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KATA PENGANTAR 
 

Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan 

fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi 

lain, (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 20/PRT/M/2011), tentang 

“Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 

Kabupaten/ Kota”. Tujuan Kegiatan pengkajian ini adalah untuk mengembangkan 

kriteria data dan informasi yang akurat dengan SIG (Sistem Informasi Geografi), 

mengenai : potensi pengembangan dan alih fungsi lahan irigasi, sehingga para 

pemangku kepentingan akan lebih efektif dan efisien dalam menentukan 

kebijakan 

Fenomena alih fungsi lahan beririgasi menjadi lahan permukiman dan industri 

menjadi salah satu kendala bagi pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, 

dalam jangka panjang alih fungsi lahan akan berdampak terhadap menurunnya 

ketahanan pangan nasional.  

Dalam rangka mengidentifikasi hal tersebut, dperlukan sistem pengelolaan basis 

data (Database Management System) dan dilakukan pengkajian data alih fungsi 

lahan sawah beririgasi dan zonasi potensi lahan irigasi. Hasil dari studi ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menentukan skala prioritas 

dalam upaya menentukan kebijakan dalam mempertahankan dan pengembangan 

kawasan irigasi. 

Masukan, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan 

kegiatan dan terima kasih kepada semua fihak yang telah membantu dalam 

penyusunan executive summary ini . 

 Bandung,   Desember  2012 
Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air 
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1. Latar Belakang 
Luas Irigasi di Indonesia 7.469.796 ha yang terbagi atas 33.210 Daerah 
Irigasi tersebar hampir di 6000 Daerah Aliran Sungai (DAS). Pertumbuhan 
penduduk Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun menjadikan 
konsekuensi logis terjadinya peningkatan kebutuhan pangan, dengan jumlah 
penduduk Indonesia ± 237,64  juta jiwa, (BPS 2010) saat ini membutuhkan 
bahan pangan pokok sekurang-kurangnya 53 juta ton beras,  
Penyediaan kebutuhan pokok tersebut perlu didukung oleh kondisi lahan 
beririgasi yang mencukupi. Namun hal tersebut terkadang menjadi masalah 
ketika terjadi alih fungsi lahan beririgasi menjadi permukiman, industri, 
perkantoran, pembangunan infra struktur dan lain-lain yang menyebabkan 
penurunan luas baku sawah atau lahan irigasi yang pada akhirnya akan 
berdampak terhadap menurunnya ketahanan pangan nasional; seharusnya 
adanya alih fungsi lahan tersebut harus diimbangi dengan pencetakan lahan 
sawah baru guna mencukupi kebutuhan bahan pangan tersebut. 
Fenomena alih fungsi lahan beririgasi menjadi lahan permukiman dan 
industri menjadi salah satu kendala bagi pengembangan dan pengelolaan 
jaringan irigasi. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona 
sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi 
pengembangan fungsi-fungsi lain, termasuk didalamnya menetapkan 
kebijakan pengembangan lahan beririgasi, sesuai Peraturan Menteri. 
Pekerjaan Umum, Nomor :  20/PRT/M/2011, tentang “Pedoman Penyusunan 
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota”.  
Dalam rangka mengidentifikasi hal tersebut, dperlukan sistem pengelolaan 
basis data (Database Management System) dan dilakukan pengkajian data 
alih fungsi lahan sawah beririgasi dan zonasi lahan irigasi. Hasil dari studi ini 
diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menentukan skala 
prioritas dalam upaya menentukan kebijakan dalam mempertahankan dan 
pengembangan kawasan irigasi. 

2. Tujuan  
Tujuannya adalah mengembangkan kriteria data dan informasi yang akurat 
dengan SIG (Sistem Informasi Geografi), mengenai : potensi pengembangan 
dan alih fungsi lahan irigasi, sehingga para pemangku kepentingan akan 
lebih efektif dan efisien dalam menentukan kebijakan 

3. Sasaran  
Sasaran atau output kegiatan pengkajian ini adalah tersusunnya Model 
Sistem Zonasi dan Alih Fungsi Lahan Irigasi 
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4. Lingkup Kegiatan 

Sesuai dengan Renstra Balai irigasi (2012-2014), lingkup kegiatan diarahkan 
untuk pengembangan data informasi yang meliputi : potensi lahan irigasi dan 
alih fungsi lahan beririgasi, dengan kegiatan ”Zonasi dan Alih Fungsi Lahan 
Irigasi”, pada tahun 2012, kegiatannya berupa : 
1) Pembuatan Peta Zonasi Pengembangan Lahan Irigasi 
2) Pembuatan Peta Zonasi Alih Fungsi Lahan Irigasi 
Kegiatan pengkajian zonasi dan alih fungsi lahan irigasi terkait dengan 
ketersediaan data yang lebih memadai dan kebijakan penambahan lahan 
beririgasi akan dilakukan di Pulau Jawa, yaitu : Provinsi Banten, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Yogyakarta dan; Jawa Timur, 

5. Metoda 

Pengkajian dilakukan untuk menentukan luasan alih fungsi lahan, data citra 

digital dan data sekunder luasan lahan sawah diidentifikasi dari berbagai 

sumber untuk kemudian dianalisa laju alih fungsi lahannya. Beberapa lokasi 

alih fungsi ditinjau (lokasi ditentukan secara acak) untuk memverifikasi data 

dan mengetahui penyebab alih fungsi lahan. 

Peta zonasi kesesuaian lahan untuk pengembangan irigasi disusun dengan 

menggunakan SIG dengan cara proses tumpang susun/ super posisi (super 

impose/overlay) diantara peta-peta rupa bumi, tutupan lahan, tanah, 

kesesuaian lahan, ketersediaan air dan parameter lainnya. (gambar 4.1) 

Kriteria penilaian indeks kesiapan daerah dalam pengembangan lahan irigasi 

dilakukan melalui diskusi dengan pemangku kebijakan dan narasumber 

terkait. Sebagai acuan awal atau data sekunder yang digunakan, antara lain: 

1) luasan lahan pertanian (sawah beririgasi dan tidak beririgasi) 

2) ketersediaan air dan jaringan,  

3) kesesuaian lahan (topografi dan tanah) 

4) administrasi dan kependudukan 

5) data produksi komoditas unggulan, potensi daerah, dan lainnya 

Untuk memverifikasi kesesuaian kriteria, dan uji coba penilaian dilakukan di 

beberapa provinsi di Pulau Jawa. Hasil penilaian kemudian disempurnakan 

berdasarkan saran dan masukan berdasarkan data verifikasi. 
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Gambar 1 Metoda kegiatan zonasi dan alih fungsi lahan irigasi 

SIG merupakan sistem informasi berbasis pemetaan yang lebih dikenal 
sebagai perangkat lunak (software tools), dan geografi adalah sebuah alat 
bantu manajemen berupa informasi berbantuan komputer yang berkait erat 
dengan sistem pemetaan dan analisis terhadap segala sesuatu serta 
peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi, sehingga teknologi SIG 
memungkinkan untuk mengintegrasikan operasi pengolahan data berbasis 
database yang biasa digunakan saat ini, seperti pengambilan data 
berdasarkan kebutuhan atau tujuan, serta analisis statistik dengan 
menggunakan visualisasi yang khas serta berbagai keuntungan yang 
mampu analisis geografis melalui gambar-gambar petanya.  
Analisis SIG berkaitan dengan proses dan presentasi peta-peta skala kecil 
(peta tutupan lahan (land use), peta sawah dan peta kehutanan), namun 
demikian masih dapat ditingkatkan pemanfatannya, termasuk dalam analisis 
zonasi alih fungsi lahan irigasi, sesuai dengan resolusi inderaja dan 
pemanfaatan secara seri dengan periode citra inderaja tertentu. 
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6. Hasil Kegiatan dan Pembahasan 
Berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan konsultasi serta masukan dari 

narasumber, maka hasil kegiatan zonasi dan alih fungsi lahan irigasi,telah 

dilakukan analisis luasan lahan dan pemetaan pada 5 (lima) provinsi di pulau 

Jawa, yaitu: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur;  

6.1 Zonasi Alih fungsi lahan irigasi 
Berdasarkan hasil pelaksanaan analisis data spasial diperoleh dari peta 

zonasi alih fungsi lahan irigasi, dapat diketahui penggunaan dan perubahan 

lahan irigasi di pulau Jawa periode tahun 2006-2011, sebagai berikut : 

Tabel 1 Rekapitulasi perubahan tata guna lahan di Pulau Jawa  
Tahun 2006 Tahun 2011 No. Penggunaan Lahan 

 Luas (Ha) (%) Luas (Ha) (%) 

1 Air Tawar 4,592.30  0.38  10,977.36  0.91  

2 Area Permukiman 152,727.23  12.63  202,216.31  16.73  

3 Bandara/Pelabuhan 732.39  0.06  - - 

4 Hutan 8,861.01  0.73  14,560.28  1.20  

5 Lahan Terbuka 4,773.84  0.39  185.23  0.02  

6 Padang Rumput/Tanah Kosong 33.13  0.00  9,923.86  0.82  

7 Perkebunan 162,466.59  13.44  155,403.28  12.86  

8 Pertambangan - - - - 

9 Rawa 687.88  0.06  1,645.94  0.14  

10 Sawah 688,897.02  56.99  659,213.47  54.53  

11 Semak Belukar 2,529.36  0.21  30,814.93  2.55  

12 Tambak 42,096.57  3.48  37,064.10  3.07  

13 Tegalan/Ladang 140,403.08  11.62  86,795.63  7.18  

 Jumlah  1,208,800.41  100.0  1,208,800.41  100.0 

Sedangkan analisis berdasarkan lokadi setiap provinsi di pulau Jawa, dibuat 

tabel analisis luasan alih fungsi lahan irigasi (sawah), sebagai berikut : 
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Tabel 2 Perubahan Lahan irigasi (sawah) di Pulau Jawa (2006-2011) 

Tahun 2006 Tahun 2011 Perubahan lahan  
No. Provinsi 

 Luas (Ha) Luas (Ha) Ha % 
1 Banten 81,705.38  80,761.75  943.63 1.15 
2 Jawa Barat 395,952.22  354,899.54  41,052.67 10.37 
3 Jawa Tengah 87,673.89  97,838.36  (10,164.47) (11.59) 
4 DI. Yogyakarta 2,159.29  3,436.74  (1,277.45) (59.16) 
5 Jawa Timur 121,406.24  122,277.07  (870.83) (0.72) 

 Jumlah  688,897.02  659,213.47  29,683.55 4.31  
 

Secara umum di pulau Jawa periode tahun 2006-2011, alih fungsi lahan 

irigasi (sawah) terjadi cukup luas, sebesar 29.683,55 ha, atau 4,31 %, 

terutama di provinsi Jawa Barat seluas 41.052,67 ha, namun demikian di 

provinsi Jawa Tengah justru terjadi penambahan lahan irigasi (sawah) 

seluas 10.164,47 ha, sedangkan lokasi alih fungsi lahan irigasi dapat dilihat 

pada gambar peta berikut : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Peta alih fungsi lahan irigasi pulau Jawa (2006-2011) 
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6.2 Zonasi Potensi lahan irigasi 

Data spasial yang digunakan dalam analisis potensi lahan irigasi, adalah 
peta tanah, peta rupa bumi (kemiringan) dan ketersediaan air,; Berdasarkan 
analisis data spasial secara tumpang susun, diperoleh polygon/luasan/area, 
dari peta zonasi potensi lahan irigasi, dibuat tabel analisis, sebagai berikut: 

Tabel 3 Potensi lahan irigasi di pulau Jawa (2011) 

Luas Potensi Lahan irigasi 
No Provinsi 

 (m2)   (Ha)   (%)  
1 Banten 802,156,608.22  80,215.66  7.17  
2 Jawa Barat 3,194,031,166.46  319,403.12  28.54  
3 Jawa Tengah 1,400,256,131.15  140,025.61  12.51  
4 Jawa Timur 5,352,114,900.17  535,211.49  47.82  
5 D.I. Yogyakarta 355,018,608.61  35,501.86  3.17  
6 DKI Jakarta 89,580,799.32  8,958.08  0.80  

Jumlah 11,193,158,213.93  1,119,315.82  100.00  
Potensi pengembangan lahan irigasi di pulau Jawa seluas, 1.119.315,82 ha, 
terutama di provinsi Jawa Timur, seluas  535.211,49 ha (47.82 %), dan Jawa 
Barat seluas 319.403,12 ha (28.54 %). Lokasi potensi lahan irigasi di pulau 
Jawa dapat dilihat pada gambar peta berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 3 Peta potensi lahan irigasi pulau Jawa (2011) 
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7. Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan pemetaan, serta konsultasi atau masukan 

dari narasumber, maka kegiatan zonasi dan alih fungsi lahan irigasi, dapat 

disimpulkan dan sarankan, sebagai berikut :  

7.1 Kesimpulan  

a. Alih fungsi lahan irigasi di pulau Jawa periode tahun 2006-2011 terjadi 

cukup luas sebesar (29.683,55 ha), atau 4,31 %, terutama di provinsi 

Jawa Barat (41.052,67 ha), namun demikian di provinsi Jawa Tengah 

justru terjadi penambahan lahan irigasi (sawah) sebesar (10.164,47 ha).  

b. Alih fungsi lahan biasanya untuk permukiman, dan industri, disamping 

pembangunan infra struktur (fasilitas umum dan jalan). 

c. Potensi pengembangan lahan irigasi di pulau Jawa cukup luas sebesar 

(1.119.315,82 ha), terutama di provinsi Jawa Timur (535.211,49 ha), dan 

Jawa Barat (319.403,12 ha), namun demikian penyebaran lahan 

potensial lokasinya menyebar dan dengan luasan kecil-kecil. 

7.2 Saran 

a. Koordinasi dengan instansi terkait perlu ditingkatkan untuk kelengkapan 

acuan, referensi, dan penyempurnaan hasil analisis zonasi, karena data 

yang tersedia di masing-masing instansi perlu dipertimbangkan. 

b. Pengembangan daerah irigasi selanjutnnya perlu penelitian dan 

pengkajian kelayakannya lebih detail/rinci, baik sarana prasarana yang 

diperlukan maupun sarana pendukung lainnya. 

c. Kompetensi personil dalam mengelola, pengoperasian dan menganalisa 

data bidang SIG, perlu ditingkatkan terutama mengenai pengelolaan 

berkas basis data, operasi, pemanfaatan, analisis statistik, dan 

penyajian data/informasi, serta untuk pengembangan SIGSDA bidang 

irigasi maupun yang lainnya.  
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LAMPIRAN FOTO LAPANGAN 
Alih fungsi lahan biasanya untuk permukiman, industrI, dan pembangunan infra 

struktur (fasIitas umum dan jalan). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4 Alih fungsi lahan irigasi untuk permukiman, Kepanjen, Kabupaten 

Malang, Jawa Timur, (2012) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 5  Alih fungsi lahan irigasi untuk kawasan industri dan niaga Kepanjen, 
Kabupaten Malang, Jawa Timur, (2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 6 Alih fungsi lahan irigasi untuk lembaga pendidikan dan fasilitas 
umum, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, (2012) 




