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1 Latar Belakang 

Karena budidaya padi di lahan beririgasi dengan kondisi genangan dangkal maka 

syarat minimal agar budidaya dapat dilakukan dengan baik maka lahan harus 

dibatasi dengan pematang untuk mempertahankan air, dapat diirigasi, dan kelebihan 

air dapat didrainasekan. Sedangkan untuk peningkatan produktifitas maka juga 

diperlukan adanya akses jalan untuk memudahkan transportasi, tingkat perkolasi 

dapat terkontrol, elevasi muka lahan yang baik, satu petak cukup luas dan berbentuk 

persegi empat, serta status kesuburan tanah terjaga. 

Upaya perbaikan beberapa faktor tersebut untuk meningkatkan efisiensi pemberian 

air diperlukan untuk memberikan masukan perencanaan irigasi khususnya di tingkat 

petak tersier. Usaha penataan jaringan dan lahan irigasi di berbagai negara maju 

dilakukan dengan proyek Land Consolidation. Upaya ini juga perlu dikaji aplikasinya 

di lahan beririgasi di Indonesia yaitu optimalisasi petak tersier.  

Perkembangan SRI secara luas, terutama apabila terjadi dalam suatu sistem irigasi, 

diduga akan berdampak pada perubahan pola operasional irigasinya. Demikian pula 

pihak lain juga banyak memperkenalkan dan melakukan uji coba SRI ini di berbagai 

wilayah di Indonesia sejak tahun 2006. Masih diperlukan kajian lebih lanjut berkaitan 

dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan irigasi hemat air pada 

budidaya padi metode SRI ini. Kajian manfaat yang didapatkan diharapkan mampu 

memberikan daya tarik bagi masyarakat agar bersedia dan tetap konsisten 

menerapkan teknologi irigasi hemat air ini. Salah satu lingkup kegiatan ini ada yang 

merupakan penelitian lanjutan yaitu kajian tingkat kemanfaatan penerapan irigasi 

hemat air, masih diperlukan semacam kajian untuk mendapatkan gambaran tingkat 

kemanfaatan penerapan irigasi hemat air ini secara luas. Dari kajian tersebut 

diharapkan dapat dihasilkan masukan kebijakan penerapannya secara luas. 

Cara pelaporan dan pengumpulan data irigasi dari seluruh daerah irigasi yang 

dilakukan saat ini menggunakan blangko-blangko operasi irigasi sesuai dengan 

Keputusan  Menteri Pekerjaan Umum No. 32/PRT/M/20072007 tentang pedoman 

operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pengisian blangko dilakukan secara 
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manual pada blangko cetak terutama oleh pelaku operasi irigasi pada tingkat 

mantri/juru dan ranting/pengamat. Proses distribusi blangko-blangko yang sudah 

diakuisisi dilakukan secara berjenjang kepada pengelola lainnya. Hal inilah yang 

memerlukan cukup waktu. Aplikasi pelaporan operasi irigasi ini diharapkan mampu 

dan cukup efektif mendukung operasi irigasi sehingga pembagian air irigasi dapat 

dilakukan secara efisien, serta mendukung konsep modernisasi irigasi khususnya 

pada sistem operasi pilar pengelolaan irigasi. 

Dengan upaya modernisasi irigasi diantaranya dengan penataan jaringan dan lahan 

irigasi, efisiensi penggunaan air di lahan melalui irigasi hemat air pada SRI serta 

penggunaan aplikasi operasi irigasi diharapkan dapat menunjang terpenuhinya 

produktivitas pertanian yang berkesinambungan sesuai komoditas dan pola tanam 

menuju surplus pangan, dapat membudayakan tata kelola daerah dan sistem 

jaringan irigasi yang baik melalui lembaga pengelola irigasi untuk tercapainya 

kesejahteraan petani. 

2 Tujuan  

Tujuan kegiatan ini yaitu mendapatkan rumusan teknologi pengelolaan irigasi yang 

efektif dan efisien mendukung pengembangan pengelolaan irigasi berbasis 

modernisasi. 

3 Sasaran 

Tahun 2012:  Teknologi operasi irigasi yang efektif dan efisien untuk mendukung 

modernisasi irigasi.  

Tahun 2013: Model sistem operasi irigasi efektif dan efisien. 

Tahun 2014:  Penyempurnaan konsep OP efektif dan efisien 

4 Lingkup Kegiatan 

Kegiatan Teknologi Pengembangan Modernisasi Irigasi Tahun 2012 mencakup: 

(1) Pengkajian tata letak jaringan irigasi dan lahan yang efektif dan efisien;  

(2) Pengkajian sistem operasi irigasi;  

(3) Pengkajian tingkat kemanfaatan penerapan irigasi hemat air.  
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5 Metode 

5.1 Kajian tata letak jaringan irigasi dan lahan yang efektif dan efisien 

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan studi  

inventarisasi kondisi lapangan jaringan irigasi (termasuk pemetaan jaringan dan 

lahan) dan pengkajian pustaka konsep penataan jaringan dan lahan irigasi. Data 

yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari hasil 

inventarisasi dan evaluasi di lapangan melalui survai lapangan dengan pengamatan 

secara langsung dan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka 

serta pihak pengelola irigasi terkait. Berdasarkan data yang diperoleh, dibandingkan 

antara kondisi lapangan jaringan irigasi dengan kajian teotitis penataan jaringan dan 

lahan irigasi, sehingga dapat teridentifikasi konsep perancangan sistem penataan 

jaringan irigasi. 

5.2 Pengkajian sistem operasi irigasi yang efektif dan efisien 

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan 

melakukan kajian pola operasi irigasi yang ada melalui pengumpulan data sekunder. 

Data sekunder berupa contoh isian, alur pengisian, dan distribusi informasi yang 

diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kerangka pemikiran sistem 

operasi irigasi. Analisis data dan informasi dengan menggunakan persamaan-

persamaan baku sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyajikannya dalam 

bentuk informasi berbasis web. Penyusunan suatu perangkat lunak (software) 

dengan program komputer menggunakan bahasa pemrograman MySQL. 

5.3 Pengkajian tingkat kemanfaatan penerapan irigasi hemat air 

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi kualitatif-kuantitatif sesuai dengan 

tujuan penelitian. Populasi yang akan diteliti difokuskan kepada petani yang pernah 

menerapkan irigasi hemat air. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi pustaka. Jika data yang 

diperoleh pada tahap tersebut tidak homogen maka akan dilakukan survei melalui 

penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah Benefit Cost Ratio 

(BCR). 
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6 Hasil Kegiatan dan Pembahasan 

6.1 Kajian Tata Letak Jaringan Irigasi dan Lahan yang Efektif dan Efisien 

Mutu tingkat layanan sistem irigasi dan drainase dinyatakan dengan 4 (empat) 

parameter yakni (a) kecukupan (adequacy), (b) keandalan (reliability), (c) keadilan 

(equity), dan (d) kelenturan (flexibility). Dengan adanya penataan jaringan dan lahan 

irigasi maka beberapa parameter ini dapat ditingkatkan. 

Di tingkat tersier parameter kecukupan ini terukur salah satunya melalui ECKTP 

dengan penilaian parameter kondisi pengaliran air oleh petani pemakai air dengan 

hasil penilaian sangat baik. Petak sawah di petak tersier Lw3Ki2 dapat dilayani 

dengan jumlah air yang cukup. Begitu pula dengan drainase, berdasarkan 

pengamatan dan wawancara dengan petugas maupun petani setempat tidak ada 

masalah dengan sistem drainase di petak tersier ini. Kapasitas dan penempatan 

saluran drainase sudah mencukupi. 

Di tingkat tersier parameter keandalan dan keadilan dapat diketahui dengan adanya 

pengamatan realisasi debit di petak tersier Lw 3 Ki 2 ini selama waktu tertentu. 

Perhitungan kebutuhan air untuk petak tersebut pada musim gadu 2011 adalah 90 

L/s sedangkan realisasi rata-rata sebesar 95,65 L/s. Sedangkan untuk musim gadu 

2012 realisasi debit rata-rata adalah 79,73 L/s. Pada musim rendeng 2011  realisasi 

debit rata-rata adalah 57,09 L/s. Berdasarkan data realisasi debit ini maka keandalan 

pemenuhan debit irigasi adalah 100% untuk musim gadu 2011 dan 88% untuk musim 

gadu 2012. Debit ini tergolong masih pada kondisi keandalan yang baik namun untuk 

memberikan penjelasan yang lebih sahih diperlukan rangkaian data yang lebih 

panjang. 

Pada tingkat tersier parameter kelenturan ini masih sangat tergantung dengan pola 

pembagian air di tingkat jaringan utama. Sistem pembagian air berdasarkan kendali 

hulu (upstream control) mengharuskan petani mengikuti pola tanam yang disepakati 

berdasarkan perhitungan ketersediaan air, demikian pula untuk petak tersier Lw3Ki2 

ini. Pada MT I dan MT II disepakati pola tanamnya adalah padi-padi. Pada MT III 

tidak dianjurkan untuk menanam padi. Infrastruktur pembagian air di tingkat tersier 
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juga sangat kurang dan bahkan tidak ada sama sekali. Berdasarkan hasil 

pengamatan serta ECKTP, penyadapan air ke petak sawah dilakukan dengan 

menahan aliran di saluran dengan alat seadanya (tanah, tumpukan batu, balok ka

dsb) untuk mendapatkan muka air yang sesuai. Tidak satupun terdapat bangunan 

penunjang pembagian air di tersier.

Gambar 1 Realisasi debit di petak tersier Lw3ki2 bulan Mei

debit di petak 

6.2 Pengkajian Sistem Operasi Irigasi

6.2.1 Rancangan Aplikasi Operasi Irigasi

Sistem ini mengubah transaksi kegiatan dari 
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pengamatan serta ECKTP, penyadapan air ke petak sawah dilakukan dengan 

menahan aliran di saluran dengan alat seadanya (tanah, tumpukan batu, balok ka

dsb) untuk mendapatkan muka air yang sesuai. Tidak satupun terdapat bangunan 
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Realisasi debit di petak tersier Lw3ki2 bulan Mei-Desember 2011

debit di petak tersier Lw3ki2 bulan Januari-Mei 2012 (kanan)

Pengkajian Sistem Operasi Irigasi yang Efektif dan Efisien

Rancangan Aplikasi Operasi Irigasi (System Requirement)

Sistem ini mengubah transaksi kegiatan dari paper base menjadi

Namun pada tahap dimana diperlukan pengesahan tetap dapat dibuat cetakannya. 

paperless adalah form dan report dari blangko 

Bagan alir blangko operasi dibagi 3 tahap: Perencanaan
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6.2.2 Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Aplikasi Operasi 

Irigasi 

Aplikasi operasi irigasi tentu saja memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak. 

Aplikasi yang dibangun dapat diakses oleh pengguna/pengelola irigasi di suatu 

satuan pengelolaan daerah irigasi melalui website. Diperlukan perangkat keras 

berupa komputer server yang berfungsi sebagai pusat pengolah data. 

Ilustrasi perbandingan model server cloud dan model server tradisional dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 Ilustrasi perbandingan model server cloud dan model server tradisional 

Tabel 1 Spesifikasi hardware dan software 

Hardware Software 
Server  

• Sewa co-location di luar negri (tahap 
awal) 

• Mengunakan server Lokal (tahap stabil) 
Client  

• Personal Computer / Netbook  
• Smartphone yang mendukung aplikasi 

internet  
 

Server  
• Sistem  Operasi : Linux 
• Web server: LAMP (Linux Apache MySql 

Php) 
• Database/coding: My Sql  & PHP 
• Basis Pemrograman: Web base,  

Client  
• Sistem Operasi Windows 
• Web browser (Firefox, Internet Explorer)  

6.2.3 Kinerja Aplikasi Pelaporan Operasi Irigasi 

Aplikasi operasi irigasi ini masih pada tahap pembangunan. Ujicoba kinerja untuk 

masing-masing tahapan pelaporan dilakukan dengan cara menguji kesahihan input 
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data serta informasi hasil dari proses perhitungan pada masing-masing blangko. Data 

yang dijadikan contoh ujicoba adalah data operasi irigasi DI Cihea periode Masa 

Tanam 2011/2012. 

Kelebihan aplikasi ini antara lain: 

a) Secara otomatis menghitung atau merekap data operasi dari satu blangko ke 

blangko lainnya  

b) Periode pengisian operasi diset untuk periode yang lebih pendek (dari 15 harian 

menjadi 7 harian), diharapkan data yang digunakan untuk perencanaan 

kebutuhan air untuk periode selanjutnya lebih mendekati aktual. 

c) Progres pengisian blangko O dapat dipantau secara terbuka oleh pengelola 

irigasi lainnya 

d) Dapat menampilkan grafik hubungan antara kebutuhan debit, debit tersedia, dan 

faktor K secara time series 

e) Data operasi irigasi dapat diorganisir secara time series dan dapat diunduh. 

 

6.2.4 Kebutuhan Kompetensi SDM  

Aplikasi operasi irigasi ini dirancang sesuai dengan kompetensi dasar petugas 

operasi dan pemeliharaan di lapangan. Masing-masing aktor pengelola irigasi 

diberikan fasilitas alat komunikasi. Salah satu alat komunikasi yang saat ini 

digunakan adalah telepon genggam. Syarat kompetensi actor pengelola irigasi 

dijelaskan pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2 Persyaratan petugas operasi irigasi (modifikasi dari Permen PU No. 
32/PRT/M/2007) 

Jabatan Kompetensi Pendidikan 
minimal 

Fasilitas di 
kantor 

Penguasaan 
terhadap software 

Kepala 
ranting/pengamat/ 
UPTD/ cabang 
dinas / korwil/ 
pengamat 

Mampu 
melaksanakan 
tupoksi untuk 
areal irigasi 5000-
7500 ha 

Sarjana Muda/ 
D3 Teknik Sipil 

Komputer, alat 
pencetak, alat 
komunikasi, 
koneksi internet 

Internet browser 

Juru/mantri 
pengairan 

Mampu 
melaksanakan 
tupoksi untuk 
areal irigasi 750-
1500 ha 

STM 
bangunan 

Alat komunikasi 
yang kompatibel 
mengakses wap 

Pengaturan internet 
untuk masing-masing 
provider telepon 
genggam 
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Jabatan Kompetensi Pendidikan 
minimal 

Fasilitas di 
kantor 

Penguasaan 
terhadap software 

Petugas operasi 
bendung 

Mampu 
melaksanakan 
tupoksi 

ST, SMP Alat komunikasi 
yang kompatibel 
mengakses wap 

Pengaturan internet 
untuk masing-masing 
provider telepon 
genggam 

Petugas pintu air Mampu 
melaksanakan 
tupoksi 

ST, SMP Alat komunikasi  

6.3 Pengkajian tingkat kemanfaatan penerapan irigasi hemat air 

6.3.1 Pengaruh Umur Petani, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Lain Selain 

Bertani dengan Kemauan Menerapkan Irigasi Hemat Air pada SRI 

Menerapkan SRI lebih dari 4 kali musim tanam diduga menunjukkan bahwa mereka 

sudah dengan sukarela menerapkan. Penerapan SRI sampai dengan lebih dari 20 

kali musim tanam dilakukan oleh sebagian besar petani berumur lebih dari 50 tahun 

di Jawa Barat. Sedangkan pada usia petani yang usia produktifnya lebih muda yaitu 

21-40 tahun dan 41-50 tahun menunjukkan bahwa hanya sebagian saja yang sudah 

mau menerapkan. Pada usia ini didominasi dengan baru dua kali musim tanam 

menerapkan SRI. Mengingat SRI sudah diperkenalkan lebih dari empat tahun yang 

lalu, maka diduga bahwa petani yang berumur lebih dari 50 tahun yang lebih 

konsisten mau menerapkan SRI. Hal ini agak bertentangan dengan yang 

diungkapkan Kartasaputra (1991) bahwa petani yang berusia lanjut berumur sekitar 

lebih dari 50 tahun biasanya fanatik terhadap tradisi dan sulit untuk diberikan 

pengertian-pengertian yang dapat mengubah cara berfikir, cara bekerja dan cara 

hidupnya. Mereka ini bersikap apatis terhadap adanya teknologi baru. 

Petani yang berumur 50 tahun ke atas biasanya fanatik terhadap tradisi dan sulit 

untuk diberikan pengertian-pengertian yang mengubah cara berpikir, cara kerja dan 

cara hidupnya. Mereka bersikap apatis terhadap inovasi. Semakin muda umur petani 

maka makin semangat untuk mengetahui hal baru, sehingga dengan demikian 

mereka berusaha untuk cepat melakukan adopsi walaupun sebenarnya mereka 

masih belum berpengalaman soal adopsi tersebut (Kartasapoetra, 1994). 

Berdasarkan kondisi sosioteknis terutama umur petani ini yang sebagian besar 
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berumur tua, diharapkan menjadi perhatian bagi pihak yang akan mengembangkan 

irigasi hemat air pada budidaya SRI. 

Tingkat pendidikan petani sering disebut sebagai faktor rendahnya tingkat 

produktivitas usahatani. Tingkat pendidikan yang rendah maka petani akan lambat 

mengadopsi inovasi baru dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama. 

Sedangkan seseorang yang berpendidikan tinggi tergolong lebih cepat dalam 

mengadopsi inovasi baru (Soekartawi, 2002). Berdasarkan gambaran data pada 

Berdasarkan hasil wawancara tingkat pendidikan minimum yang diperlukan untuk 

secara konsisten menerima dan menerapkan irigasi hemat air pada SRI minimum 

dapat terlihat pada petani yang berpendidikan SMP. Kondisi sosioteknis ini 

hendaknya juga menjadi perhatian bagi pihak yang akan melakukan pemberdayaan 

terkait dengan teknik ini. 

Petani berkepentingan untuk meningkatkan penghasilan usahatani dan keluarga 

sehingga tidak mengherankan apabila ada teknologi baru, petani akan 

mempertimbangkan untung ruginya. Setelah secara teknis dan ekonomi dianggap 

menguntungkan barulah petani memutuskan untuk menerima dan mempraktekkan 

ide-ide baru tersebut. Irigasi hemat air pada budidaya padi SRI dianggap sebagai 

suatu hal baru.  

Berdasarkan gambaran kondisi pendapatan lain di luar pertanian ini bahwa petani 

tetap mau menerapkan SRI walaupun memiliki pekerjaan lain di luar bertani. Hasil 

atau keuntungan yang didapatkan dari bertani masih sebagai penghasilan utama 

keluarga. 

6.3.2 Pengaruh Lokasi Sawah dan Ketersediaan Air dengan Kemauan 

Menerapkan Irigasi Hemat Air pada SRI 

Keandalan penyediaan air merupakan faktor yang penting untuk menunjang 

keberhasilan budidaya padi apapun teknik yang digunakan, baik SRI ataupun lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani di lokasi lahan yang jauh dari bangunan 

pengambilan atau di hilir, bahwa ketersediaan air yang menjadi salah satu kendala 

dalam berbudidaya, dengan atau tidak menerapkan SRI. Namun bagi petani yang 
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telah memahami hakekat irigasi hemat air berpendapat bahwa dengan menerapkan 

SRI ada ketenangan dengan pola rotasi irigasi di jaringan teknis. Dari pertanyaan 

yang kami ajukan kepada petani yang memiliki lahan di hulu, semua responden 

menjawab bersedia membagi air dengan petani lain yang lahannya berada di hilir. 

6.3.3 Penerapan Irigasi Terputus 

Pada umumnya, pola pengaliran giliran dilakukan karena ketersediaan air di jaringan 

lebih kecil dari kebutuhan dan seakan kondisi ini menjadi semacam keterpaksaan.  

Sebaliknya, pengaliran terputus (giliran) sangat diperlukan dalam Budidaya Padi Pola 

SRI untuk dapat tumbuh secara optimal. Kondisi kering hingga tanah retak pada fase-

fase tertentu sangat diperlukan untuk proses aerasi dan pertumbuhan optimal 

tanaman.  

7 Kesimpulan dan Saran 

7.1 Kesimpulan 

Pengembangan teknologi operasi irigasi melalui aplikasi Sistem Manajemen Operasi 

Irigasi (SMOI), penggunaan air irigasi secara hemat, dan penataan jaringan dan 

lahan irigasi yang efektif dan efisien dalam rangka modernisasi irigasi dapat 

meningkatkan efisiensi pengelolaan irigasi sehingga irigasi dapat diberikan tepat 

waktu dan tepat jumlah. 

7.2 Saran  

a. Perencanaan penataan jaringan dan lahan irigasi perlu disesuaikan dengan 

kondisi jaringan yang ada serta sebisa mungkin mengakomodir masukan pihak 

terkait agar rencana tersebut dapat dilaksanakan nantinya. 

b. Aplikasi operasi irigasi dapat dikembangkan dengan Integrasi dengan alat 

pengukur dan pencatat klimatologi untuk menentukan evaporasi acuan pada 

perhitungan kebutuhan air, penambahan satuan kebutuhan air pada berbagai 

daerah irigasi akan sangat membantu untuk perhitungan kebutuhan air irigasi. 

 


