjutan soft component 
dapat berjalan dengan baik sehingga perkiraan nilai tersebut dapat terwujud. 

5.1.5 Pilar Sumber Daya Manusia 

Keempat pilar sebelumnya pun tidak bisa lepas dari peran pilar sumber daya manusia ini. Sumber 
daya manusia yang baik tentu akan meningkatkan keberhasilan penerapan modernisasi irigasi 
yang akan dilakukan. Nilai IKMI untuk Pilar Sumber Daya Manusia memperoleh nilai sebesar 64 
dengan predikat cukup yang juga masih membutuhkan revitalisasi di tahun 2018-2019. 

Tahun 2018 dilakukan sosialisasi dan masukan perbaikan kepada UPTD dan P3A dengan dibantu 
oleh PKPT berupa pemberian tugas dan fungsi melekat kepada petugas OP dan perangkat 
pengelola irigasi sampai dengan P3A, melalui UPIM, sehingga kinerja dari masing-masing SDM 
menjadi lebih memadai secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu diharapkan irigasi teknis 
sudah bisa mulai berjalan sehingga ipair sudah ada. Pada akhir tahun 2018 diharapkan terjadi 
peningkatan pilar institusi pengelola menjadi 73 dengan rincian seperti pada Tabel 5.6. 

Tabel 5.6 Rencana Peningkatan Pilar Sumber Daya Manusia setelah Revitalisasi 2018 

No Kriteria Nilai Keterangan 

1 Kuantitas pimpinan, staf, dan tenaga OP 
memadai 

7 Akibat restrukturisasi, maka ada 
kejelasan mengenai tupoksi masing 
masing pegawai 

2 Jumlah pimpinan, staf, dan tenaga OP 
yang berstatus pegawai negeri sipil > 50% 
dari pegawai yang ada 

10 Pimpinan, staf, dan tenaga OP sudah 
90% berstatus PNS 

3 Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP 
yang mempunyai jabatan fungsional > 
20% dari pegawai yang ada 

10 Jumlah pejabat fungsional telah lebih 
dari 20%, tetapi saat ini sedang 
terjadi perubahan struktur organisasi 

4 Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP 
yang telah mempunyai sertifikat keahlian 
OP > 20% dari pegawai yang ada 

4 Pegawai yang memiliki sertifikat 
keahlian OP belum mencapai 20% 

5 Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP 
yang telah mengikuti pelatihan OP > 20% 
dari pegawai yang ada 

10 Lebih dari 20% pegawai telah 
mengikuti pelatihan OP 

6 Jumlah P3A yang telah mendapat 
pelatihan > 40% dari P3A yang ada 

10 Telah dilaksanakan pelatihan OP dan 
hampir seluruh P3A mengikuti 

7 Jumlah petani sekaligus pemilik sawah > 
40% dari petani yang ada 

10 50% petani sekaligus pemilik sawah, 
dan 50% petani penggarap 
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No Kriteria Nilai Keterangan 

8 Masyarakat tani mempunyai rasa 
memiliki, rasa tanggung jawab, apresiasi 
terhadap irigasi, dan respon yang nyata 
dalam partisipasi irigasi 

5 Mengalirnya air dan adanya dialog 
antar stake holder terkait 
meningkatkan rasa memiliki 
masyarakat 

9 Jumlah petani yang mampu membayar 
iuran P3A > 60% 

2 Dengan pengaturan yang baik maka 
IPAIR diharapkan dapat mulai 
berjalan 

10 Jumlah petani yang memiliki lahan lebih 
dari 2 ha > 20% petani yang ada 

5 Tidak sampai 10% petani yang 
memiliki lahan > 2 ha. Sebagian 
besar tidak sampai 1 ha. 

Sumber: Analisa Balai Litbang Irigasi, 2018 

Kerjasama Balai Litbang Irigasi dengan PKPT melalui kegiatan soft component bersama UPIM dapat 
meningkatkan kriteria jumlah pimpinan, staf, dan tenaga OP memiliki jabatan fungsional dan sudah PNS, 
staf-staf tersebut akan diberikan pelatihan sehingga kompetensinya pun dapat meningkat. Tidak hanya 
pimpinan, staf, dan tenaga OP saja yang menerima perlakuan, P3A juga mendapatkan pelatihan untuk 
meningkatkan kompetensinya dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Petani melalui sosialisasi 
dan bantuan P3A juga diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap jaringan irigasi, baik melalui 
partisipasi irigasi, ataupun pembayaran iuran yang dilaksanakan IPAIR.  

Peningkatan nilai pilar sumber daya manusia menjadi 73 masih perlu dilakukan revitalisasi lanjutan di tahun 
2019. Kegiatan yang dilakukan masih melanjutkan kegiatan di tahun 2018, diharapkan dengan penerapan 
saat revitalisasi 2018 berjalan baik dan menyebabkan sebagian kriteria terus meningkat. Revitalisasi 2019 
juga akan melakukan pemberian pelatihan OP dan juga sosialisasi agar IPAIR dapat berjalan dengan baik. 
Apabila revitalisasi 2019 dapat berjalan dengan baik maka diperkirakan akan terjadi penambahan nilai akhir 
sebesar 11 poin atau menjadi 84 yang sudah termasuk ke dalam predikat memadai untuk dilanjutkan 
penerapan modernisasi irigasi. 

Tabel 5.7 Rencana Peningkatan Pilar Sumber Daya Manusia setelah Revitalisasi 2019 

No Kriteria Nilai Keterangan 

1 
Kuantitas pimpinan, staf, dan tenaga OP 
memadai 

8 
Akibat restrukturisasi, maka ada 
kejelasan mengenai tupoksi masing 
masing pegawai 

2 
Jumlah pimpinan, staf, dan tenaga OP 
yang berstatus pegawai negeri sipil > 
50% dari pegawai yang ada 

10 
Pimpinan, staf, dan tenaga OP sudah 
90% berstatus PNS 

3 
Jumlah pimpinan, saf dan tenaga OP 
yang mempunyai jabatan fungsional > 
20% dari pegawai yang ada 

10 
Jumlah pejabat fungsional telah lebih 
dari 20%, tetapi saat ini sedang terjadi 
perubahan struktur organisasi 

4 

Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP 
yang telah mempunyai sertifikat 
keahlian OP > 20% dari pegawai yang 
ada 

7 
Pegawai yang memiliki sertifikat 
keahlian OP belum mencapai 20% 

5 
Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP 
yang telah mengikuti pelatihan OP > 
20% dari pegawai yang ada 

10 
Lebih dari 20% pegawai telah 
mengikuti pelatihan OP 

6 
Jumlah P3A yang telah mendapat 
pelatihan > 40% dari P3A yang ada 

10 
Telah dilaksanakan pelatihan OP dan 
hampir seluruh P3A mengikuti 

7 
Jumlah petani sekaligus pemilik sawah > 
40% dari petani yang ada 

10 
50% petani sekaligus pemilik sawah, 
dan 50% petani penggarap 
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8 

Masyarakat tani mempunyai rasa 
memiliki, rasa tanggung jawab, apresiasi 
terhadap irigasi, dan respon yang nyata 
dalam partisipasi irigasi 

8 

Mengalirnya air dan adanya dialog 
antar stake holder terkait 
meningkatkan rasa memiliki 
masyarakat 

9 
Jumlah petani yang mampu membayar 
iuran P3A > 60% 

6 
Dengan pengaturan yang baik maka 
IPAIR diharapkan dapat mulai berjalan 

10 
Jumlah petani yang memiliki lahan lebih 
dari 2 ha > 20% petani yang ada 

5 
Tidak sampai 10% petani yang 
memiliki lahan > 2 ha. Sebagian besar 
tidak sampai 1 ha. 

Sumber: Analisa Balai Litbang Irigasi, 2018 

 

5.2 Rencana Aksi / Roadmap Modernisasi Irigasi 

Setelah dilakukan revitalisasi setelah satu tahun, maka penilaian IKMI perlu dilakukan kembali 
untuk melihat sejauh apa peningkatan yang telah terjadi. Dari nilai tersebut juga dapat 
ditentukan rencana berikutnya agar DI Ciliman memang telah siap untuk penerapan Modernisasi 
Irigasi setelah dilakukan 1-2 tahun revitalisasi. Penentuan siap atau tidaknya yaitu dengan nilai 
IKMI yang melebihi 80. Berikut nilai IKMI perkiraan setelah revitalisasi jaringan irigasi selama 1 
tahun yaitu di 2018 seperti ditampilkan pada Tabel 5.8. 

Tabel 5.8 Perkiraan Nilai IKMI Setelah Revitalisasi Tahun 2018 

No Indikator Bobot Upaya Tingkat Predikat IKMI 

1 Ketersediaan Air 20 80 Memadai 16,00 

2 Prasarana Irigasi 25 58,91 Cukup 14,73 

3 Sistem Pengelolaan 20 64 Cukup 12,80 

4 Institusi Pengelola 20 75 Cukup 15,00 

5 Sumber Daya Manusia 15 73 Cukup 10,95 

Nilai IKMI 69,48 
Sumber: Analisa Balai Litbang Irigasi, 2018 

Dari tabel tersebut maka dapat dilihat bahwa revitalisasi yang dilaksanakan dengan berbagai 
penerapan teknologi selama tahun 2018 dapat meningkatkan angka IKMI sebesar 11,87, dari 
57,61 menjadi 69,48. Selanjutnya dilaksanakan revitalisasi ditahun 2019 dan nilai IKMI pun 
mendapat peningkatan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 5.9 Perkiraan Nilai IKMI Setelah Revitalisasi Tahun 2019 

No Indikator Bobot Upaya Tingkat Predikat IKMI 

1 Ketersediaan Air 20 80 Memadai 16,00 

2 Prasarana Irigasi 25 71.45 Cukup 17,86 

3 Sistem Pengelolaan 20 88 Cukup 17,60 

4 Institusi Pengelola 20 87 Cukup 17,40 

5 Sumber Daya Manusia 15 84 Cukup 12,60 

Nilai IKMI 81,46 
Sumber: Analisa Balai Litbang Irigasi, 2018 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai IKMI mengalami peningkatan dari 69,48 
menjadi 81,46. Perolehan nilai IKMI sebesar 81,46 sudah masuk ke dalam predikat memadai 
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untuk dilakukan penerapan modernisasi irigasi. Revitalisasi yang telah direncanakan tersebut 
tidak hanya dilakukan oleh Puslitbang SDA, tetapi juga oleh dinas terkait seperti Dinas PUPR 
Provinsi Banten dan BBWS Ciujung-Cidanau-Cidurian (C3). Poin-poin kesepakatan tersebut 
dipaparkan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada 3 Oktober 2018 dan 
kemudian didapat kesimpulan pekerjaan apa saja yang masih harus dilakukan dan akan 
dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Hasil dari FGD dapat disimpulkan bahwa 
peningkatan parameter pada pilar IKMI sudah dilaksanakan mulai tahun 2018 dan akan 
dilanjutkan pada tahun 2019, sehingga mulai tahun 2020 langkah-langkah modernisasi irigasi 
dapat dilakukan sesuai roadmap yang tersusun dan dapat dilihat di Lampiran 1.  

Penerapan modernisasi irigasi akan dilakukan berdasarkan roadmap yang telah di desain selama 
5 tahun hingga tahun 2024. Pelaksanaan rencana aksi ini disusun berdasarkan 45 langkah 
modernisasi irigasi yang dijelaskan pada Lampiran 1 dalam Pedoman Modernisasi Irigasi 2017. 
Pelaksanaan 45 langkah Modernisasi Irigasi tidak harus semua langsung diterapkan, untuk 
tingkat awal dibagi 3 tahapan: tahap 1 (satu) pada tingkatan terpenuhi 30% dari 45 langkah, 
tahap 2 (dua) terpenuhi 60%, tahap 3 (tiga) terpenuhi 100% dalam periode 5-10 tahun atau 
sesuai dengan kemampuan pembiayaannya. Pada setiap tahapan harus terpenuhi prinsip trilogi 
modernisasi: real time, real alocation, real losses dan Panca Krida Modernisasi Irigasi, baca data 
otomatis, kirim data telemetry, komputerisasi perhitungan neraca air, perintah buka pintu 
telemetri, operasi pintu elektromekanikal. Penerapan rencana aksi ini juga dilakukan sesuai 
dengan 5 pilar kriteria utama terwujudnya modernisasi, yaitu Pilar Ketersediaan Air, Prasarana 
Fisik, Sistem Pengelolaan, Institusi Pengelola, dan Sumber Daya Manusia. 

5.2.1 Pilar Ketersediaan Air 

Seperti telah dijelaskan pada Bab 4 di poin ke 2.4 mengenai pertahapan modernisasi irigasi, 
bahwa terdapat 5 langkah yang harus dipenuhi dalam modernisasi irigasi untuk pilar 
ketersediaan air yaitu harmonisasi hulu hilir, menjaga kelestarian lingkungan, DAS, dan saluran 
irigasi, hak guna air (HGA), penyediaan dan penyimpanan air, serta tambahan pasokan air. 

Untuk pemenuhan harmonisasi hulu hilir, akan dilakukan tahap identifikasi keaktifan TKPSDA, 
dewan SDA, SISDA, dan konsistensi RTRW di tahun 2020. Selanjutnya dilakukan kerjasama 
dengan BBWS, Dinas PU provinsi dan kabupaten serta kelanjutan UPIM di tahun 2021-2022. 
Dengan melakukan kegiatan tersebut, maka tingkat modernisasi irigasi untuk langkah 
harmonisasi hulu hilir sudah berada ditingkat awal. Memasuki tingkat menengah, maka tahapan 
selanjutnya yang harus dilakukan dalam harmonisasi hulu hilir adalah penyiapan dan 
implementasi SOP sampai dengan tahun 2024. Tahap penyiapan dan implementasi SOP juga 
dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasinya sehingga dapat dilanjutkan ke tingkat 
modernisasi irigasi lanjutan. Pemenuhan langkah ini hanya dapat dilakukan oleh BBDAS sebagai 
institusi yang berwenang. 

Dilanjutkan ke langkah berikutnya yaitu langkah penjagaan kelestarian lingkungan, DAS dan 
saluran irigasi. Langkah ini dapat dilakukan oleh BBDAS. Adapun tahapan yang harus dilakukan 
melakukan penanaman di bagian hulu ditahun pertama, penertiban sanitasi liar di tahun kedua 
dan ketiga, dan penjagaan keberlanjutan penjagaan saluran irigasi. Dengan melakukan tahapan 
tersebut dengan baik, maka di tahun 2024 untuk langkah penjagaan kelestarian lingkungan akan 
berada pada tingkat modernisasi irigasi lanjutan. 

Langkah selanjutnya adalah langkah hak guna air yang akan dilaksanakan oleh Balai HITA, BBWS 
dan stake holder terkait. Selama 5 tahun akan dilakukan beberapa tahapan yang akan membawa 
langkah ini ke tingkat lanjutan. Adapun tahapan tersebut adalah dilakukan penerapan alokasi air 
setiap musim dan persiapan kajian hak guna air di tahun pertama. Pada tahun kedua dan ketiga 
dilakukan kajian hak guna air sebagai tindak lanjut dari persiapan kajian hak guna lahan di tahun 



Naskah Ilmiah Modernisasi Irigasi 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  5-13 
 

sebelumnya berdasarkan perhitungan pada software neraca alokasi air. Jika tahapan itu berhasil, 
maka dapat diterapkan alokasi air setiap musim sehingga dapat menjamin ketersediaan airnya 
setiap tahun. 

Untuk mendukung terwujudnya hak guna air dan ketersediaan air yang andal, maka perlu 
dilakukan juga langkah penyediaan dan penyimpanan air. Pada tahapan persiapan kajian hak 
guna air akan dibantu dengan neraca alokasi air, maka aplikasi tersebut harus dikembangkan 
agar dapat melakukan perhitungan neraca air 5-1 harian selama 3 tahun pertama. Jika berhasil 
dilakukan, maka dua tahun terakhir akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap neraca air 
tersebut. Tahapan ini dapat dilakukan oleh Balai HITA, BBWS, TKPSDA, dan Komir. Untuk 
menciptakan ketersediaan air yang andal, perlu juga dilakukan langkah penambahan pasokan air, 
maka yang dapat dilakukan oleh BBWS dan stake holder lain adalah pembuatan DED Bendung 
Leuwikopo. Pelaksanaan 2 langkah dan 3 langkah sebelumnya akan membawa pilar ini sampai 
ke modernisasi irigasi tingkat lanjut. 

5.2.2 Pilar Prasarana Fisik 

Ketersediaan air yang baik tentu membutuhkan prasarana fisik yang baik. Beberapa substansi 
modernisasi untuk pilar prasarana fisik antara lain studi identifikasi potensi pembangunan 
tampungan air baru yang akan dipenuhi dengan adanya DED Leuwikopo. Kemudian substansi 
bendungan, reservoir, waduk, long storage yang akan dilakukan desain dan implementasi pintu 
bendung elektromekanis serta dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi OP bendung. 
Selanjutnya akan dilakukan implementasi bangunan alat ukur modular di tingkat tersier selama 
5 tahun.  

Peningkatan kinerja saluran pembawa dan pembuang juga akan dilakukan berdasarkan 5 kriteria 
yang akan dikembangkan yaitu dari segi kapasitas saluran yang akan dibuatkan studi dan desain 
dasar (basic design) long storage selama 4 tahun, dan dilakukan pembuatan sipatan perbaikan 
saluran di tahun kelima. Dari segi lining saluran, akan dilakukan penanganan longsoran-
longsoran di jaringan irigasi di tahun pertama, dan dilanjutkan dengan pemeliharaan lining 
saluran untuk tahun berikutnya. Dari segi sempadan dan patok km dan hm, akan dilakukan 
identifikasi di tahun pertama dan dilakukan pemasangan patok ditahun kedua. Tahun berikutnya 
akan dilakukan pelaksanaan OP untuk sempadan dan patok. Terakhir dari segi saluran pembuang 
akan dilakukan normalisasi saluran di tahun pertama berdasarkan perencanaan sistem drainase 
yang merupakan hasil revitalisasi 2019. Dilanjutkan dengan pembangunan saluran drainase di 
tahun-tahun berikutnya.  

Selanjutnya untuk peningkatan substansi bangunan pendukung, terdapat beberapa bagian 
bangunan yang perlu dilakukan rencana aksinya. Seperti pengendali intake dan saluran 
pembawa akan disusun manual OP pengendali sedimennya, sehingga dalam 5 tahun rencana 
aksi dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap manual tersebut. Kemudian untuk 
bangunan bagi, sadap dan bangunan sadap akan dilakukan penggantian pintu elektromekanik 
pada pintu bagi sadap di tahun pertama, dan tahun berikutnya sampai dengan 2024 akan 
dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja OP pintu-pintu tersebut. Selain itu sebagai 
bangunan pendukung lainnya, sanggar tani akan dibangun selama tahun 2020-2021 yang akan 
dilakukan oleh PKPT dan BBWS. Penggantian pintu sorong manual menjadi otomatis pun akan 
dilakukan hingga tahun 2024 hingga seluruh pintu pada tiap bangunan bagi akan beroperasi 
secara otomatis dan berbasis telemetri. Selain itu pintu-pintu tersebut juga akan dilengkapi 
dengan alat penggerak/lifting device untuk membantu petugas dalam pengoperasiannya. Selain 
bangunan-bangunan untuk jaringan irigasi, maka dibutuhkan juga pembuatan fasilitas 
pendukung OP seperti gudang peralatan di lapangan. 
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Adapun substansi lain yang akan ditingkatkan adalah ketersediaan bangunan pelengkap seperti 
jalan inspeksi, atap pelindung pintu di bangunan bagi sadap, serta bangunan pengendali sampah 
akan dilakukan pemasangan di bangunan utama, sipon, talang, dan gorong-gorong pada tahun 
pertama. Untuk ketersediaan bangunan pelengkap ini akan diakomodir oleh BBWS. Kemudian 
untuk prasarana ditingkat tersier juga akan dilakukan oleh BBWS dan dibantu oleh Balai Irigasi. 

5.2.3 Pilar Sistem Pengelolaan 

Pengelolaan yang baik juga akan memberikan keandalan air dan perpanjangan umur layanan 
prasarana jaringan irigasi. Ada cukup banyak substansi yang perlu diperhatikan dalam sistem 
pengelolaannya. Sistem operasional irigasi dipastikan akan sampai tingkat lanjut oleh Balai Irigasi 
dan Balai HITA dalam penyediaan penambahan pintu otomatisasi, operasi dan monitoring 
evaluasi DSS SMOPI. Kemudian untuk substansi kebutuhan air akan dilakukan penambahan alat 
water requirement dengan data aktual yang dapat diakses setiap saat. Sedangkan untuk alokasi 
dan distribusi air telah dilakukan secara semi demand di tahun 2019, sehingga dilanjutkan 
distribusi air on demand di tahun 2024 setelah diterapkannya otomatisasi pintu disetiap 
bangunan bagi sadap dan terintegrasi oleh DSS SMOPI. 

Diperlukan juga pengukuran debit di titik-titik tertentu dalam jangka waktu 3 tahun sekali untuk 
mengetahui kehilangan air sehingga kerusakan lain dan dapat ditentukan pemeliharaan yang 
sesuai jika memang terjadi kehilangan air di saluran irigasi. Pengukuran debit dapat dilakukan 
dengan pengukuran menggunakan alat ukur sederhana seperti current meter. 

Dilaksanakan juga assessment dan operasi pintu secara periodik yang dilaksanakan dengan 
prinsip real time. Dari hasil revitalisasi 2019, operasi akan dilaksanakan dengan prinsip real time 
dengan periode 15 harian. Dalam rencana aksi modernisasi irigasi ini akan dilakukan operasi yang 
dilakukan dengan periode hingga 5-1 harian di tahun 2024. Selanjutnya perlu dilakukan 
perhitungan atau studi mengenai perluasan pengukuran dan analisis di bangunan intake, bagi, 
dan bagi-sadap yang dapat dimulai di tahun 2020. Dengan operasi pintu yang dilakukan dengan 
prinsip real time, maka diharapkan dalam sistem kendali aliran air akan dilakukan uji coba 
pengendalian hilir dengan masih menerapkan sistem golongan. Namun dalam jangka panjang, 
sistem golongan akan berkurang dan pengendalian aliran air hilir sudah terpenuhi di tahun 2024. 

Selanjutnya diperlukan penyempurnaan sistem blangko dari cara pengamatan, transfer data, 
cara perhitungan neraca air, perintah pintu air dan sistem pelaporannya. Penyempurnaan sistem 
blangko ini akan dilakukan pembacaan data secara telemetri di setiap saluran sekunder secara 
telemetri. Karena sudah secara telemetri, maka transfer data pun dilakukan secara telemetri. 
Kemudian untuk perhitungan neraca air akan didukung dengan menggunakan software neraca 
alokasi air irigasi. Perintah dan cara operasi juga didukung dengan pemasangan pintu air 
otomatis yang berbasis telemetri yang akan dilakukan sampai 2024. Selanjutnya untuk sistem 
pelaporan sudah diakomodir oleh SMOPI yang selanjutnya hanya perlu dilakukan monitoring 
evaluasi terhadap kinerjanya. 

Pelengkapan fasilitas OP juga akan ditambah, seperti alat transportasi dan komunikasi akan 
disesuaikan sampai dengan tingkat menengah di tahun 2024, atau akan ditambahkan fasilitas 
pendukung seperti kendaraan, alat komunikasi, peralatan kerja lapangan. Untuk juru akan 
dilengkapi dengan sepeda motor, untuk pengangkutan peralatan operasional juru akan 
dilengkapi dengan kendaraan angkut roda 3. Kemudian untuk peralatan kerja lapangan juga akan 
dilengkapi, antara lain seperti eksavator, stamper, dump truck, mini dozer, dan alat lainnya. 
selain itu, seragam pun akan disediakan oleh UPTD dan BBWS. 

Kemudian untuk pengelolaan air ditingkat tersier akan diakomodir oleh PKPT dibantu dengan 
P3A dalam menjalankan irigasi tersier secara on demand di tahun 2024. Kemudian untuk sistem 
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pembiayaan akan dirintis dan diharapkan sudah berjalan di akhir tahun 2019 dan diharapkan 
dapat berjalan penuh dengan sistem pembiayaan UPIM. Partisipasi tiap stake holder akan 
diperkenalkan dan diharapkan dapat diterapkan diseluruh irigasi modern di tahun 2024. 

5.2.4 Pilar Institusi Pengelola 

Sistem pengelolaan yang baik ditentukan dengan institusi-institusi yang baik. Sebagian besar 
institusi sudah terbentuk dan berfungsi dan hanya perlu monitoring dan evaluasi adalah satuan 
tugas penyuluh pengairan, Satuan Tugas Pemelihara Khusus Mobile (SPKM), Unit Pengelola 
Irigasi Modern (UPIM), Satuan tugas pengamanan irigasi (SPI), P3A/GP3A/IP3A, dan tim 
modernisasi irigasi pusat. Sedangkan untuk Komisi irigasi masih belum berfungsi penuh, maka di 
tahun 2020 harus dilakukan optimasi fungsi komir secara penuh. Kemudian untuk satuan tugas 
knowledge management center sudah dirintis, selanjutnya harus diperkenalkan kepada 
masyarakat dan dimonitoring kinerjanya agar dapat berfungsi secara optimal. Modernisasi irigasi 
untuk institusi pengelola tentu tidak lepas dari berbagai pihak seperti PKPT, Direktorat OP, 
Direktorat PSDA, BBWS, dan PPNS. 

5.2.5 Pilar Sumber Daya Manusia 

Untuk pilar sumber daya manusia, setelah revitalisasi 2019, untuk status dan jabatan sudah 90% 
berstatus PNS dan 20% menjadi pejabat fungsional, dan selanjutnya di tahun 2021 untuk 
pimpinan, staf, dan tenaga OP sudah seluruhnya berstatus PNS dengan jabatan fungsional penuh. 
Pemberian jabatan harus ditunjang dengan peningkatan kompetensi dari penerima jabatan, 
berdasarkan hasil revitalisasi 2019, hampir seluruh petugas telah diberikan pelatihan, maka 
tahapan selanjutnya adalah memberikan pelatihan OP kepada seluruh petugas sehingga petugas 
akan memiliki sertifikat kompetensi.  

Peningkatan kompetensi tentu tidak dapat diikuti oleh semua orang, maka dari itu perlu 
dilakukan pengadaan/rekrutmen SDM non PNS untuk memenuhi kebutuhan SDM yang 
berkompetensi. Tentu dengan pemberian jabatan harus didukung juga dengan career planning 
yang baik, dan setelah revitalisasi 2019 diharapkan career planning sudah dirintis dan diterapkan 
sepenuhnya. Pemberian insentif juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja petugas, 
maka rencana aksi dalam modernisasi irigasi ini, petugas akan diberikan insentif/remunerasi 
sesuai dengan kinerja personil. Selanjutnya adalah pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A, meski 
setelah revitalisasi 2019 P3A/GP3A/IP3A telah berperan aktif, diharapkan selanjutnya seluruh 
anggota dapat ikut diberdayakan dalam pengelolaan irigasi. Pihak-pihak yang berkewajiban 
untuk menjalankan rencana aksi untuk pilar SDM ini adalah BBWS, PKPT, dan Direktorat OP serta 
didukung oleh Balai Litbang Irigasi dan Balai Diklat OJT.  
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BAB 6  
PENUTUP 

Modernisasi irigasi merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan sistem pengelolaan 
irigasi partisipatif berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, 
efisien dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air, melalui 
peningkatan keandalan  penyediaan air, prasarana, pengelolaan irigasi, institusi pengelola, 
dan sumberdaya manusia atau disebut juga dengan lima pilar irigasi. Pelaksanaan 
modernisasi irigasi memerlukan proses agar daerah irigasi siap dalam melaksanaan 
modernisasi irigasi. 

Agar dapat memperoleh gambaran lebih jelas tentang pelaksananan modernisasi irigasi, 
maka dilakukan satu penelusuran penggunakaan alat pengukur kesiapan modernisasi irigasi 
(IKMI). Kesiapan modernisasi irigasi diukur menggunakan pendekatan Rapid Appraisal 
Procedure (RAP) dengan IKMI. IKMI ini dilakukan untuk menilai kondisi DI apakah telah siap 
melaksanakan modernisasi atau tidak. Nilia IKMI ini menentukan rencana aksi atau yang 
disebut dengan revitalisasi irigasi (rehabilitasi dan peningkatan manajemen) yang akan 
diambil guna menuju kondisi memadai untuk melaksanakan modernisasi irigasi. 

Syarat untuk dapat menerapkan modernisasi irigasi adalah mempunyai nilai IKMI >80 
dengan predikat memadai dan modernisasi dapat diterapkan. Penilaian IKMI DI Ciliman 
telah dilakukan, hasil yang diperoleh melalui perhitungan IKMI melalui hasil penelusuran 
langsung di lapangan serta melakukan wawancara dengan Pengelola irigasi mulai dari P3A, 
Pengamat/UPTD dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang adalah 57,61, artinya 
kondisi ini adalah DI Ciliman mempunyai predikat cukup, artinya modernisasi ditunda 
dengan melakukan penyempurnaan 1 – 2 tahun dengan melakukan revitalisasi irigasi. 

Revitalisasi dilakukan sampai dengan tahun 2019, untuk itu perlu disusun langkah yang 
tepat untuk menaikkan nilai IKMI tersebut hingga sampai dengan 80. Penyusunan rencana 
aksi modernisasi irigasi telah disusun, dengan melakukan penerapan teknologi lanjutan, 
sampai dengan tahun 2018 ini melalui penerapan teknologi yang dilakukan meliputi; 
lining/saluran modular, lining concrete canvas, penerapan aplikasi SMOPI, alat penentuan 
kebutuhan air (water requirement), Otomatisasi irigasi, alat ukur debit volumetrik serta 
penerapan pintu berbahan alternative karet dan fiber, serta melakukan peningkatan 
kapasitas P3A dan pengamat melalui sosialisasi, dapat menaikkan nilai IKMI sampai dengan 
69,48. Sedangkan untuk tahun 2019 nilai IKMI direncanakan akan mencapai 81,46 dengan 
melakukan penerapan teknologi lanjutan pada 5 pilar yang ada. 
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Lampiran 1. Roadmap Modernisasi Irigasi 


