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ABSTRAK 
Penurunan fungsi jaringan irigasi karena kerusakan bangunan pengatur, 
pengukur, pembawa dan pembagi, penggunaan air yang berlebihan di lahan, 
serta operasi irigasi yang dilakukan kurang memenuhi kriteria yang efektif. Hal ini 
mengakibatkan pada pemberian air yang kurang efisien. 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. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan rumusan teknologi 
terapan yang dapat digunakan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa sebagai 
percontohan rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan irigasi berbasis 
modernisasi. Sasaran output yang dicapai adalah teknologi operasi irigasi yang 
efektif dan efisien. 

Penataan jaringan dan lahan irigasi terdiri dari memerlukan menjadi perencanaan 
penyediaan air, penataan lahan, penataan jaringan dan bangunan kontrol operasi 
irigasi. Berdasarkan hasil pengamatan parameter tingkat layanan irigasi di petak 
tersier Lw3Ki2 didapatkan bahwa diduga parameter yang cukup signifikan 
ditingkatkan adalah parameter kelenturan. Penataan jaringan dan lahan irigasi 
memerlukan dukungan baik dari pemerintah dan petani. Kondisi sosial terutama 
kepemilikan lahan serta kesepakatan memberikan sebagian lahan untuk fasilitas 
irigasi dan drainase masih merupakan kendala utama penerapan upaya penataan 
jaringan dan lahan irigasi ini. Perencanaan tata letak jaringan dan lahan yang 
efektif dan efisien pada petak tersier terpilh masih dalam tahap finalisasi. 

Aplikasi pelaporan operasi irigasi ini merupakan salah satu bentuk perangkat 
bantu pelaporan operasi irigasi yang mampu dan cukup efektif mendukung 
operasi irigasi sehingga pembagian air irigasi. 

Irigasi hemat air pada SRI diterima masyarakat sebagai suatu salah satu 
perubahan budaya dalam berbudidaya padi. Pola irigasi intermittent atau irigasi 
terputus ini diadopsi secara beragam di berbagai lokasi sesuai dengan 
karakteristik lahan dan ketersediaan air.Potensi positif irigasi hemat air yang 
secara ilmiah ataupun empiris didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh 
BBWS/BWS di lokasi yang pernah menerapkan adalah nilai penghematan air 
yang berkisar antara 5%-27% di Yogyakarta, 30-40% di Nusa Tenggara Barat. 
Kemudahan penerapan (aplikasi) pengairan giliran irigasi intermittent pada 
budidaya padi pola SRI akan sangat ditentukan oleh pemahaman dan ketertarikan 
petani terhadap pola baru ini. Sosialisasi, uji coba dan pendampingan intensif 
secara tersebar di beberapa jaringan irigasi merupakan cara yang efektif untuk 
memasyarakatkan dan membuktikan kelebihannya. 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. 
Konsistensi penerapan irigasi hemat air pada SRI diduga lebih banyak dilakukan 
oleh petani dengan tingkat pendidikan minimum SMP. 

Kata kunci: operasi irigasi, irigasi hemat air, SRI, penataan jaringan irigasi 
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ABSTRACT 
 

Decreased function due to damage to the building irrigation networks regulator, 
gauges, chanal and dividers, excessive water use on land, and irrigation 
operations made less effective criteria. This results in a less efficient water 
delivery. With irrigation modernization efforts such as the arrangement of land and 
irrigation networks, use water efficient through water-saving irrigation land in SRI 
irrigation operation and use of the application is expected to support the fulfillment 
of appropriate sustainable agricultural productivity and cropping patterns toward 
commodity food surplus, to develop local governance and good irrigation system 
through irrigation management institutions to achieve the welfare of farmers. This 
activity aims to get the applied technology that can be used by the Directorate of 
Irrigation and Wetlands as a pilot rehabilitation and improvement of network 
functions based irrigation modernization. Output targets are achieved irrigation 
technology is operating effectively and efficiently. 

Network and irrigated land management consists of requiring a water supply 
planning, landscaping, network management and operation of building control 
irrigation. Based on the observations of irrigation service level parameters in 
tertiary Lw3Ki2 got that allegedly parameters significantly improved the flexibility 
parameter. Structuring and land irrigation networks require support from both the 
government and farmers. Social conditions, especially land ownership and 
agreement provide some land for irrigation and drainage facilities is still a major 
constraint network management implementation efforts and land irrigation. 
Network layout planning and land effectively and efficiently in tertiaries selected is 
still in the process of finalization. 

Reporting irrigation operation application is one of reporting assistive devices 
capable of operating irrigation and effective enough to support the operation of 
irrigation so that distribution of irrigation water. 

Water-saving irrigation on SRI accepted by farmer as a cultural change in rice 
growing. The pattern of intermittent irrigation or irrigation is interrupted adopted 
different in different locations according to the characteristics of the land and the 
availability of positive air.Potensi water-saving irrigation scientifically or empirically 
derived from research conducted by BBWS / BWS in a location that once applied 
is the value of water savings ranging from 5% -27% in Yogyakarta, 30-40% in 
West Nusa Tenggara. Ease of application (app) intermittent irrigation water turn on 
SRI paddy cultivation pattern will be largely determined by the understanding and 
interest of farmers to this new pattern. Socialization, testing and intensive support 
is scattered across multiple irrigation is an effective way to promote and 
demonstrate its advantages. Given SRI was introduced more than four years ago, 
it is believed that farmers aged over 50 years who want to apply more consistent 
SRI. Consistency in the application of water-saving irrigation on SRI allegedly 
done mostly by farmers with junior high school for minimum education. 

Keywords: operation of irrigation, water-saving irrigation, SRI, structuring irrigation 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara empiris telah terbukti bahwa selama ini salah satu penentu utama 

peningkatan produksi pangan, khususnya beras adalah ketersediaan lahan 

beririgasi. Melihat kondisi ini, pemerintah bertekad untuk memberikan perhatian 

serius terhadap perbaikan kondisi infrastruktur pertanian. Peran irigasi di 

Indonesia untuk peningkatan produksi pangan nasional sangat besar, sehingga 

perlu didukung oleh pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif.  

Pada saat ini sistem jaringan irigasi yang berusia tua (lebih dari 50 tahun) sudah 

mengalami penurunan fungsi sehingga memerlukan rehabilitasi atau rekonstruksi. 

Fungsi jaringan menurun karena kerusakan bangunan pengatur, pengukur, 

pembawa dan pembagi, sehingga tidak bisa mengatur dan mengukur pemberian 

air yang dibutuhkan. Bangunan pembawa mengalami sedimentasi dan kebocoran 

sehingga tidak bisa mengalirkan air sesuai debit yang direncanakan.  

Rehabilitasi dan peningkatan fungsi (upgrading) tidak dapat dilakukan 

berdasarkan kondisi saat sistem jaringan irigasi tersebut dibangun atau 

direncanakan, karena terjadi perubahan kebutuhan air maupun pola kepemilikan 

lahan dan budidaya pertaniannya. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sistem 

jaringan irigasi perlu dilakukan agar dalam operasionalnya efektif dan efisien serta 

pengelolaan air irigasi adil dan merata serta sesuai dengan kebutuhan dalam 

jumlah dan waktunya. Dengan modernisasi irigasi diharapkan dapat 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. 

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 
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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. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut dan agar penghematan irigasi dapat terjadi 

secara signifikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan 

Umum melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Air, Balai Irigasi 

melakukan penelitian irigasi hemat air pada budidaya padi dengan metode SRI 

sejak tahun 2006. Penelitian ditekankan pada aspek keirigasian untuk 

merumuskan pola operasional irigasi SRI di tingkat tersier dan Daerah Irigasi. 

Penelitian yang sudah dilaksanakan adalah Pengamatan awal di lahan petani 

Manonjaya, Pot Trial dan Field trial. 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. 

Output akhir yang dicapai pada tahun 2011 adalah R-0 Pedoman Operasi Irigasi 

Terputus pada Budidaya Padi. Khususnya pada budidaya SRI 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. 
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Operasi jaringan irigasi yang dilakukan oleh segenap pengelola irigasi harus 

dilakukan secara efektif dan efisien serta pengelolaan air irigasi adil dan merata 

serta sesuai dengan kebutuhan dalam jumlah dan waktunya. Operasi irigasi yang 

dilakukan sebagian besar daerah irigasi berdasarkan prinsip gerak pasok (Supply 

Driven). Rencana pembagian air dua mingguan dihitung berdasarkan laporan 

perkembangan penggunaan lahan sawah (land use), kondisi klimatologi (hujan), 

dan ketersediaan air. Ketiga parameter utama tersebut didapatkan pada 

pelaporan setiap periode 15 hari sebelumnya.  

Operasi irigasi yang lentur berdasarkan gerak permintaan (demand driven) pada 

suatu daerah irigasi agak sulit dilaksanakan jika tidak didukung oleh sarana 

pendukung dan SDM yang cukup memadai. Sarana pendukung tersebut antara 

lain sistem pencatatan data klimatologi, pengumpulan data input kebutuhan air 

dari petak-petak tersier, cara pelaporan dan pengumpulan data, proses 

perhitungan perencanaan maupun pelaksanaan pembagian air, serta proses 

pengambilan keputusan. 

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 

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 
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dan sistem jaringan irigasi yang baik melalui lembaga pengelola irigasi untuk 

tercapainya kesejahteraan petani. 

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan penelitian dilakukan. Kegiatan ini merupakan 

bagian dari kegiatan terintegrasi Pusat Litbang Sumber Daya Air dalam 

mendukung terwujudnya tujuan yang terkait dengan pendayagunaan SDA untuk 

memanfaatkan SDA sebagai media dan materi dengan prinsip penghematan, 

keberlanjutan, penggunaan saling menunjang, pengalokasian, pemeliharaan, 

pemantauan, evaluasi dan pengembangan, penentuan biaya pengelolaan 

ditunjang oleh kelembagaan yang handal serta pencegahan konflik kepentingan 

dalam penggunaan air secara spasial dan temporal. Kegiatan ini juga merupakan 

bagian dari kelompok kegiatan ketahanan pangan dan air.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang kegiatan, secara ringkas 

dapat disusun identifikasi permasalahan sebagai berikut: 

(1) Kompetisi pemanfaatan air untuk berbagai kebutuhan semakin ketat karena 

terbatasnya sumber air, terjadinya perubahan tata-guna lahan, pertambahan 

jumlah penduduk, dll.  

(2) Keseimbangan ketersediaan air irigasi untuk produktivitas pangan, air baku 

dan industri yang merupakan faktor kunci dalam menentukan pengalokasian 

air sesuai kebutuhan menurut volume dan waktu mengalami perubahan 

dinamis yang sulit untuk dapat terpenuhi.  

(3) Perubahan tata guna lahan mempersempit lahan pertanian secara sporadis 

dan terus-menerus menuntut perubahan sistem pengoperasian jaringan 

irigasi dalam konteks lokal dan menyeluruh.  

(4) Prasarana dan sarana irigasi yang sudah tua diperlukan rehabilitasi 

infrastruktur untuk mengembalikan fungsinya seperti semula, tetapi harus 

dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada baik lingkungan, 

budaya maupun teknologinya. 

(5) Kerusakan sarana dan prasarana irigasi mengakibatkan kemunduran kinerja 

manajemen irigasi. Kerusakan terjadi pada lining saluran, bangunan bagi, 

bangunan pengatur, dan pengukur debit. 
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(6) Sedimentasi di badan sumber air banyak mengurangi kapasitas tampungan 

air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air khususnya di musim 

kemarau. 

(7) Pengoperasian jaringan irigasi teknis selama ini berbasis pada sistem irigasi 

konvensional yang cenderung melakukan pemberian air secara berlebihan 

atau boros. 

(8) Tidak terjaminnya pemberian air irigasi yang dapat menggagalkan panen 

atau menurunkan produktivitas pertanian sering timbul karena sedimentasi 

pada saluran, rembesan atau bocoran yang cukup besar, alat-alat ukur yang 

tidak berfungsi, pintu air yang tidak dapat dioperasikan optimal, dll. 

(9) Pemberian air irigasi yang tidak tepat karena kondisi bangunan pengatur, 

ketidaktepatan alat ukur debit dan terbatasnya operator di lapangan saat 

irigasi perlu diberikan. 

(10) Kinerja bangunan ukur debit tergantung pada keakuratan dalam mengukur 

dan mengatur debit, kehilangan energi yang diperlukan, kemampuan 

melewatkan sedimen dan benda-benda hanyut, serta biaya konstruksi.  

(11) Efisiensi pengelolaan irigasi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan 

kemampuan SDM pengelola irigasi. 

(12) Diperlukan upaya perubahan pola pemberian air di lahan sangat terkait 

dengan kebiasaan aplikasi irigasi menerus dengan genangan dalam menjadi 

pola irigasi hemat air 

. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam kegiatan ini dari permasalahan yang teridentifikasi akan dibatasi dalam 

beberapa hal: 

(1) Prasarana dan sarana irigasi yang ada saat ini belum sepenuhnya 

memfasilitasi akses irigasi, akses drainase, dan jalan usaha tani. 

(2) Pengoperasian jaringan irigasi teknis selama ini berbasis pada sistem irigasi 

konvensional yang cenderung melakukan pemberian air secara berlebihan 

atau boros. 

(3) Diperlukan upaya perubahan pola pemberian air di lahan sangat terkait 

dengan kebiasaan aplikasi irigasi menerus dengan genangan dalam menjadi 

pola irigasi hemat air. 
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1.4 Lingkup Kegiatan 

Kegiatan Teknologi Pengembangan Modernisasi Irigasi Tahun 2012 mencakup: 

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

(2) Pengkajian sistem operasi irigasi;  

(3) Pengkajian tingkat kemanfaatan penerapan irigasi hemat air.  

Kajian ini sebagai bahan masukan operasi irigasi yang dapat digunakan sebagai 

salah satu teknologi untuk pengembangan modernisasi irigasi. 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

1.5.1 Tujuan  

Tujuan kegiatan ini yaitu mendapatkan rumusan teknologi pengelolaan irigasi 

yang efektif dan efisien mendukung pengembangan pengelolaan irigasi berbasis 

modernisasi. 

1.5.2 Sasaran 

Kegiatan ini direncanakan sampai dengan tahun 2013. Sasaran kegiatan 

pengembangan modernisasi irigasi adalah sebagai berikut: 

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 

1.6 Tahapan Kegiatan 

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan tahun 2012 adalah: 

No Nama Kegiatan Tahapan Kegiatan 

I. Persiapan  

1 Kajian pustaka  

Modernisasi yang pernah dilakukan di Indonesia 

maupun negara lainnya, teori dan kajian modernisasi, 

kebijakan serta parameter lainnya.  

2 
Diskusi dengan 

nara sumber 

Diskusi teknis, konsultasi, tukar pendapat, penjaringan 

masukan serta identifikasi awal lingkup kegiatan 

II. Pelaksanaan  
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No Nama Kegiatan Tahapan Kegiatan 

A. Kajian tata letak jaringan irigasi dan lahan yang efektif dan efisien 

1 Pengkajian tata 

letak jaringan 

irigasi yang 

efektif dan efisien  

Penentuan lokasi (berdasarkan masukan dari pemangku 

kepentingan) 

−−−− Survei awal beberapa lokasi 

−−−− Konsultasi teknis dengan pengelola irigasi setempat 

−−−− Identifikasi awal lokasi 

−−−− Diskusi teknis penentuan lokasi 

 

  Pengumpulan data 

−−−− Pengumpulan data topografi (pengukuran langsung)  

−−−− Identifikasi jenis, fungsi dan kondisi jaringan irigasi 

−−−− Gambaran data ketersediaan air, pola tanam, pola 

pembagian air, pola operasi pembagian air dan 

mekanismenya 

−−−− Data klimatologi series  

−−−− Skema jaringan irigasi eksisting 

−−−− Struktur organisasi pengelola irigasi 

  Pengkajian kondisi lapangan jaringan irigasi 

−−−− Analisis kondisi keadaan lapangan jaringan irigasi 

pada petak tersier terpilih 

−−−− Rapid Appraisal Process sederhana untuk 

menentukan kinerja jaringan 

−−−− Analisis awal parameter kinerja sistem irigasi yang 

harus dimodernisasi 

−−−− Sosialisasi kepada perwakilan P3A dan pengelola 

irigasi lainnya 

  −−−− Penataan sederhana konfigurasi, penempatan dan 

elevasi bangunan irigasi pada tersier terpilih 

−−−− Analisis efektifitas penyaluran air 

−−−− Analisis efektifitas drainase kelebihan air 

−−−− Studi banding pelaksanaan modernisasi di beberapa 
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No Nama Kegiatan Tahapan Kegiatan 

lokasi terpilih (lokasi Direktorat Irigasi dan Rawa) 

−−−− Perumusan  fokus parameter modernisasi irigasi 

−−−− Koordinasi dengan stakeholder 

−−−− Diseminasi dan penyebarluasan teknologi sekaligus 

penjaringan masukan melalui workshop 

−−−− Penyusunan output kegiatan 

2 Pengkajian tata 

letak lahan yang 

efektif dan efisien  

−−−− Studi referensi tata letak jaringan irigasi bersumber 

prosiding publikasi nasional dan internasional, 

publikasi ilmiah, pedoman modernisasi irigasi yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa, dsb 

−−−− Kajian awal visibilitas konsep tata letak lahan yang 

efektif dan efisien di lahan masyarakat 

−−−− Identifikasi kendala penerapan (kebijakan, pola pikir 

masyarakat, serta peraturan perundangan yang 

terkait) 

B. Pengkajian sistem operasi irigasi 

1 
Evaluasi sistem 

operasi eksisting  

−−−− Pengumpulan data operasi irigasi eksisting di lokasi 

terpilih 

−−−− Kajian alur perencanaan maupun pelaksanaan 

pembagian air pada saat ini 

−−−− Identifikasi kendala pelaksanaan operasi irigasi saat 

ini 

2 

Pengembangan  

sistem operasi 

yang efektif dan 

efisien  

Pematangan konsep 

−−−− Studi pustaka, konsultasi teknis, rapat teknis dengan 

narasumber dan praktisi 

−−−− Kajian pola operasi irigasi pada saat ini atau yang 

biasa dilakukan 

−−−− Penyusunan konsep operasi irigasi real time terkait 

parameter waktu pelaporan, perhitungan kebutuhan 

air, instruksi bukaan pintu, aplikasi pemberian air, 

sistem koordinasi antar pengelola irigasi dsb. 
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No Nama Kegiatan Tahapan Kegiatan 

3 

Aplikasi teknologi 

informasi untuk 

operasi yang 

efektif dan efisien  

Perancangan software dan identifikasi hardware 

−−−− Penuangan rumus-rumus yang digunakan ke dalam 

bahasa numerik 

−−−− Pemilihan jenis bahasa pemrograman yang dapat 

mendukung monitoring melalui web 

−−−− Penyusunan dan perancangan sofware melibatkan 

narasumber dan praktisi terkait 

−−−− Identifikasi hardware pendukung sistem operasi 

  

Uji coba sederhana 

−−−− Koordinasi dengan pihak pengelola secara langsung 

−−−− Sosialisasi dan simulasi awal penggunaan sistem 

operasi 

−−−− Pelaksanaan uji coba 

−−−− Evaluasi dan monitoring pelaksanaan uji coba 

−−−− Penyusunan rekomendasi teknis sistem operasi 

−−−− Penyusunan panduan praktis penggunaan sistem 

−−−− Penyusunan output kegiatan berupa buku teknologi 

4 

Identifikasi 

kebutuhan SDM 

pengelola irigasi 

−−−− Kajian jumlah, kompetensi minimal serta komposisi 

SDM yang diperlukan untuk operasi irigasi yang 

optimal 

C. Pengkajian tingkat kemanfaatan penerapan irigasi hemat air 

1 
Pengumpulan 

data pendukung  

−−−− Kajian penerapan irigasi hemat air yang sudah 

dilakukan berbagai pihak (swasta, masyarakat, 

pemerintah, LSM, peneliti, dsb) 

−−−− Studi referensi (laporan akhir, SPM terkait, publikasi 

ilmiah, dsb) 

2 

Analisis luas 

penerapan 

optimum  

−−−− Analisis luasan optimum irigasi hemat air terkait 

beberapa faktor/parameter pendukungnya 

3 Analisis −−−− Kajian perbandingan antara teori dengan 
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No Nama Kegiatan Tahapan Kegiatan 

adopsi/tingkat 

penerapan irigasi 

hemat air  

penerapan/adopsi teknologi irigasi hemat air yang 

dilakukan masyarakat luas 

−−−− Analisis tingkat kemanfaatan penerapan irigasi hemat 

air 

−−−− Identifikasi kendala dan upaya penerapan irigasi 

hemat air 

III Pelaporan   

1 

Pelaporan 

− Awal 

− Interim 

− Konsep 

Laporan Akhir 

− Akhir 

−−−− Penyusunan laporan 

−−−− Diskusi teknis 

1.7 Formulasi Kegiatan dan Hipotesa 

1.7.1 Formulasi Kegiatan 

Rehabilitasi dan peningkatan fungsi suatu jaringan irigasi tentunya tidak dapat 

dilakukan berdasarkan pada kondisi saat sistem jaringan irigasi tersebut dibangun 

atau direncanakan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan pada taraf yang lebih lanjut 

agar pengelolaan air irigasi dapat dilakukan secara adil dan merata serta sesuai 

dengan kebutuhan dalam jumlah dan waktunya. Kegiatan penelitian ini dilakukan 

untuk mendukung penerapan modernisasi irigasi tersebut.  

1.7.2 Hipotesa 

Pengembangan teknologi modernisasi irigasi dapat meningkatkan efisiensi 

pengelolaan irigasi sehingga irigasi dapat diberikan tepat waktu dan tepat jumlah. 

1.8 Penerima Manfaat 

Penerima manfaat hasil kegiatan ini adalah Direktorat Irigasi dan Rawa, Ditjend 

SDA, BBWS/BWS, Dinas Pengelola Sumber Daya Air di daerah dan P3A. 

1.9 Lokasi Kegiatan 

(1) Kajian tata letak jaringan irigasi dan lahan yang efektif dan efisien; 
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Penelitian dilakukan di salah satu tersier di DI Jatiluhur yaitu di Petak Tersier 

Lw 3 Ki 21, Desa Wadas, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa 

Barat.  

(2) Pengkajian sistem operasi irigasi;  

Lokasi penelitian sebagai lokasi penerapan teknologi untuk mendukung 

modernisasi irigasi dilakukan di Balai Irigasi di Bekasi. 

(3) Pengkajian tingkat kemanfaatan penerapan irigasi hemat air.  

Penelitian dilakukan di beberapa lokasi yang menerapkan budidaya padi 

hemat air antara lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, 

dan Sulawesi Selatan. Lokasi-lokasi yang dipilih berdasarkan keterwakilan 

aplikasi irigasi hemat air serta masukan dari Kementerian Pertanian, BBWS, 

praktisi, dan narasumber.  

 

                                                           
1 Nomenklatur jaringan irigasi, petak tersier ini mendapatkan air dari Saluran Sekunder Lewo 
(disingkat Lw) dari Bangunan ketiga (Lw 3)dengan posisi petak di Kiri Saluran dengan jumlah 
bangunan sadap tersier 2 dari 2 (Ki 2) 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Modernisasi Irigasi 

Saat ini diperlukan upaya modernisasi irigasi mengingat terdapat masalah yang 

mengakibatkan penurunan kinerja sistem irigasi yang penyelesaiannya tidak 

hanya dengan mengembalikan kondisi sistem irigasi ke kondisi semula (Oi, 1997; 

Murty 1997). FAO (1997) mendefinisikan modernisasi irigasi sebagai suatu proses 

peningkatan manajerial dan keteknisan dari suatu daerah irigasi dengan tujuan 

untuk memperbaiki penggunaan sumber daya  (tenaga kerja, air, ekonomi, 

lingkungan) dan pelayanan penyaluran air ke lahan. Salah satu konsep 

modernisasi yang diajukan oleh Burt dan Wolter (1997) adalah dengan dengan 

merubah konsep irigasi protektif menjadi irigasi produktif. Irigasi produktif lebih 

mengakomodir diversifikasi tanaman yang sangat diperlukan untuk mengantisipasi 

perkembangan ekonomi global yang digerakkan oleh permintaan pasar. 

Karakteristik utama dari perubahan ini adalah perubahan manajemen irigasi dari 

gerak pasok (supply driven) menjadi gerak permintaan (demand driven) atas 

dasar pelayanan yang bersifat polisentrisitas (Arif, 2003). 

Penataan jaringan dan lahan irigasi dilakukan di beberapa negara maju dengan 

maksud memperbaiki produktifitas lahan pertanian. Upaya ini juga perlu dikaji 

aplikasinya di lahan beririgasi di Indonesia. Menurut Eiji (2008) penataan lahan 

dan jaringan irigasi antara lain mencakup perbaikan infrastruktur jaringan, 

penataan level lahan, penataan plot lahan, dan perencanaan tata guna lahan. 

Ukuran petak/plot lahan berdasarkan hasil pengkajian yang sudah ada antara lain 

Shizuoka Method, Ishikawa Method dan Konosu Method. Ketiga metode tersebut 

memberikan rancangan desain penataan jaringan yang sama dalam menetapkan 

akses air, akses drainase, dan jalan usaha tani. 

2.2 Efisiensi Irigasi 

Secara umum irigasi didefinisikan sebagai suatu proses menyadap/mengambil air 

dari sumbernya digunakan untuk keperluan pertanian untuk memenuhi kebutuhan 
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air tanaman. Small dan Svendsen dalam Arif (2006) memberikan definisi irigasi 

yaitu tindakan intervensi manusia mengubah aliran air dari sumbernya menurut 

ruang dan waktu serta mengelola sebagian atau seluruhnya untuk menaikan 

produksi tanaman. Sedangkan menurut PP 20 Tahun 2006 irigasi adalah usaha 

penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian 

yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, 

irigasi pompa, dan irigasi tambak. Menurut Arif (2006), Irigasi merupakan suatu 

proses manipulasi sumberdaya air yang dilakukan manusia dengan tujuan untuk 

meningkatkan manfaat (produksi tanaman) pada suatu budaya pertanian sesuai 

dengan kebutuhan manusia. 

Kebutuhan air irigasi dipengaruhi oleh besarnya kehilangan air akibat evaporasi, 

transpirasi, perkolasi dan kebocoran. Evaporasi adalah peristiwa berubahnya air 

menjadi uap air yang bergerak dari permukaan air ke udara. Transpirasi adalah 

kehilangan air melalui proses penguapan dari tumbuhan. Sedangkan perkolasi 

adalah perembesan air kedalam lapisan tanah bagian dalam, baik secara vertikal 

maupun horizontal. Besarnya perkolasi pada petakan sawah dipengaruhi oleh 

tinggi genangan yang diberikan. 

Kecenderungan pemberian air secara menerus dengan genangan tinggi 

khususnya pada budidaya padi, merupakan salah satu bentuk aplikasi pemberian 

air di lahan yang tidak efisien. Dengan adanya trend keterbatasan air maka upaya 

penghematan pemberian air di lahan juga perlu dilakukan. Teknologi budidaya 

padi yang hemat air sudah dikaji dan diaplikasikan secara luas di masyarakat. 

Bahkan penelitian tentang penghematan air dan dampak positif irigasi hemat air 

sudah dilakukan oleh instansi penelitian pemerintah, swasta, LSM, maupun di 

universitas. Namun demikian upaya penghematan pemakaian air terutama di 

petak sawah diduga masih belum dilakukan oleh masyarakat petani. Maka dalam 

upaya pemasyarakatannya bisa dilakukan dengan dua pendekatan yaitu 

penerapan konsep adaptasi dan adopsi teknologi; serta pendekatan agama dan 

sanksi (Bermanakusumah, 1997). 
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2.3 Penataan jaringan dan lahan irigasi

Penataan jaringan dan lahan irigasi dilakukan di beberapa negara maju dengan 

maksud memperbaiki produktifitas lahan pertanian. Menurut Eiji (2008) penataan 

lahan dan jaringan irigasi antara lain mencakup perbaikan infrastruktur jaringan, 

penataan level lahan, penataan plot lahan, dan perencanaan tata guna lahan. 

Ukuran petak/plot lahan berdasarkan hasil pengkajian yang sudah ada antara lain 

Shizuoka Method, Ishikawa Method

memberikan rancangan desain penataan jaring

akses air, akses drainase, dan jalan usaha tani.

Menurut FAO, 1997 bahwa pengertian umum modernisasi adalah suatu proses 

peningkatan aspek teknikal dan manajerial sistem irigasi yang gabungkan dengan 

pembaharuan institusional 

sumberdaya (tenaga kerja, air, ekonomi dan lingkungan) serta mengalirkan air 

irigasi sebagai bentuk layanan pada petani. Dalam penyusunan konsep 

modernisasi untuk petak tersier ini akan lebih menekankan p

aspek teknikal penyaluran air irigasi dan drainasenya. Saluran pembawa 

direncanakan dengan irigasi perpipaan. Sedangkan drainase tetap menggunakan 

saluran terbuka. Sedangkan konsep penataan lahan antara lain penataan petak 

sawah yang ideal. Petak tersier yang ideal dalam konsep maupun yang sudah 

diaplikasikan di beberapa negara adalah berukuran 30x100 meter (Gambar 1). 

Akses langsung terhadap irigasi bukan berarti secara bebas dapat 

dioperasikan/diambil, namun tetap ada konsep dan mekanisme 

seperti fungsi tersier dan kuarter. 

Gambar 

 

 

Penataan jaringan dan lahan irigasi 

Penataan jaringan dan lahan irigasi dilakukan di beberapa negara maju dengan 

maksud memperbaiki produktifitas lahan pertanian. Menurut Eiji (2008) penataan 

lahan dan jaringan irigasi antara lain mencakup perbaikan infrastruktur jaringan, 

an, penataan plot lahan, dan perencanaan tata guna lahan. 

Ukuran petak/plot lahan berdasarkan hasil pengkajian yang sudah ada antara lain 

Ishikawa Method dan Konosu Method. Ketiga metode tersebut 

memberikan rancangan desain penataan jaringan yang sama dalam menetapkan 

akses air, akses drainase, dan jalan usaha tani. 

Menurut FAO, 1997 bahwa pengertian umum modernisasi adalah suatu proses 

peningkatan aspek teknikal dan manajerial sistem irigasi yang gabungkan dengan 

pembaharuan institusional (jika dibutuhkan) dengan obyektif untuk pemanfaatan 

sumberdaya (tenaga kerja, air, ekonomi dan lingkungan) serta mengalirkan air 

irigasi sebagai bentuk layanan pada petani. Dalam penyusunan konsep 

modernisasi untuk petak tersier ini akan lebih menekankan p

aspek teknikal penyaluran air irigasi dan drainasenya. Saluran pembawa 

direncanakan dengan irigasi perpipaan. Sedangkan drainase tetap menggunakan 

saluran terbuka. Sedangkan konsep penataan lahan antara lain penataan petak 

Petak tersier yang ideal dalam konsep maupun yang sudah 

diaplikasikan di beberapa negara adalah berukuran 30x100 meter (Gambar 1). 

Akses langsung terhadap irigasi bukan berarti secara bebas dapat 

dioperasikan/diambil, namun tetap ada konsep dan mekanisme 

seperti fungsi tersier dan kuarter.  

Gambar 1 Tata letak petakan sawah di Jepang 
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Penataan jaringan dan lahan irigasi dilakukan di beberapa negara maju dengan 

maksud memperbaiki produktifitas lahan pertanian. Menurut Eiji (2008) penataan 

lahan dan jaringan irigasi antara lain mencakup perbaikan infrastruktur jaringan, 

an, penataan plot lahan, dan perencanaan tata guna lahan. 

Ukuran petak/plot lahan berdasarkan hasil pengkajian yang sudah ada antara lain 

Ketiga metode tersebut 

an yang sama dalam menetapkan 

Menurut FAO, 1997 bahwa pengertian umum modernisasi adalah suatu proses 

peningkatan aspek teknikal dan manajerial sistem irigasi yang gabungkan dengan 

(jika dibutuhkan) dengan obyektif untuk pemanfaatan 

sumberdaya (tenaga kerja, air, ekonomi dan lingkungan) serta mengalirkan air 

irigasi sebagai bentuk layanan pada petani. Dalam penyusunan konsep 

modernisasi untuk petak tersier ini akan lebih menekankan pada peningkatan 

aspek teknikal penyaluran air irigasi dan drainasenya. Saluran pembawa 

direncanakan dengan irigasi perpipaan. Sedangkan drainase tetap menggunakan 

saluran terbuka. Sedangkan konsep penataan lahan antara lain penataan petak 

Petak tersier yang ideal dalam konsep maupun yang sudah 

diaplikasikan di beberapa negara adalah berukuran 30x100 meter (Gambar 1). 

Akses langsung terhadap irigasi bukan berarti secara bebas dapat 

dioperasikan/diambil, namun tetap ada konsep dan mekanisme pembagian air 
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2.4 Irigasi perpipaan 

Salah satu upaya peningkatan efisiensi penyaluran air irigasi adalah dengan 

perpipaan. Irigasi perpipaan sangat bervariasi diameternya mulai 4” sampai 

dengan 24”. Material perpipaan juga bervariasi antara lain Poly Vinyl Chloride 

(PVC), baja, beton, aluminium, dan bahkan ada juga yang berbahan polimer. 

Instalasi pipa pada umumnya dipasang di bawah tanah pada kedalaman tertentu 

untuk mengamankan dari persilangan dengan jalan, operasi alat-alat pertanian, 

temperatur ekstrim, ataupun gangguan lainnya. Minimum kedalaman untuk 

penempatan pipa di dalam tanah dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Minimum kedalaman untuk instalasi pipa di dalam tanah 

Diameter pipa (inch) Kedalaman 
(inch) 

Kedalaman 
(cm) 

0,5 – 2,5 18 45,7 
3 – 5 24 60,9 
≥6 30 76,2 

Pada kondisi dimana tidak terjadi suhu ekstrim, tidak ada gangguan alat olah 

tanah, dan tanah tidak mengalami keretakan pada saat kering maka kedalaman 

minimum dapat diperkecil seperti pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2 Minimum kedalaman untuk instalasi pipa di dalam tanah yang minim 
gangguan 

Diameter pipa (inch) Kedalaman 
(inch) 

Kedalaman 
(cm) 

0,5 – 1,5 6 15,24 
2 –  3  12 30,24 
4 – 6 18 45,7 
≥6 24 60,9 

2.5 Penerapan Irigasi Hemat Air di Indonesia 

Seiring dengan perkembangan SRI dunia, metode budidaya ini juga berkembang 

di Indonesia. Metode ini dikembangkan oleh masyarakat secara swadaya, LSM, 

pemerintah maupun program CSR perusahaan swasta. SRI yang dikembangkan 

merupakan modifikasi dari gagasan awal SRI berdasarkan hasil kajian di 

kelompok studi petani dan merupakan perpaduan dengan konsep pemberdayaan 

masyarakat, pembelajaran ekologi tanah dan pengendalian hama terpadu. Ciri 
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khas dari metode SRI yang dikembangkan ini adalah “SRI Organik”, yaitu SRI 

dengan penggunaan pupuk dan pestisida organik tanpa penggunaan pupuk dan 

pestisida kimia. 

Berawal dari pengkajian ini, SRI mulai berkembang di Jawa Barat. Sampai akhir 

tahun 2006, SRI telah diaplikasikan setidaknya pada luasan 749 Ha (3200 petani) 

dengan hasil produksi rata-rata 7,85 ton/Ha (konvensional 6,24 ton/Ha). Dengan 

adanya dorongan dari pemerintah di daerah Sukabumi dan Tasikmalaya, luasan 

lahan yang ditanami SRI bertambah menjadi 1484 Ha (5720 petani) pada musim 

tanam 2006/2007. Penyebaran SRI secara luas di Indonesia kemudian 

diprogramkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian 

mulai tahun 2007. Program ini berupa Training of Trainers (TOT) SRI organik yang 

dilakukan di 39 daerah pada 14 provinsi di Indonesia. 

Di wilayah Indonesia Timur, pengembangan SRI telah dilakukan mulai tahun 2002 

oleh Departemen Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jendral Sumber Daya Air 

bekerjasama dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Nippon 

Koei Consultant melalui kegiatan Desentralized Irrigaton System Improvement 

Project (DISIMP).  SRI yang dikembangkan berbeda dengan SRI yang 

berkembang di Jawa Barat terutama dalam hal penggunaan pupuk dan pestisida. 

Pupuk dan pestisida kimia tetap diberikan walaupun penggunaan pupuk dan 

pestisida organik tetap dianjurkan. Pengembangan SRI ini mencakup 8 propinsi 

yaitu: Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Gorontalo.  

Teknologi budidaya padi berkembang spesifik pada masing-masing lokasi 

termasuk SRI ini. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa karakteristik spesifik di 

masing-masing lokasi. Menurut Setiadji 2008 teknologi SRI berkembang melalui 

dinamika kelompok dalam satu pemahaman yaitu upaya penghematan air sebagai 

basis dan langkah awal dalam pelaksanaan usahatani padi SRI yang diikuti. 

Kemudian pada saat praktek di lapangan, unsur dan muatan SLPHT diberikan 

sebagai dasar pengelolaan kesehatan lingkungan tanah sebagai media. Demikian 

pula penerapan pola irigasi yang diberikan. Gambaran pola irigasi pada SRI yang 

dilakukan di beberapa daerah dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3 Penerapan Irigasi Intermitten pada SRI di Berbagai Lokasi2 

Lokasi  Aplikasi Pemberian Air  Ketersediaan air  

Ciramajaya, 
Tasikmalaya  

Pada dasarnya petani mau 
menerapkan pola pemberian air 
sesuai pola dengan pendampingan 
petugas, yaitu alternasi genangan 
dangkal-macak-macak-retak rambut.  

Sumber DI. 
Ciramajaya, air 
banyak digunakan di 
hulu dan di tengah  

Karawang  Cenderung  menerapkan genangan 
dangkal ±3 cm secara menerus  

Sumber DI. 
Jatiluhur, cukup air  

Jombang (TB1 
Ki, TB2 Ki, TL4 
Ka a)  

� Irigasi berselang 3 hari diari 
dan 5 hari tidak mendapat air 
sesuai pola pembagian air 
irigasi setempat  

� Kondisi lahan lebih sering pada 
kondisi tidak tergenang (fase 
kering) terutama pada sawah 
yang lokasinya jauh dari pintu 
sadap  

Sumber DI. Mrican 
Kanan, air kurang, 
dilakukan operasi 
irigasi berselang  

Cimanuk, Garut  � Topografi lahan cukup miring 
dan pola irigasi plot to plot 
sehingga kondisi lahan lebih 
sering pada kondisi macak-
macak. 

� Dibuat parit keliling yang cukup 
dalam (±20 cm) untuk 
mengatur air di lahan.  

Sumber DI. 
Cimanuk, cukup air 

Sidomulyo, 
Bambanglipuro, 
Bantul  

� Tanah sangat porus sehingga 
lahan terus dijaga pada kondisi 
macak-macak atau genangan 
dangkal, dikeringkan beberapa 
hari pada fase vegetatif  

Irigasi air tanah 
dengan pompa  

Teknik budidaya SRI sendiri berkembang sesuai dengan ketersediaan material 

atau komponen input budidaya di masing-masing lokasi. Menurut Shuichi Sato 

et.al. (2011) perkembangan penerapan SRI sudah menyebar cukup luas di 

sebagian besar propinsi di Indonesia seperti pada Gambar 2. Bahkan di beberapa 

lokasi seperti di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan sebagian besar wilayah di 

Sulawesi sudah diterapkan teknik budidaya SRI ini lebih dari 1000 ha. 

                                                           
2
 Dari berbagai sumber 
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Gambar 2 Lokasi Penerapan SRI di Indonesia Tahun 2008 (Shuichi Sato et. al. 2011) 

2.6 Operasi irigasi 

Saat ini diperlukan upaya modernisasi irigasi mengingat terdapat masalah yang 

mengakibatkan penurunan kinerja sistem irigasi yang penyelesaiannya tidak 

hanya dengan mengembalikan kondisi sistem irigasi ke kondisi semula (Oi, 1997; 

Murty 1997). FAO (1997) mendefinisikan modernisasi irigasi sebagai suatu proses 

peningkatan manajerial dan keteknisan dari suatu daerah irigasi dengan tujuan 

untuk memperbaiki penggunaan sumber daya  (tenaga kerja, air, ekonomi, 

lingkungan) dan pelayanan penyaluran air ke lahan. Salah satu konsep 

modernisasi yang diajukan oleh Burt dan Wolter (1997) adalah dengan dengan 

merubah konsep irigasi protektif menjadi irigasi produktif. Irigasi produktif lebih 

mengakomodir diversifikasi tanaman yang sangat diperlukan untuk mengantisipasi 

perkembangan ekonomi global yang digerakkan oleh permintaan pasar. 

Karakteristik utama dari perubahan ini adalah perubahan manajemen irigasi dari 

gerak pasok (supply driven) menjadi gerak permintaan (demand driven) atas 

dasar pelayanan yang bersifat polisentrisitas (Arif, 2003). 

Pengelolaan air irigasi dengan pendekatan satelit dan SMS membantu operator 

irigasi untuk menentukan berapa banyak penggunaan air yang digunakan oleh  

tanaman mereka dan berapa lama mereka butuhkan untuk menjalankan pompa 

atau jumlah pemberian air setiap harinya menggunakan teknik penginderaan jauh 

dan ponsel berbasis jasa pengiriman. Pendekatan pada sistem IrrisatSMS ini juga 

memungkinkan operator irigasi patokan penggunaan air mereka, secara real time. 
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Dengan melihat halaman web operator dapat melihat berapa banyak air yang 

mereka telah berikan dan membandingkan terhadap pengguna lain pada setiap 

saat tiap musim. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai alat audit oleh penyedia 

air. 

Dalam pendekatan ini, citra satelit digunakan untuk menentukan koefisien 

tanaman untuk tanaman individu. Gambar

Australia setiap 14-20 hari. Dari gambar

ditentukan yang kemudian digun

tertentu. Informasi ini kemudian digunakan dalam kombinasi dengan data dari 

stasiun bumi pada cuaca dalam rangka untuk memperoleh kebutuhan air 

tanaman. Hasil dilaporkan seperti harian, disesuaikan, informasi manajem

irigasi ini kemudian dikirim ke operator irigasi oleh pesan SMS. Layanan ini 

mengirimkan durasi pompa atau berapa kali penetes 

sebenarnya sehingga operator irigasi dapat dengan mudah memahami informasi 

yang disampaikan. Sampai s

diujicobakan di Daerah Irigasi Murrumbidgee (MIA).

irigasi ini dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3 Gambaran salah satu operasi irigasi berbasis SMS (Hornbuckle et. al., 2009)

Dalam modernisasi perhitungan kebutuhan air setiap periode operasi (1

Salah satu contoh aplikasi yang sudah pernah dikembangkan adalalah OMIS versi 

7.00. Kerangka  pemikiran program tersebut dapat dilihat pada 

 

 

Dengan melihat halaman web operator dapat melihat berapa banyak air yang 

mereka telah berikan dan membandingkan terhadap pengguna lain pada setiap 

em ini juga dapat digunakan sebagai alat audit oleh penyedia 

Dalam pendekatan ini, citra satelit digunakan untuk menentukan koefisien 

tanaman untuk tanaman individu. Gambar-gambar satelit dikumpulkan di seluruh 

20 hari. Dari gambar-gambar tanaman ukuran kanopi dapat 

ditentukan yang kemudian digunakan untuk memperoleh koefisien tanaman 

tertentu. Informasi ini kemudian digunakan dalam kombinasi dengan data dari 

stasiun bumi pada cuaca dalam rangka untuk memperoleh kebutuhan air 

tanaman. Hasil dilaporkan seperti harian, disesuaikan, informasi manajem

irigasi ini kemudian dikirim ke operator irigasi oleh pesan SMS. Layanan ini 

mengirimkan durasi pompa atau berapa kali penetes (dripper)

sebenarnya sehingga operator irigasi dapat dengan mudah memahami informasi 

yang disampaikan. Sampai saat ini pendekatan ini telah dikembangkan dan 

diujicobakan di Daerah Irigasi Murrumbidgee (MIA). Gambaran sistem operasi 

ini dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. 

Gambaran salah satu operasi irigasi berbasis SMS (Hornbuckle et. al., 2009)

Dalam modernisasi perhitungan kebutuhan air setiap periode operasi (1

Salah satu contoh aplikasi yang sudah pernah dikembangkan adalalah OMIS versi 

kiran program tersebut dapat dilihat pada Gambar 
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Dengan melihat halaman web operator dapat melihat berapa banyak air yang 

mereka telah berikan dan membandingkan terhadap pengguna lain pada setiap 

em ini juga dapat digunakan sebagai alat audit oleh penyedia 

Dalam pendekatan ini, citra satelit digunakan untuk menentukan koefisien 

gambar satelit dikumpulkan di seluruh 

gambar tanaman ukuran kanopi dapat 

akan untuk memperoleh koefisien tanaman 

tertentu. Informasi ini kemudian digunakan dalam kombinasi dengan data dari 

stasiun bumi pada cuaca dalam rangka untuk memperoleh kebutuhan air 

tanaman. Hasil dilaporkan seperti harian, disesuaikan, informasi manajemen air 

irigasi ini kemudian dikirim ke operator irigasi oleh pesan SMS. Layanan ini 

(dripper) beroperasi 

sebenarnya sehingga operator irigasi dapat dengan mudah memahami informasi 

aat ini pendekatan ini telah dikembangkan dan 

Gambaran sistem operasi 

 

Gambaran salah satu operasi irigasi berbasis SMS (Hornbuckle et. al., 2009) 

Dalam modernisasi perhitungan kebutuhan air setiap periode operasi (1-3 harian). 

Salah satu contoh aplikasi yang sudah pernah dikembangkan adalalah OMIS versi 

Gambar 4. 
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Gambar 4 Alir informasi dari lapang ke pusat operasional pengelolaan air (OMIS ver 7.00)

Konsep modernisasi irigasi yang disusun oleh Tim Modernisasi Irigasi, Direktorat 

Irigasi menganjurkan operasi

pemberian air semi-demand

terkumpul secara real-time

komputer dengan adanya 

Data yang diperoleh dari lapangan diolah meliputi: 

a. Data debit/data elevasi muka air (sensor muka air) di bangunan

utama saluran induk, sa

bukaan pintu utama dan sekunder

b. Data curah hujan dari banyak stasiun hujan di 

kawasan areal irigasi yang masing

atau stasiun klimatologi

sungai. Dari data hidrologi dan klimatologi dianalisa sebagai alokasi ai

sotware komputer. 

c. Data pertanian, jenis tanaman, luas tanam, umur tanaman per petak tersier 

atau per sistem hidrologi, tetap pada awal laporan menggunakan tenaga 

pengairan yang bersangkutan melaporkan data tersebut lewat sistem 

dengan handphone atau 

Data tanaman tersebut diperoleh dari Kelompok P3A yang mengirim ke 

pengairan lewat SMS. 

 

 

 

Alir informasi dari lapang ke pusat operasional pengelolaan air (OMIS ver 7.00)
(Kalsim, 2011) 

irigasi yang disusun oleh Tim Modernisasi Irigasi, Direktorat 

operasi dan pemeliharaan irigasi dan drainase dengan pola 

demand dan kendali hulu, diharapkan data lapangan 

time dan terkirim ke pusat operasi utama untuk diolah oleh 

komputer dengan adanya software manajemen pengumpulan data dan telemetri. 

Data yang diperoleh dari lapangan diolah meliputi:  

Data debit/data elevasi muka air (sensor muka air) di bangunan

utama saluran induk, saluran sekunder dan saluran drainase utama. Data 

bukaan pintu utama dan sekunder, data debit dan lamanya pompa. 

Data curah hujan dari banyak stasiun hujan di catchment area

kawasan areal irigasi yang masing-masing diwakili satu stasiun curah hujan 

klimatologi telemetri,.dan data elevasi waduk, data titik kritis dari 

sungai. Dari data hidrologi dan klimatologi dianalisa sebagai alokasi ai

Data pertanian, jenis tanaman, luas tanam, umur tanaman per petak tersier 

atau per sistem hidrologi, tetap pada awal laporan menggunakan tenaga 

yang bersangkutan melaporkan data tersebut lewat sistem 

atau lewat komputer atau lewat telepon dengan modem. 

Data tanaman tersebut diperoleh dari Kelompok P3A yang mengirim ke 

lewat SMS.  

20 

Alir informasi dari lapang ke pusat operasional pengelolaan air (OMIS ver 7.00) 

irigasi yang disusun oleh Tim Modernisasi Irigasi, Direktorat 

pemeliharaan irigasi dan drainase dengan pola 

dan kendali hulu, diharapkan data lapangan 

at operasi utama untuk diolah oleh 

manajemen pengumpulan data dan telemetri. 

Data debit/data elevasi muka air (sensor muka air) di bangunan-bangunan 

luran sekunder dan saluran drainase utama. Data 

debit dan lamanya pompa.  

catchment area dan di banyak 

masing diwakili satu stasiun curah hujan 

telemetri,.dan data elevasi waduk, data titik kritis dari 

sungai. Dari data hidrologi dan klimatologi dianalisa sebagai alokasi air dengan 

Data pertanian, jenis tanaman, luas tanam, umur tanaman per petak tersier 

atau per sistem hidrologi, tetap pada awal laporan menggunakan tenaga juru 

yang bersangkutan melaporkan data tersebut lewat sistem SMS 

on dengan modem. 

Data tanaman tersebut diperoleh dari Kelompok P3A yang mengirim ke juru 
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d. Data ini dikumpulkan untuk menghitung kebutuhan air untuk tanaman, dapat 

terkirim ke pusat komputer setiap saat atau dapat diprogram terkirim setiap 

hari jam 08.00 pagi lewat kantor komputer lokal. 

Dengan adanya pengumpulan data lewat informasi teknologi diteruskan/diproses 

atau diolah oleh komputer di pusat ruang operasi utama, diharapkan pengolahan 

data dalam rangka pengelolaan irigasi modern khususnya operasional irigasi 

dilaksanakannya pengelolaan irigasi berorientasi pelayanan (Service Oriented 

Management-SOM) dengan data real-time. 
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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Metodologi 

3.1.1 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. 

3.1.2 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. 

3.1.3 Pengkajian tingkat kemanfaatan penerapan irigasi hemat air 

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi kualitatif-kuantitatif sesuai dengan 

metodologis terkait 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, 
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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). Data nilai 

investasi/biaya/costs akan dikalkulasikan atau dibandingkan terhadap  data  nilai 

manfaat/benefits guna mendapatkan nilai keuntungan bersih (net benefit) atau 

rasio keuntungan/benefits terhadap investasi/biaya/costs guna mendapatkan rasio 

antara benefit dan cost (BCR).  

Dalam  formulasi metode BCR ini, kriteria Benefit-Cost Ratio didefinisikan sebagai 

B/C. Sebuah proyek akan menghasilkan net benefit jika B/C>1 atau dengan kata 

lain sejalan dengan prinsip NPV kondisi ini terpenuhi jika B-C>0. 

Hasil uji statistik kemudian dianalisis dengan logika induktif-deduktif. Hasil analisis 

kemudian diuji dan dilakukan langkah-langkah koreksi metodologis (termasuk 

interpretasi dan kuantifikasi/monetisasi data kualitatif/relatif) maupun instrument 

yang digunakan seperlunya untuk mendapatkan tingkat ketajaman/akurasi 

maupun keterbatasan/limitasi (termasuk toleransi kesalahan) hasil analisis 

tersebut. 
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3.2 Kerangka Pemikiran 

Rancangan
diterima oleh pihak
terkait (petani dan
pengelola irigasi)

Mulai

Pengkajian pustaka dan diskusi 
dengan narasumber

Konsep tata letak jaringan dan
lahan irigasi yang efektif dan

efisien

Pengkajian kondisi lapangan
jaringan irigasi eksisting

Penyempurnaan Perumusan
Rancangan Modernisasi

Jaringan Irigasi yang efektif dan
efisien

Penyusunan detail desain pelaksanaan
fisik penataan jaringan dan lahan irigasi

(2013)

Monitoring dan evaluasi irigasi modern 
(2014)

Tidak

Ya

Evaluasi sistem operasi rigasi
eksisting

Pengembangan sistem operasi
irigasi yang efektif dan efisien

Penyusunan dan
penyempurnaan konsep aplikasi
teknologi informasi mendukung

OP efektif dan efisien

Konsep aplikasi
operasi irigasi

visibel dan mudah
dilaksanakan

Tidak

Ya

Uji coba laboratorium

Uji coba lapangan (2013)

Penyempurnaan knsep OP efektif
dan efisien (2014)

Kajian penerapan irigasi hemat
air yang sudah dilakukan

Analisis luas penerapan optimum

Analisis adopsi/tingkat
penerapan irigasi hemat air

Penyempurnaan rekomendasi
teknis penerapan irigasi hemat

air pada budidaya padi

Kajian tata letak jaringan dan
lahan irigasi yang efektif dan

efisien
Pengkajian sistem operasi irigasi

Kajian tingkat kemanfaatan
penerapan irigasi hemat air

Kajian awal irigasi hemat air 
pada budidaya padi (2006)

Kajian awal irigasi hemat air 
pada budidaya padi skala pot di

rumah kassa (2007)

Kajian awal irigasi hemat air 
pada budidaya padi skala field 

trial dan tersier (2008-2009)

Kajian awal irigasi hemat air 
pada budidaya padi skala

daerah irigasi dengan pemodelan
(2010-2011)

2012

 

Gambar 5 Kerangka Pemikiran Kegiatan Pengembangan Modernisasi Irigasi Tahun 2012 
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BAB IV 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

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

Subkegiatan ini merupakan kajian teoritis konsep tata letak jaringan dan lahan 

irigasi terutama pada tingkat tersier. Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan 

antara lain sebagai berikut:  

a) Identifikasi awal lokasi 

Kriteria awal lokasi adalah daerah irigasi teknis dengan hamparan cukup luas 

serta masyarakatnya memiliki keterbukaan terhadap pemikiran baru. 

b) Survei awal lokasi dan konsultasi teknis dengan pengelola irigasi setempat 

Survei lokasi dilakukan di dua lokasi yang merupakan hamparan sawah yang 

sudah dibina bidang mekanisasi pertaniannya, yaitu dalam menerapkan 

beberapa alat mekanisasi pertanian modern.  

c) Diskusi teknis penentuan lokasi 

Diskusi teknis dilakukan dengan pihak LPPM IPB. Pada awalnya Bussines 

plan sekitar 10 ha akan dirancang di lokasi yang pernah disurvei sebelumnya 

yaitu di Desa Wadas, Telagasari, Karawang. Namun terkait dengan 

keberterimaan masyarakat, rencana tersebut tidak dapat direalisasikan.  

Penelitian untuk tahun 2012 adalah menyusun konsep penataan jaringan 

irigasi salah satunya dengan pipanisasi dan penataan lahan. Penelitian skala 

laboratorium akan dilakukan di Laboratorium Balai Irigasi di Bekasi pada 

kegiatan lain mencakup penanganan sedimentasi, pengaruh kemiringan, dan 

konsentrasi pada pipanisasi tersier, bak control, sedimen kontrol, head work, 

kemiringan penyaluran, jenis dimensi  dan spesifikasi pipa, sambungan pipa. 

Beberapa lingkup kegiatan penelitian yang dilakukan antara lain pemetaan 

topografi, pengumpulan data realisasi debit, pengumpulan data kebutuhan air, 

serta evaluasi kinerja jaringan.  

Sedangkan konsep penataan lahan antara lain penataan petak sawah. Petak 

tersier yang ideal dalam konsep maupun yang sudah diaplikasikan di beberapa 

negara adalah berukuran 30x100 meter. Akses langsung terhadap irigasi 
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bukan berarti secara bebas dapat dioperasikan/diambil, namun tetap ada 

konsep dan mekanisme pembagian air seperti fungsi tersier dan kuarter. 

d) Pengumpulan data 

Data pendukung kajian ini antara lain sebagai berikut: 

− Data topografi diambil dengan pengukuran langsung di Petak Tersier Lw 3 

Ki 2 oleh pihak ketiga. 

− Data fungsi dan kondisi jaringan irigasi oleh Tim Balai Irigasi. 

− Data ketersediaan air, klimatologi, skema jaringan, struktur organisasi, pola 

tanam, pola pembagian air dan mekanismenya didapat dari pengelola 

irigasi terkait yaitu PJT II Seksi Telagasari. 

e) Pengkajian kondisi lapangan jaringan irigasi 

− Analisis kondisi eksisting jaringan irigasi pada petak tersier terpilih 

dilakukan dengan melakukan pengamatan, penelusuran jaringan dan 

wawancara dengan pihak pengelola irigasi maupun petani setempat. 

− Rapid Appraisal Process sederhana untuk menentukan kinerja jaringan 

dilakukan dengan melakukan Evaluasi Cepat Kinerja Tersier oleh Petani 

(ECKTP) dengan responden petani yang mewakili petak sawah di hulu, 

tengah dan hilir. 

− Analisis awal parameter kinerja sistem irigasi yang harus dimodernisasi 

dilakukan dengan mengacu pada beberapa parameter tingkat layanan 

irigasi yaitu kecukupan, keandalan, keadilan, dan kelenturan. 

− Penataan sederhana konfigurasi, penempatan dan elevasi bangunan irigasi 

pada tersier terpilih dilakukan dengan mengacu pada Advanced Paddy 

Field Engineering dan Pedoman Modernisasi Irigasi di Indonesia. 

− Analisis efektifitas penyaluran air pada rencana penataan jaringan dan 

lahan di petak tersier terpilih terutama terhadap parameter tingkat layanan 

yaitu kelenturan belum dilakukan. 

− Analisis efektifitas drainase kelebihan air dilakukan dengan perencanaan 

penataan lahan, hal ini juga belum dilakukan. 

− Studi banding pelaksanaan modernisasi di beberapa lokasi terpilih (lokasi 

Direktorat Irigasi dan Rawa) dilakukan di salah satu lokasi pilot project 

modernisasi SS. Barugbug. 
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− Perumusan fokus parameter modernisasi irigasi dilakukan terhadap 

penataan jaringan irigasi dengan perencanaan penerapan irigasi perpipaan 

di tersier untuk memperbesar efisiensi irigasi di tingkat tersier. 

− Koordinasi dengan stakeholder sudah dilakukan dengan BBWS Citarum 

sebagai pelaksana modernisasi SS. Barugbug, Pengelolaan Air PJT II 

sebagai pelaku operasi irigasi di petak tersier terpilih, serta pengelola irigasi 

setempat di Petak Tersier Lw3Ki2. 

f) Penyusunan output kegiatan 

− Studi referensi tata letak jaringan irigasi bersumber prosiding publikasi 

nasional dan internasional, publikasi ilmiah, pedoman modernisasi irigasi 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa, dsb. 

− Kajian awal visibilitas konsep tata letak lahan yang efektif dan efisien di 

lahan masyarakat belum dapat dilakukan. 

g) Identifikasi kendala penerapan (kebijakan, pola pikir masyarakat, serta 

peraturan perundangan yang terkait) 

4.2 Pengkajian Sistem Operasi Irigasi yang Efektif dan Efisien 

Subkegiatan ini merupakan kajian sistem operasi irigasi terutama pada fasilitasi 

pelaporan operasi irigasi melalui blangko-blangko cetak menjadi blangko semi 

paperless. Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan antara lain sebagai berikut:  

a) Evaluasi sistem operasi eksisting 

− Pengumpulan data operasi irigasi eksisting di lokasi terpilih yang dijadikan 

contoh adalah Daerah Irigasi Cihea, Cianjur, Jawa Barat. Salah satu data 

operasi didapatkan melalui satu set blangko operasi irigasi yang sudah diisi 

pada suatu periode pelaporan. 

− Kajian alur perencanaan maupun pelaksanaan pembagian air yang 

dilakukan saat ini mengacu pada Permen PU No.32/PRT/M/2007 tentang 

operasi irigasi yaitu mulai dari pengusulan luas tanam, keputusan tata 

tanam, perencanaan pembagian air, realisasi pembagian air berdasarkan 

perhitungan faktor K, dan pelaporan. 

− Identifikasi kendala pelaksanaan operasi irigasi yang dilakukan saat ini 

adalah proses pelaporan operasi irigasi yang dilakukan masih berupa 

pengisian blangko cetak yang tidak dapat diakses setiap saat progresnya. 
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Kendala lain adalah dengan proses pelaporan operasi irigasi tersebut data 

yang didapatkan cukup lama diolah sehingga informasi yang siap 

disampaikan kepada pengelola irigasi lain atau pengguna juga menjadi 

lambat. 

b) Pengembangan  sistem operasi yang efektif dan efisien 

− Pematangan konsep sistem operasi irigasi dilakukan melalui studi pustaka, 

konsultasi teknis, rapat teknis dengan narasumber dan praktisi. 

− Kajian pola operasi irigasi yang saat ini dilakukan penyusunan konsep 

operasi irigasi real time terkait parameter waktu pelaporan, instruksi 

realisasi debit, perhitungan faktor K, sistem koordinasi antar pengelola 

irigasi, tata cara pengisian blangko pelaporan, dsb.  

c) Aplikasi teknologi informasi untuk operasi yang efektif dan efisien 

− Perancangan software dan identifikasi hardware sudah dilakukan 

penuangan rumus-rumus yang digunakan di dalam blangko operasi ke 

dalam bahasa numerik.  

− Pemilihan jenis bahasa pemrograman yang dapat mendukung monitoring 

melalui web 

− Penyusunan dan perancangan sofware melibatkan narasumber dan praktisi 

terkait masih dalam tahap finalisasi. Pembangunan aplikasi yang terdiri dari 

12 blangko operasi yang sudah dikerjakan adalah sampai dengan blangko 

09-O 

− Identifikasi hardware pendukung sistem operasi juga sudah dilakukan 

antara lain adalah komputer server sebagai pusat olah data, komputer 

dengan kemampuan akses internet untuk tingkat pengamat/ranting/UPTD, 

Kasi O Kabupaten, UPTD Propinsi, dan BBWS/BWS serta telepon 

genggam yang dapat mengakses internet untuk tingkat juru. 

− Uji coba sederhana secara keseluruhan belum dapat dilakukan. 

− Penyusunan rekomendasi teknis sistem operasi, penyusunan panduan 

praktis penggunaan sistem, serta penyusunan output kegiatan berupa buku 

teknologi masih dalam tahap finalisasi. 

d) Identifikasi kebutuhan SDM pengelola irigasi 



Laporan Akhir 
 

29 
 

Kajian jumlah, kompetensi minimal serta komposisi SDM yang diperlukan 

untuk operasi irigasi yang optimal diduga masih dapat dipenuhi dengan kondisi 

yang ada saat ini. 

4.3 Pengkajian Tingkat Kemanfaatan Penerapan Irigasi Hemat Air 

Subkegiatan ini adalah lanjutan kegiatan kajian irigasi hemat air pada budidaya 

padi metode SRI. Tahapan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Pengumpulan data pendukung pematangan metodologi 

− Kajian penerapan irigasi hemat air yang sudah dilakukan berbagai pihak 

antara lain dengan BBWS, BWS, dan petani secara langsung. 

− Studi referensi  dilakukan terhadap laporan akhir uji coba oleh BBWS/BWS, 

serta publikasi ilmiah. 

− Diskusi dengan narasumber terkait dengan metodologi pengambilan dan 

data serta pendekatan analisis yang digunakan yaitu dengan Tim Sosekling 

dan ahli ekonomi Universitas Indonesia. 

b) Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan penyebaran 

kuesioner ke Tasikmalaya, Cirebon, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, DIY, NTB, 

dan NTT. 

c) Analisis luas penerapan optimum irigasi hemat air terkait beberapa 

faktor/parameter pendukungnya belum dapat dilakukan. 

d) Analisis adopsi/tingkat penerapan irigasi hemat air 

− Kajian perbandingan antara teori dengan penerapan/adopsi teknologi irigasi 

hemat air yang dilakukan masyarakat luas didapatkan melalui berbagai 

pertanyaan pada kuesioner yang sudah ditanyakan kepada petani penerap 

tentang berbagai cara menerapkan irigasi hemat air ini. 

− Analisis tingkat kemanfaatan penerapan irigasi hemat air didapatkan 

melalui data primer analisa usaha tani. Tahapan ini juga masih dalam tahap 

analisis data dan finalisasi. 

e) Identifikasi kendala dan upaya penerapan irigasi hemat air sudah dilakukan 

melalui tahap pengumpulan data. 
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5.1 Hasil Kegiatan 

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

5.1.1.1 Gambaran Lokasi

Secara administratif lokasi 

kabupaten Karawang dengan luas baku sawah 119 ha

6. Secara teknis lahan memperoleh air irigasi dari B. Lw 3 Daerah Irigasi Jatiluhur 

yang merupakan irigasi teknis dikelola salah satunya oleh PJT II Seksi Telagasari, 

Divisi II. Lokasi berada tepatnya di Petak Tersier Lw 3 Ki 2. Air irigasi secara 

umum dapat dikatakan cukup sepa

dengan pola tanam padi

dan pembagiannya tidak ada masalah.

dan terawat walaupun ada beberapa kebocoran saluran. Dist

lainnya di hilir melalui saluran kuarter yang terawat dengan baik.

Gambar 6 Peta Situasi Petak Tersier Lw3 Ki 2, Desa Wadas, Kecamatan Telagasari, 

 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kajian tata letak jaringan irigasi dan lahan yang efektif dan efisien

Gambaran Lokasi 

lokasi berada di Desa Wadas, Kecamatan 

Karawang dengan luas baku sawah 119 ha dapat dilihat pada Gambar 

memperoleh air irigasi dari B. Lw 3 Daerah Irigasi Jatiluhur 

yang merupakan irigasi teknis dikelola salah satunya oleh PJT II Seksi Telagasari, 

Lokasi berada tepatnya di Petak Tersier Lw 3 Ki 2. Air irigasi secara 

umum dapat dikatakan cukup sepanjang dua kali musim tanam di lokasi ini 

dengan pola tanam padi-padi. Penyadapan air dari bangunan di saluran sekunder 

dan pembagiannya tidak ada masalah. Kondisi jaringan tersier relatif cukup baik 

dan terawat walaupun ada beberapa kebocoran saluran. Dist

lainnya di hilir melalui saluran kuarter yang terawat dengan baik. 

Peta Situasi Petak Tersier Lw3 Ki 2, Desa Wadas, Kecamatan Telagasari, 

Kabupaten Karawang 
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Kajian tata letak jaringan irigasi dan lahan yang efektif dan efisien 

Wadas, Kecamatan Telagasari, 

dapat dilihat pada Gambar 

memperoleh air irigasi dari B. Lw 3 Daerah Irigasi Jatiluhur 

yang merupakan irigasi teknis dikelola salah satunya oleh PJT II Seksi Telagasari, 

Lokasi berada tepatnya di Petak Tersier Lw 3 Ki 2. Air irigasi secara 

njang dua kali musim tanam di lokasi ini 

padi. Penyadapan air dari bangunan di saluran sekunder 

Kondisi jaringan tersier relatif cukup baik 

dan terawat walaupun ada beberapa kebocoran saluran. Distribusi ke petak 

 

 

Peta Situasi Petak Tersier Lw3 Ki 2, Desa Wadas, Kecamatan Telagasari, 
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5.1.1.2 Kondisi Geografis 

Letak Administrasi Kabupaten Karawang berada di bagian utara Provinsi Jawa 

Barat yang secara geografis terletak antara 107o02’ - 107o40’ BT dan 5o562’ - 

6o34’ LS. Kabupaten Karawang termasuk daerah daratan yangrelatif rendah, 

mempunyai variasi kemiringan wilayah 0 – 2%, 2 – 15% dan diatas 40%. Secara 

administratif, Kabupaten Karawang mempunyai batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

− Sebelah utara batas alam, yaitu Laut Jawa 

− Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang 

− Sebelah tenggara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten 

Cianjur 

− Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi 

Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 km2 atau 3,73% dari luas Provinsi 

Jawa Barat. Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki 

lahan subur di Jawa Barat, sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk 

pertanian. 

Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar merupakan dataran yang relatif 

rata dengan variasi ketinggian antara 0 – 5 m diatas permukaan laut. Hanya 

sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian 

antara 0 – 1200 m. 

Sesuai dengan bentuk morfologinya Kabupaten Karawang merupakan dataran 

rendah dengan temperatur udara rata-rata 27oC dengan tekanan udara rata-rata 

0,01 milibar, penyinaran matahari 66% dan kelembapan nisbi 80%, sampai April 

bertiup angin Muson Laut dan sekitar bulan Juni bertiup Angin Muson Tenggara, 

kevepatan angin antara 30 – 35 km/jam, lamanya tiupan rata-rata 5 – 7 jam. 

5.1.1.3 Kondisi Jaringan Irigasi Tersier Saat Ini 

Air irigasi secara umum dapat dikatakan cukup sepanjang dua kali musim tanam 

di lokasi ini dengan pola tanam padi-padi. Penyadapan air dari bangunan di 

saluran sekunder dan pembagiannya tidak ada masalah. Kondisi jaringan tersier 

relatif cukup baik dan terawat walaupun ada beberapa kebocoran saluran seperti 

pada Gambar 8 dan Gambar 9. Distribusi ke petak lainnya di hilir melalui saluaran 
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kuarter yang terawat dengan baik. Kondisi alat penakar curah hujan manual 

(Manual Rain Gauge) tidak sempurna

tegak dan krannya tidak berfungsi.

bangunan ke tersier juga cukup baik. Alat ukur debit tidak ada di bangunan ini.

Gambar 

Gambar 8 Kondisi saluran sekunder (kiri dan tengah) dan saluran tersier (kanan)

Gambar 9 Kondisi bangunan pembagi di Bangunan Lewo 3

5.1.1.4 Rapid Appraisal Process

Kinerja Jaringan

Penentuan kinerja jaringan irigasi tersier pada lokasi kajian kegiatan ini mengacu 

pada Panduan Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi Tersier (Balai Irigasi, 2008). 

Penilaian pelaksanaan Evaluasi Cepat Kinerja Tersier oleh Petani (ECKTP), 

dilakukan dengan metode pendekatan partisipasi petani atau yang lebih dikenal 

Participatory Rural Appraisal 

pendapat/pengambilan kata sepakat antar petani. Mekanisme pelaksanaan 

dilakukan pada tingkat P3A

 

kuarter yang terawat dengan baik. Kondisi alat penakar curah hujan manual 

tidak sempurna seperti pada Gambar 7. Posisi alat tidak 

tegak dan krannya tidak berfungsi. Sedangkan kondisi pintu pembagi dari 

bangunan ke tersier juga cukup baik. Alat ukur debit tidak ada di bangunan ini.

Gambar 7 Papan pasten dan alat klimatologi 

Kondisi saluran sekunder (kiri dan tengah) dan saluran tersier (kanan)

Kondisi bangunan pembagi di Bangunan Lewo 3

Rapid Appraisal Process (RAP) Sederhana untuk Menentukan 

Kinerja Jaringan 

Penentuan kinerja jaringan irigasi tersier pada lokasi kajian kegiatan ini mengacu 

pada Panduan Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi Tersier (Balai Irigasi, 2008). 

Penilaian pelaksanaan Evaluasi Cepat Kinerja Tersier oleh Petani (ECKTP), 

ode pendekatan partisipasi petani atau yang lebih dikenal 

Participatory Rural Appraisal (PRA), yaitu dengan suatu bentuk kegiatan urun

pendapat/pengambilan kata sepakat antar petani. Mekanisme pelaksanaan 

dilakukan pada tingkat P3A dengan dipandu oleh fasilitator, yaitu unsur 
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kuarter yang terawat dengan baik. Kondisi alat penakar curah hujan manual 

. Posisi alat tidak 

Sedangkan kondisi pintu pembagi dari 

bangunan ke tersier juga cukup baik. Alat ukur debit tidak ada di bangunan ini. 

 

 
Kondisi saluran sekunder (kiri dan tengah) dan saluran tersier (kanan) 

 
Kondisi bangunan pembagi di Bangunan Lewo 3 

(RAP) Sederhana untuk Menentukan 

Penentuan kinerja jaringan irigasi tersier pada lokasi kajian kegiatan ini mengacu 

pada Panduan Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi Tersier (Balai Irigasi, 2008). 

Penilaian pelaksanaan Evaluasi Cepat Kinerja Tersier oleh Petani (ECKTP), 

ode pendekatan partisipasi petani atau yang lebih dikenal 

(PRA), yaitu dengan suatu bentuk kegiatan urun-

pendapat/pengambilan kata sepakat antar petani. Mekanisme pelaksanaan 

litator, yaitu unsur 
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pemerintah setempat dan terkait. Dalam pengambilan kata sepakat, petani benar-

benar diberi keleluasaan dan kebebasan dalam menentukan kriteria penilaian, 

tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Dengan demikian pendekatan 

penilaian tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu hasil penilaian yang lebih 

nyata.  

Pada cara evaluasi ini, petani akan diberikan lembaran kuisioner yang perlu 

mereka jawab. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner tersebut merupakan hasil 

penyederhanaan dari indikator-indikator yang dinilai pada analisis penilaian 

lengkap. Setiap pertanyaan akan diberikan bobot nilai yang proporsional 

berdasarkan kontribusi tiap parameter terhadap indikator-indikator tersebut. 

Hasil ECKTP adalah sebagai berikut: 

(a) Kondisi pengaliran air 

Kondisi hamparan sawah relatif datar dengan luas petakan rata-rata 2000-2500 

m2. Petak tersier memperoleh air irigasi dari Saluran Induk Tarum Utara Timur 

melalui Saluran Sekunder Lewo. Petak tersier ini berada pada jarak ±5 km dari 

saluran induk. Petak tersier ini cukup mendapatkan air untuk dua musim tanam 

yaitu musim rendeng dan musim gadu. Musim tanam ketiga tidak disarankan 

menanam padi. Secara teoritis petak tersier ini masuk ke golongan II yang 

seharusnya dijadwalkan mulai tanam pada awal bulan Mei. Namun ada semacam 

kearifan lokal masyarakat petani tidak mau mulai tanam di bulan Mei sehingga 

awal tanam dimulai pada bulan April. Kondisi pengaliran air dinilai sangat baik 

oleh petani pemakai air. Petak sawah dapat dilayani dengan jumlah air yang 

cukup. 

(b) Kondisi jaringan irigasi 

Kondisi jaringan irigasi terutama boks tersier dinilai sangat kurang. Boks tersier 

yang ada pada kondisi yang sangat kurang dan bahkan sudah tidak ada sama 

sekali. Kondisi saluran kuarter dinilai beragam oleh petani. Petani di hulu menilai 

baik, petani tengah dan hilir menilai kurang. Saluran di hulu memiliki struktur yang 

sudah dilining, sedangkan saluran di tengah dan hilir masih berstruktur saluran 

tanah. 
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(c) Implementasi OP tersier 

Implementasi OP tersier dinilai sangat kurang. Iuran OP yang ditetapkan adalah 

20 Kg GKP/Ha/MT. Iuran ini disetorkan kepada ulu-ulu. Namun implementasinya 

masih sangat jauh dari harapan. Dengan luas layanan 119 ha, seharusnya 

didapatkan 2,38 ton/MT namun yang terkumpul hanya ±700 GKP/MT. Iuran ini 

hanya cukup untuk membayar upah ulu-ulu dan sebagian kecil yang dapat 

digunakan untuk OP jaringan tersier. 

(d) Kondisi kelembagaan 

Kelembagaan petani pemakai air dinilai sangat kurang. Ketua P3A ditetapkan oleh 

Kepala Desa namun organisasi secara utuh belum terbentuk. Ada keengganan 

para petani untuk menjadi anggota P3A karena sudah beranggapan akan dimintai 

iuran. Karena organisasi juga belum terbentuk maka kegiatan perencanaan tata 

tanam tahunan didapatkan datanya dari pihak desa. 

(e) Kondisi usaha tani 

Usaha tani dinilai beragam oleh petani. Petani hulu berpendapat bahwa usaha 

taninya baik, tengah dan hilir berpendapat kurang. Produktifitas rata-rata berkisar 

4 sampai 5 ton GKG/ha. Produktifitas ini dinilai jauh lebih rendah dari produktifitas 

optimum yang dapat mencapai 7 ton GKG/ha. Penurunan hasil panen ini bukan 

diakibatkan karena kekurangan air namun lebih pada serangan hama. 

5.1.1.5 Konsep Penataan Jaringan dan Lahan Irigasi 

Jaringan dan lahan irigasi yang ada memiliki satu inlet air melalui bangunan Lw 3 

Ki 2. Bangunan ini kemudian membagi air ke dua saluran tersier yang diharapkan 

mampu mendistribusikan air ke seluruh petak tersier. Saluran tersier yang ada 

masih merupakan saluran tanah, hanya ±50 meter (arah kanan) dan sekitar 200 

±meter (arah kiri) yang sudah dilining. 

Petak sawah di bagian hilir dari bangunan sadap tersier ini harus menunggu 

pengaliran air yang cukup lama. Rotasi antar kuarter ini memerlukan dukungan 

jaringan irigasi dan bangunan pengatur yang baik agar dapat berjalan dengan 

baik. Namun kondisi lapangan menunjukkan bahwa tidak ada infrastruktur berupa 

boks tersier maupun kuarter untuk menunjang pembagian airnya. 
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Terkait dengan rencana penerapan penataan jaringan dan lahan irigasi tentunya 

ada batasan dalam pelaksanaan nantinya terutama pada penataan lahan. 

Berdasarkan hasil identifikasi petak tersier ini dimiliki oleh lebih dari 90 petani 

pemilik. Sehingga dalam perencanaan dibuat suatu alternatif penataan jaringan 

tanpa disertai penataan lahan.  

Penataan jaringan dan lahan irigasi mencakup antara lain perencanaan 

penyediaan air, perencanaan perpipaan, perencanaan level sawah, perencanaan 

bangunan kontrol operasi irigasi, dan perencanaan petak sawah.  

(a) Perencanaan penyediaan air 

Penyediaan air irigasi dihitung berdasarkan kebutuhan aktual irigasi untuk petak 

tersier dimaksud. Kapasitas bangunan-bangunan irigasi ditentukan berdasarkan 

maksimum pengaliran air irigasi. Parameter kebutuhan air irigasi yang dilakukan 

pengukuran langsung adalah evapotranspirasi acuan (ETo), karakteristik tanah, 

dan hujan. Data yang sudah didapatkan adalah data ETo seperti pada Gambar 10 

dan data hujan, sedangkan data tanah masih dalam tahap analisis laboratorium. 

Data hujan tidak ditampilkan karena selama pengamatan tidak terjadi hujan sama 

sekali.  

Petak sawah didefinisikan sebagai tanah yang ditanami/dibudidayakan yang 

dikelilingi dengan pematang untuk mempertahankan air di dalamnya. Formulasi 

yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air irigasi di petak sawah adalah 

sebagai berikut: 

 R + Qi = ET + P + Qo + dS 

dimana R adalah hujan, Qi adalah irigasi, ET adalah evapotranspirasi, P adalah 

perkolasi, Qo adalah aliran permukaan dan dS adalah perubahan simpanan air. 

 

Gambar 10 Evapotranspirasi acuan (ETo) bulan Juli-September 2012 di Karawang 
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Penyediaan air untuk petak tersier ini berasal dari rigasi teknis sehingga 

pengusulan kebutuhan air harus dikoordinasikan kepada pengelola irigasi terkait. 

Untuk lokasi lain yang tidak mendapatkan layanan irigasi maka tahap penyediaan 

air ini memerlukan perencanaan yang lebih matang baik secara teknis maupun 

financial. Karena berbagai penyediaan air misalnya tampungan terbuka, air tanah, 

dll memerlukan perhitungan dan perencanaan sesuai dengan tipe penyediaan air 

tersebut. 

(b) Perencanaan lahan 

Perencanaan penataan lahan antara lain mencakup penataan petak dan level 

lahan. Perencanaan lahan ini bertujuan agar memudahkan operasi irigasi, 

memudahkan drainase kelebihan air serta memudahkan aktifitas perawatan 

tanaman lainnya. Luas lahan dan dimensi saluran drainase adalah berbanding 

lurus, semakin luas plot lahannya maka semakin besar pula dimensi saluran 

drainasenya. Namun jika level lahan bagus atau teratur maka dimensi saluran 

drainase tersebut bisa lebih kecil seperti ditunjukkan pada Gambar 11 (Yamaji, 

1995). 
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Gambar 11 Ukuran petak lahan dan drainase (ASIB, 1988) 

Sedangkan untuk menentukan ukuran petak lahan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi diantaranya adalah kemampuan skala usaha seorang petani, 

topografi dan zonasi. Dari sudut pandang produktifitas tenaga kerja maka ukuran 

petak lahan yang lebih besar adalah lebih efektif. Namun perlu dipertimbangkan 
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faktor lain yang membatasi yaitu topografi. Faktor lain yang mempengaruhi adalah 

pengelolaan air. Jika lahan pada kondisi yang benar-benar rata/datar dan kondisi 

tanah bersifat homogen maka air irigasi dapat disebarkan ke segala arah. Lokasi 

yang berada lebih dekat dengan inlet akan menjadi lebih basah daripada lokasi 

lain yang berada lebih jauh dari inlet air. Kondisi kebasahan yang heterogen 

antarlokasi lahan ini terjadi akibat jarak. Demikian pula untuk kondisi drainasenya. 

Untuk mencegah kedua hal tersebut maka dilakukan dengan perencanaan ukuran 

petak lahan yang tidak terlalu besar, memperbaiki level, dan meningkatkan sistem 

pengelolaan airnya. 

Tabel 4 Gambaran tata letak jaringan dan lahan irigasi saat ini dan masukan 
pengembangannya 

Uraian  Uraian tata letak jaringan dan 
lahan irigasi saat ini  

Pengembangan agar lebih 
efektif dan efisien  

Saluran tersier  Biasanya saluran terbuka, trase 
menyesuaikan kontur petakan 
lahan  

Aplikasi perpipaan, trase 
dapat  menyesuaikan kontur 
petakan lahan atau 
dirancang ulang  

Pembagian air ke 
petak sawah  

Plot to plot  Langsung dari saluran 
pembawa  

Drainase  Tersedia di bagian ujung petak 
tersier  

Dapat diakses oleh masing-
masing petakan  

Kontur petak lahan  Apa adanya (alamiah)  Penataan kontur lahan  

 

(c) Perencanaan penataan jaringan irigasi 

Salah satu cara peningkatan efisiensi irigasi di jaringan irigasi adalah dengan 

penerapan irigasi perpipaan. Perpipaan lebih unggul dalam penghematan air dan 

efektif dalam penggunaan lahan. Di tingkat tersier jaringan perpipaan 

memudahkan petani dalam pekerjaan operasi. Ada tiga tipe irigasi perpipaan yaitu 

tipe perpipaan tertutup (Closed Type Pipelines) seperti pada Gambar 12, tipe 

perpipaan terbuka (Opened Type Pipelines) seperti pada Gambar 13, dan tipe 

perpipaan semi tertutup (Semi-closed Type Pipelines) seperti pada Gambar 14. 

Penggunaan pipa sebagai saluran irigasi di tingkat tersier sesuai untuk debit 

layanan kurang dari 2000 gpm atau sekitar 127 l/s. 
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Gambar 12 Irigasi perpipaan tertutup 

Gambar 13 Tipe perpipaan terbuka 

Gambar 14 Tipe perpipaan semi tertutup 

Gambar 15

 

Irigasi perpipaan tertutup (Closed Type Pipelines)

Tipe perpipaan terbuka (Opened Type Pipelines)

Tipe perpipaan semi tertutup (Semi-closed Type Pipelines)

15 Rencana tata letak jaringan irigasi dan drainase
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(Closed Type Pipelines) 

 

(Opened Type Pipelines) 

 

closed Type Pipelines) 

 

Rencana tata letak jaringan irigasi dan drainase 
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Gambar 16

5.1.2 Pengkajian Sistem Operasi Irigasi

Operasi irigasi yang dilakukan selama ini mengacu pada Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan 

Pemeliharaan Jaringan Irigasi. 

berikut: 

(a) Pekerjaan pengumpulan data (data

dan lain-lain) 

(b) Pekerjaan kalibrasi pintu/alat pengukur debit

(c) Penyuluhan tentang pemanfaatan air 

(d) Pekerjaan membuat Rencana Pembagian Air, Rencana Tata Tanam, 

Rencana Pengeringan, dan lain

(e) Pekerjaan melaksana

laporan permintaan air, mengisi papan operasi, mengatur bukaan pintu)

(f) Pekerjaan membuka/menutup pintu penguras bendung dan kantong lumpur 

untuk menguras endapan lumpur. 

Bagan alir operasi irigasi dapat dilihat pada Gambar 

menunjukkan tahapan persiapan sebelum musim tanam dimulai mencakup usulan 

rencana tata tanam dari tingkat P3A hingga ditetapkan oleh Komisi irigasi. Pada 

 

16 Rencana plotting awal tata letak jaringan irigasi

 

Sistem Operasi Irigasi Yang Efektif dan Efisien

Operasi irigasi yang dilakukan selama ini mengacu pada Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan 

Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Lingkup operasi jaringan irigasi adalah sebagai 

Pekerjaan pengumpulan data (data debit, data curah hujan, data luas tanam, 

Pekerjaan kalibrasi pintu/alat pengukur debit 

Penyuluhan tentang pemanfaatan air  

Pekerjaan membuat Rencana Pembagian Air, Rencana Tata Tanam, 

Rencana Pengeringan, dan lain-lain. 

Pekerjaan melaksanakan pembagian air (termasuk pekerjaan membuat 

laporan permintaan air, mengisi papan operasi, mengatur bukaan pintu)

Pekerjaan membuka/menutup pintu penguras bendung dan kantong lumpur 

untuk menguras endapan lumpur.  

Bagan alir operasi irigasi dapat dilihat pada Gambar 15. Pada bagan alir tersebut 

menunjukkan tahapan persiapan sebelum musim tanam dimulai mencakup usulan 

rencana tata tanam dari tingkat P3A hingga ditetapkan oleh Komisi irigasi. Pada 
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Rencana plotting awal tata letak jaringan irigasi 

Yang Efektif dan Efisien 

Operasi irigasi yang dilakukan selama ini mengacu pada Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan 

Lingkup operasi jaringan irigasi adalah sebagai 

debit, data curah hujan, data luas tanam, 

Pekerjaan membuat Rencana Pembagian Air, Rencana Tata Tanam, 

kan pembagian air (termasuk pekerjaan membuat 

laporan permintaan air, mengisi papan operasi, mengatur bukaan pintu) 

Pekerjaan membuka/menutup pintu penguras bendung dan kantong lumpur 

. Pada bagan alir tersebut 

menunjukkan tahapan persiapan sebelum musim tanam dimulai mencakup usulan 

rencana tata tanam dari tingkat P3A hingga ditetapkan oleh Komisi irigasi. Pada 
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tahap pelaksanaan operasi irigasi dilakukan perhitungan rencana pembagian air 

berdasarkan usulan luas tanam, data debit andalan, perhitungan factor K, dan 

kemudian direalisasikan melalui pengaturan pembagian air dalam daerah irigasi 

melalui jaringannya. 

 
Gambar 17 Bagan alir operasi irigasi (Permen PU No. 32/PRT/M/2007) 

Tahapan operasi irigasi ini menggunakan blangko operasi irigasi yang saat ini 

berjumlah 12 buah. Pengisian blangko ini melibatkan beberapa actor yaitu petani 

pengguna air melalui organisasi P3A/GP3A/IP3A serta pengelola irigasi meliputi 

mantra/juru, ranting/pengamat, kepala seksi operasi kabupaten, kepala seksi 

operasi UPTD propinsi, BWS, kepala seksi OP propinsi, BBWS. Ringkasan 

tanggung jawab pengisian blangko daftar simak dan bagan alir blangko operasi 

irigasi pada Tabel 5.  

Pada tahap pelaksanaan operasi yaitu mulai dari blangko 04-O, 05-O, 06-O, 07-O, 

dan 09-O dilakukan dengan periode 15 harian atau setengah bulanan, dan 10 

harian untuk Jawa Timur. Pencatatan debit sungai, debit bendung, dan debit 

pengambilan dilakukan setiap hari dan dilaporkan tiap setengah bulanan pula. 

Pengisian dan distribusi blangko-blangko operasi secara berjenjang oleh 

pengelola irigasi sesuai dengan struktur organisasi kewenangan daerah irigasi. 
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Tabel 5 Daftar simak dan bagan alir blangko operasi irigasi (Permen PU No. 
32/PRT/M/2007) 

 

 

5.1.3 Pengkajian Tingkat Kemanfaatan Penerapan Irigasi Hemat Air 

5.1.3.1 Nusa Tenggara Barat 

Ujicoba  irigasi hemat air pada SRI di NTB tahun 2002 - 2006 

Setelah berhasil melakukan uji coba Padi  Pola  SRI yang pertama di  Daerah 

Irigasi Tiu Kulit (Pulau Sumbawa) tahun 2002. Tim Pembinaan Petani Konsultan 

DISIMP-NTB memperluas lokasi uji coba pada beberapa daerah irigasi di sekitar 

lingkup kerja  di Propinsi NTB.  Uji coba dilakukan dalam lingkup kecil di daerah 

Periode Pengisian Awal Bulan :

(1-O) Usulan dan Keputusan luas tanam 

per Daerah Irigasi

T Sebelum mulai MT 1 X1 X2

(2–O) Rencana Luas Tanam Per Wilayah 

Mantri / Juru

T Sebelum mulai MT 1

X1

X2

X2

X2

(3-O)   Kutipan Lamp. Keputusan Komisi 

Irigasi mengenai Rencana Tata 

Tanam

T Sebelum mulai MT 1 X2

X2

X1 X2

X2

(4-O) Laporan Keadaan Air dan Tanaman 

Pada Wilayah Mantri / Juru

1/2 B Tgl 12 dan tgl 27 X1 X2 X2 X2 X2

(5-O) Rencana kebutuhan air di pintu 

pengambilan

1/2 B Tgl 12 dan tgl 27 X2 X1 X2 X2 X2

(6-O) Pencatatan debit saluran 1/2 B Tgl 1 dan tgl 16 X1 X2 X2 X2 X2

(7-O) Rencana kebutuhan air di jaringan 

utama dan penetapan pemberian air

1/2 B Tgl 14 dan tgl 29 X2 X1 X2 X2 X2

(8-O) Pencatatan debit Bang. 

Pengambilan / debit sungai normal

1/2 B Tgl 14 dan tgl 29 X1 X2 X2 X2 X2

(9-O) Perhitungan faktor K 1/2 B Tgl 1 dan tgl 16 X2 X1 X2 X2 X2

(10-O) Laporan Produktivitas & Neraca 

Pembagian Air Per Daerah irigasi

T ½ bulan sesudah selesai 

masa tanam
X1 X2 X2 X2

(11-O) Rekap Kabupaten Per Masa Tanam T 1 bulan sesudah selesai 

masa tanam
X1 X2 X2

(12-O) Rekap Provinsi T 1 ½ bulan sesudah selesai 

masa tanam
X2 X2 X1 X2 X2

Penyampaian Blangko : kirim     =========>   terima

Ranting/ Pengamat
No Blangko Judul Blangko Jadwal Peralatan Blangko UPT Balai Besar 

Wilayah Sungai

Kasi O&P Dinas 

Prov.
Mantri/Juru Kasi O Irigasi Kab.

Kasi OP UPTD 

Prov.

Balai Wilayah 

Sungai
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irigasi secara tersebar dengan harapan keberhasilan pada lokasi ujicoba dapat 

membangkitkan ketertarikan (keinginan) petani disekitar untuk ikut mencoba.  

Daerah irigasi yang telah dilakukan uji coba dapat dilihat seperti pada Gambar 16 

adalah: 

a. Pulau Lombok 

Di Pulau Lombok, uji coba Padi SRI dilakukan di Daerah Irigasi (DI.) Jurang 

Batu, DI. Jurang Sate, DI. Sambelia dan DI. Gerintuk yakni yang mewakili 

daerah irigasi dengan ketersediaan air relatif  kecil. Bersama Pemerintah 

Daerah setempat, diharapkan dapat dilanjutkan ke daerah irigasi lain di wilayah 

Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur.  

b. Pulau Sumbawa 

Di Pulau Sumbawa, uji coba Padi SRI telah dilakukan di DI. Batu Bulan, DI. 

Mamak-Kakiang, DI. Tiu Kulit.  

Dari uji coba yang telah dilakukan, Padi Pola SRI terbukti memiliki beberapa 

keunggulan, yaitu: 1) dapat mengurangi tingkat penggunaan air berkisar 30-40% 

dari cara Non SRI, 2) menghemat biaya produksi dan 3) hasil panen  meningkat 

hingga 200% dari Non SRI. Pada akhirnya disimpulkan, “Budidaya Padi Pola SRI 

sangat relevan untuk menjawab tantangan semakin berkurangnya air yang 

diterima di tingkat lahan, dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan hasil 

panen dan dapat meningkatkan ketahanan pangan”. Permasalahan yang dihadapi 

adalah bagaimana budidaya ini dapat secepat mungkin berkembang dan digemari 

oleh masyarakat petani khususnya di Propinsi NTB.  

Dalam kesempatan panen raya pada lokasi uji coba Padi Pola SRI di Desa 

Sekunyit, Kabupaten Lombok Tengah (4 April 2006) Gubernur NTB Bapak Drs. HL 

Serinata berharap bahwa teknik budidaya Padi Pola SRI ini dapat terus 

disebarluaskan dan petani diberikan pemahaman yang memadai agar mampu 

melakukan usaha budidaya padi hemat air sesuai standar teknis yang diperlukan. 
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Gambar 18 Lokasi Pengembangan Budidaya Padi SRI di NTB 

Uji coba awal budidaya Padi Pola SRI di NTB dimulai dari musim kemarau tahun 

2002, di Daerah Irigasi Tiu Kulit, Sumbawa. Teknologi Padi SRI yang diaplikasikan 

adalah; 

 1) tanam bibit muda (umur 10 hari),  

2) tanam bibit tunggal berdaun dua,  

3) jarak tanam lebar (30 x 30) cm2, bujur sangkar,  

4) air irigasi tipis dan terputus-putus (intermittent),  

5) memakai pupuk organik dan  

6) sering disiangi.  

Pengujian  Padi SRI pertama tersebut memberikan hasil 29% lebih tinggi dari padi 

non-SRI. Pengujian 5 musim tanam berikutnya (2002-2004), menghasilkan 8,34 

ton/ha atau 70% diatas Padi Non-SRI (4,9 t/ha). Pada uji coba budidaya tersebut 

dapat menghemat penggunaan air diatas 35% dari padi petani Non SRI 

Keunggulan Padi SRI dari hasil uji coba adalah: kebutuhan air irigasi rendah, 

biaya produksi rendah dan hasil produksi tinggi. Setelah melihat hasil uji coba 

maka petani di Daerah Irigasi Moyo Kanan mulai mengadopsi secara spontan.  

Pada musim tanam ke-5 (MH.2004/’05) Padi Pola SRI mulai di sosialisasikan 

secara luas di daerah irigasi  di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa  khususnya di 

daerah irigasi yang masuk dalam Program Kerja Proyek DISIMP-NTB, sehingga 

areal tanam Padi SRI mulai melonjak mencapai 31 ha dengan 88 orang peserta. 

Pada MT – II (Musim Kemarau) tahun 2005 areal tanam Padi SRI mencapai 293 

ha atau terdiri atas 731 petani, dan pada tahun berikutnya (Musim Hujan 2005/’06) 
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areal tanam terus bertambah hingga mencapai 378 ha dengan peserta 457 orang. 

Selama SRI diperkenalkan, petani peserta sudah mencapai 1,287 orang dengan 

areal tanam mencapai 706 ha. Pada musim tanam berikutnya, petani peserta 

akan jauh lebih banyak dan areal tanam akan terus bertambah. Perkembangan 

Padi SRI akan terus bertambah dengan adanya dukungan formal dari pemegang 

kebijakan politik NTB (Bupati Lombok Tengah) dalam acara ”Hari Lapang Tani” di 

Sekunyit, Praya pada 13 Maret 2006. Lebih lanjut adalah diresmikannya “Panen 

Raya Padi SRI” oleh Gubernur NTB Bupati Lombok Tengah dan Kepala Dinas 

Pertanian Pangan NTB pada 4 April 2006. Dukungan juga datang dari Dewan 

Perwakilan Rakyat Propinsi NTB Komisi-B, untuk mendorong pengembangan Padi 

SRI di NTB. 

 

 
Gambar 19 Perkembangan luas tanam padi SRI dan jumlah petani di NTB (2002-2006) 

Rata-rata hasil panen Padi SRI adalah 8.41 ton/ha sedangkan Padi Non-SRI 

hanya 4.85 ton/ha (gabah kering giling, dengan kadar air 14%). Produktifitas 

tanam meningkat hampir dua kali lipat di DI. Batu Bulan. Areal lainnya masih 

dalam proses panen.  

Tabel 6 Data areal tanam padi SRI Musim Tanam 2005/2006 

Daerah Irigasi P3A 
Areal 
SRI 
(ha) 

Petani 
Peserta 
(orang) 

Hasil Panen 
Kenaikan 
Hasil (%) SRI 

Non 
SRI 

Kabupaten 
Sumbawa 

      

Batu Bulan Kanan 3 28 59 9,4 4,9 91,6 
Batu Bulan Kiri 4 42 73 6,4 3,8 70,5 
Batu Bulan (Moyo 
Kanan) 

7 160 223 9,4 5,9 60,6 
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Daerah Irigasi P3A 
Areal 
SRI 
(ha) 

Petani 
Peserta 
(orang) 

Hasil Panen 
Kenaikan 
Hasil (%) SRI 

Non 
SRI 

Batu Bulan (Moyo 
Kiri) 

1 4 6    

Subtotal/Rata-rata 15 234 361 8,4 4,8  
Mamak/Kakiang 1 28 28    
Tiu Kulit 1 14 21    
DI Lainnya 6 6,7 6    
Subtotal/Rata-rata 8 48,7 55    

Total  23 282,7 416    
Kabupaten Lombok       
Jurang Batu 7 89,7 185 8,2 5,5 49,0 
Gerinduk  2 7,1 13 7,7 4,6 69,1 
Jurang Sate Hulu 1 1,8 4 7,6 4,6 63,4 
Jurang Sate Hilir 1 1,3 1 10,6 5,2 102,3 

Total  11 99,9 203 8,5 5  
 

Keunggulan Produktivitas Padi SRI di NTB 

Dari pengujian Padi SRI selama 8 musim tanam di NTB, menunjukan keunggulan 

hasil rata-rata 3.4 t/ha diatas Padi Non-SRI (Gambar 4). Hasil Padi SRI berkisar 

antara 5,6  –  9,6 ton/ha dengan rataan hasil 8,1 t/ha sedangkan Padi Non-SRI 

berkisar antara 4,3  –  5,2 t/ha dengan rataan hasil 4,7 t/ha. Pendapatan total,  

dengan asumsi harga gabah saat panen Rp. 1.500, per-kg adalah sekitar Rp. 

12,15 juta per-ha, sedangkan dari  Padi  Non-SRI sekitar Rp. 7,05 juta per-ha, 

berarti petani Padi SRI dapat pendapatan Rp. 5,10 juta lebih tingi dari petani Padi 

Non-SRI. 

 

 
Gambar 20 Produktifitas padi SRI dan Non SRI 

Biaya produksi Padi SRI adalah Rp. 3,04 juta per-ha, sedangkan Padi Non-SRI 

sebesar Rp. 3,92 juta per-ha, berarti Rp 0,88 juta lebih murah dari biaya produksi 
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Padi Non-SRI. Padi SRI, hemat dalam pemakaian benih, pupuk dan herbisida Rp. 

357 ribu/ha. Selain itu juga hemat dalam biaya tanam Rp. 390 ribu/ha dan 

penyiangan Rp. 225 ribu/ha, karena  memakai alat siang Roda SRI. Pendapatan 

bersih (untung) Padi SRI sebesar Rp. 8,96 juta per-ha, sedangkan Padi Non-SRI 

sekitar Rp. 3,13 juta per-ha. Berarti padi SRI lebih unggul sebesar Rp. 5,83 juta 

per-ha. 

Tabel 7 Perhitungan hasil usaha tani Padi SRI dan Non SRI tahun 2006 

Uraian Hasil (t/ha) 
Pendapatan 

(Rp/ha) 

Biaya 
Produksi 
(Rp/ha) 

Keuntungan 
(Rp/ha) 

Padi SRI 8,1 12.150.000 3.040.000 8.960.000 
Padi non SRI 4,7 7.050.000 3.916.400 3.133.400 
Keunggulan 

SRI 
3,4 5.100.000 876.400 5.826.400 

Catatan: Harga waktu panen Januari – April 2006 Rp 1.500,-/kg 
 

Pemberian Air Irigasi Terputus (Intermitten) pada SRI di NTB 

Standar pemberian air untuk Padi SRI menggunakan pola terputus (intermitten), 

yaitu: air dialirkan ke sawah sampai menggenang dengan ketinggian tertentu 

(sesuai standar) kemudian pengaliran dihentikan  sampai batas waktu yang 

ditetapkan 5 dan atau 10 harian. Dalam kurun waktu 5 dan atau 10 harian 

genangan di sawah akan habis hingga tanah mengalami retak (tergantung jenis 

tanah). 

Berdasarkan hasil penelitian dan uji coba Padi SRI di NTB khususnya pada tanah 

sawah yang tidak porous (laju perkolasi 2–3 mm/hari) dapat ditarik satu 

kesimpulan berkaitan standar pola pengaliran terputus dan tinggi genangan yang 

diperlukan di sawah, sebagai berikut: 

a. Pada  hari ke-5 sesudah tanam dialirkan air ke sawah hingga menggenang 

setinggi 2 cm selanjutnya aliran dihentikan (pada umumnya hari ke 3 tanah 

sudah mulai kering). 

b. Pada hari ke 10 sesudah tanam (5 hari berikutnya) kembali dialirkan air hingga 

menggenang setinggi 2 cm selanjutnya aliran dihentikan. 

c. Pada hari ke 15 sesudah tanam kembali dialirkan air hingga menggenang 

setinggi 2 cm. 
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d. Dengan cara yang sama seperti point a, b, c, pada hari  ke-25, 35, 45, 55, 65, 

75 dan 85 dialirkan air setinggi 5 cm (pada tanah yang porous sampai tinggi 8 

cm), kemudian sawah dibiarkan kering sampai panen. 

Pada awal tanam ketinggian air di sawah ± 2 cm dan air akan bertahan sampai 3 

hari berikutnya (dengan kebutuhan air tanaman  dan perkolasi ±9 mm/hari maka 

air pada tanah akan bertahan sampai 3 hari)  kemudian  pada hari ke-4 tanah 

akan mulai kering/retak. Pemberian air setinggi 2 cm selama 3 periode yaitu 5, 10 

dan 15 hari sesudah tanam dimaksudkan untuk memberi kelembaban pada akar 

tanaman yang masih lemah. Pada hari ke-25 sesudah tanam, tinggi genangan air 

dinaikkan hingga 5 cm (begitu juga hari ke  35, 45, 55, 65, 75 dan 85) dan pada 

fase ini air dalam tanah dapat bertahan 5-6 hari,  selanjutnya kering sampai pada 

hari ke-10. 

Pada 45 hari setelah tanam (HST) perlu adanya fase kering dengan tujuan untuk 

menghentikan anakan sekunder sehingga terbentuk anakan primer yang 

maksimal. Dari hasil pengujian Padi SRI di Sekunyit dengan pola air terputus 

membutuhkan air 7.400 m3/ha/musim, sementara kebutuhan air pada padi non-

SRI sekitar 13.000 m3/ha/musim. 

Penelitian irigasi hemat air pada SRI di NTB 

Keunggulan lain dari Padi SRI adalah hemat air irigasi. Hasil pemantauan jumlah 

air yang masuk ke sawah dengan alat ukur debit Cipoletti (4 buah), V-Notch (2 

buah) dan penakar hujan (1 buah) yang dipasang di sawah petani, dusun Sekunyit 

kecamatan Praya Tengah didapatkan hasil rata-rata penggunaan air irigasi yang 

melalui saluran irigasi sebesar 2.839 m3/ha dan dari curah hujan sebesar 7,769 

m3/ha. Total penggunaan air efektif sebesar 7,400 m3/ha/musim dan air yang tidak 

terpakai atau melimpas kembali ke saluran sebesar 3.134 m3/ha. 

Penelitian di Sugian Lombok Timur MH. ‘05/’06 menunjukkan bahwa padi SRI 

dapat menghemat air sekitar 40% dibanding Padi Non-SRI dan hasil penelitian 

IRRI (1995 dalam Balitpa 2003) juga melaporkan, padi unggul mengkonsumsi air 

irigasi sekitar 7.650 m3/ha. Dengan menghemat air irigasi maka kekurangan air 

irigasi di musim kemarau dapat diatasi secara bertahap sehingga daerah yang 

kelebihan air di hulu akan menyumbangkan air irigasi untuk daerah yang kurang 

air di hilir. 
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5.1.3.2 Nusa Tenggara Timur 

Salah satu lokasi yang diambil yaitu di Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban 

Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur. 

Kegiatan pengembangan irigasi hemat air di lokasi ini dilakukan oleh DISIMP. 

DISIMP (Desentralized Irrigation System Improvement Project) merupakan proyek 

yang pendanaannya berasal dari bantuan pinjaman JBIC (Japan Bank for 

International Corporation). Dalam pelaksanaan program SSIMP/DISIMP ini tidak 

hanya membangun sarana fisik saja, tetapi juga ditindaklanjuti dengan program 

pemberdayaan petani dan kelembagaan P3A melalui pembentukan dan 

penguatan P3A serta kegiatan pembangunan pertanian seperti penyebaran hasil 

teknologi baru budidaya tanaman padi dan palawija yang disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing daerah irigasi binaan SSIMP/DISIMP.  

Pengembangan Budidaya Padi Hemat Air (metode SRI) adalah merupakan salah 

satu kegiatan penyebaran informasi teknologi baru di bidang pertanian kepada 

petani dengan tujuan; efisiensi penggunaan air irigasi, intensitas penanaman serta 

produksi persatuan luas dapat ditingkatkan, sehingga pendapatan serta 

kesejahteraan petanipun dapat ditingkatkan. 

Koresponden yang hadir dalam kegiatan ini cukup mendapatkan perhatian yang 

baik dari petani terbukti yang hadir sesuai yang diharapkan terdiri dari petani, P3A, 

dan anggota DISIMP-2. 

Lokasi yang dikunjungi adalah lokasi sawah lama dan lokasi sawah baru yang 

menerapkan SRI. Lokasi sawah baru: lahan sawah yang akan dipergunakan 

dengan metoda SRI adalah lahan benar-benar baru, dimana dilahan ini sekarang 

baru tahap penggenangan untuk persiapan olah lahan dan luas lahan untuk 

penerapan metoda SRI seluas 0,5 ha. Pemilik lahan adalah anggota yang sudah 

menerapkan metoda SRI ditempat lain, beliau ditempat yang baru ini ingin 

memberikan contoh pada petani lain yang belum menerapkan metoda SRI. Lokasi 

sawah lama: lahan sawah yang akan menerapkan metoda SRI sudah selesai 

pengolahan lahan bahkan sudah siap tanam, luas lahan yang dipakai untuk 

penerapan metoda SRI seluas 1 ha. Pemilik lahan ini sudah menerapkan metoda 

SRI yang kedua dengan bimbingan dari anggota DISIMP -2. 
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Gambar 21 Suasana pengisian kuesioner di Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban 
Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar 22 Lokasi pengembangan sawah baru Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban 
Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar 23 Lokasi Sawah Lama Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban Selatan, 
Kabupaten Timur 

Dalam pelaksanannya beberapa kendala yang dihadapi pada penerapan irigasi 

hemat air pada budidaya padi SRI menurut DISIMP (2008) terutama pada demplot 

di D.I. Mautenda antara lain:

− Ketersediaan tenaga 

maupun pemeliharaan.

− Gangguan terhadap pengaturan air akibat adanya perbaikan saluran serta 

pengaturan pembagian air yang kurang baik, akibatnya pada umur 0 

tanaman mengalami kekeringan.

− Adanya serangan hama keong emas yang merajalela, gangguan burung, bebek 

dan pipit. 

Kurangnya tenaga kerja menyebabkan waktu tanam menjadi 

keterlambatan ini luas tanam dengan metode SRI untuk mautenda IV hanya 

 

Suasana pengisian kuesioner di Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban 
Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur

Lokasi pengembangan sawah baru Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban 
Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur

 

Lokasi Sawah Lama Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban Selatan, 
 Tengah Selatan (TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam pelaksanannya beberapa kendala yang dihadapi pada penerapan irigasi 

hemat air pada budidaya padi SRI menurut DISIMP (2008) terutama pada demplot 

di D.I. Mautenda antara lain: 

Ketersediaan tenaga kerja sangat kurang untuk setiap kegiatan penanaman 

maupun pemeliharaan. 

Gangguan terhadap pengaturan air akibat adanya perbaikan saluran serta 

pengaturan pembagian air yang kurang baik, akibatnya pada umur 0 

tanaman mengalami kekeringan. 

serangan hama keong emas yang merajalela, gangguan burung, bebek 

Kurangnya tenaga kerja menyebabkan waktu tanam menjadi 

keterlambatan ini luas tanam dengan metode SRI untuk mautenda IV hanya 

49 

 

Suasana pengisian kuesioner di Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban 
Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur 

 

Lokasi pengembangan sawah baru Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban 
Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur 

 

Lokasi Sawah Lama Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban Selatan, 
Tengah Selatan (TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur 

Dalam pelaksanannya beberapa kendala yang dihadapi pada penerapan irigasi 

hemat air pada budidaya padi SRI menurut DISIMP (2008) terutama pada demplot 

kerja sangat kurang untuk setiap kegiatan penanaman 

Gangguan terhadap pengaturan air akibat adanya perbaikan saluran serta 

pengaturan pembagian air yang kurang baik, akibatnya pada umur 0 – 13 hari 

serangan hama keong emas yang merajalela, gangguan burung, bebek 

Kurangnya tenaga kerja menyebabkan waktu tanam menjadi terlambat. Akibat 

keterlambatan ini luas tanam dengan metode SRI untuk mautenda IV hanya 
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mencapai 2 ha (umur bibit 8-12 hari). Sedangkan sisanya (6 ha) ditanam dengan 

metode konvensional/non SRI (karena umur bibit sudah mencapai di atas 14 hari). 

Sedangkan untuk D.I. Mautenda II seluas 1,40 Ha mengalami gagal total akibat 

kekeringan. 

Pada saat pemeliharaan (penyiangan) tenaga kerja sulit dicari akibatnya waktu 

penyianganpun menjadi terlambat sehingga mengakibatkan pertumbuhan gulma 

yang merajalela.  

5.1.3.3 Jawa Barat 

Cirebon 

Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung pada PPK-10 Irigasi dan 

Rawa I telah melaksanakan pelatihan SRI mulai tahun 2007. Kegiatan ini 

dilaksanakan setiap tahun, dimana setiap tahunnya terdiri dari 20 angkatan. 

Setiap angkatan terdiri dari 40 orang dari 5 Desa yang dialiri oleh Aliran Sungai 

Cimanuk – Cisanggarung. Setiap pelaksanaan pelatihan Efisiensi Air Irigasi 

Metoda SRI melibatkan peserta dari Aparat Desa, P3A dan Petugas Penyuluh 

Pertanian (PPL). Materi yang disampaikan pada pelatihan tersebut antara lain: 

(1) Operasi dan Pemeliharaan secara partisipatif 

(2) Kelembagaan P3A Mitra Cai 

(3) UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

(4) Pembelajaran Ekologi Tanah (PET) 

(5) Budidaya Padi Hemat Air Metoda SRI 

(6) Pembuatan Kompos dan Mikro Organisme Lokal (MOL) 

(7) Kunjungan Lapangan 

Demplot Pertanian Metoda SRI pada PPK-10 Irigasi dan Rawa I telah 

dilaksanakan sejak tahun 2008. Demplot Pertanian metoda SRI dilaksanakan di 7 

(tujuh) kabupaten, yaitu Garut, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, 

Indramayu dan Brebes. Demplot tersebut dilaksanakan selama 1 kali musim 

tanam  dengan pengambilan 2 lokasi dari tiap Kabupaten dengan luas 0,5 Ha 

untuk tiap lokasi. 

Selain Kegiatan pelatihan, kegiatan untuk mendukung penerapan SRI adalah 

dengan melakukan diseminasi bagi para pejabat dan jambore petani SRI. 
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Luas areal penerapan SRI untuk Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung adalah 

52.064,66 Ha (17,28 %) dari luas 301.348,30 Ha. PAT 10 Irigasi dan Rawa I 

menargetkan pelatihan SRI tersebut berlangsung selama 8 tahun kedepan agar 

seluruh luas areal mendapatkan pelatihan SRI. 

Contoh lokasi yang diambil untuk penyebaran kuisioner tingkat kemanfaatan SRI 

bagi petani adalah P3A Aspen Pendek Ds. Karang Sari Kec. Weru, Kab. Cirebon. 

Menurut data Statistik Daerah Kecamatan Weri tahun2011, Luas Kec. Weru 

adalah 9,19 km2. Secara rata-rata curah hujan di Kec. Weru pada tahun 2010 

mencapai 200 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 14 hari per bulan. Curah 

hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Januari dengan 332 mm, Bulai Mei 313 

mm dan bulan Desember sebesar 292 mm. Curah hujan yang paling kecil terjadi 

pada bulan agustus dengan curah hujan 77 mm. 

Berdasarkan sensus penduduk 2010, tercatat sebanyak 63.296 jiwa dengan 

jumlah laki-laki sebanyak 31.908 orang dan wanita sebanyak 31.388 orang. Di 

bidang pertanian, Kec. Weru terdapat 311,7 Ha. Produksi padi secara keseluruhan 

mencapai 420 ton. Salah satu pendukung lainnya adalah peternakan yang berada 

di Kec. Weru. Data tahun2010 menunjukan bahwa peternakan tersebut yaitu Sapi 

Potong (49 ekor), Kerbau (57 ekor), Kambing (32 ekor), Domba (1.560 ekor) dan 

Ayam Buras (17.041 ekor). 

Responden yang mengisi kuisioner pada umumnya berpendidikan terakhir SD 

dengan profesi sebagai buruh tani. Responden yang diambil sebanyak 12 

responden. Sumber air irigasi Ds. Karangsari berasal dari Irigasi teknis DI 

Keputon. Lokasi sawah berada di hilir sumber air. Para responden menerapkan 

sistem pemberian air irigasi secara macak-macak, dengan manfaat untuk 

mengurangi penyebarah hama dan meningkatkan produksi padi. Manfaat lain 

yang didapat adalah: 

1. Pendapatan menjadi meningkat setelah diterapkan SRI 

2. Pengaplikasian pupuk organik berdampak pada kesehatan para petani 

3. Konflik pembagian air berkurang setelah diterapkan SRI 

Kendala yang dihadapi adalah: 

1. Perlakuan budidaya SRI harus diperhatikan, sehingga petani tidak dapat 

melakukan kegiatan lain.  
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2. Pupuk organik dan MOL masih sulit untuk didapat, meskipun di daerah tersebut 

ketua P3A mempunyai rumah kompos. 

3. Kondisi pemberian air secara macak-macak menyebabkan penyiangan 

dilakukan lebih sering. 

Tasikmalaya 

Lahan pertanian di Kecamatan Manonjaya diairi dari Daerah Irigasi Cikunten dan 

sumber air lainnya (mata air). Rata-rata kepemilikan lahan sekitar 0,2 Ha dengan 

status petani sebagai penggarap atau petani penggarap. Di daerah ini, SRI cukup 

banyak diaplikasikan karena sosialisasi yang intensif dan gabah organik yang 

dapat dijual dengan harga relatif tinggi. 

Seluruh petani pada dasarnya sudah mengetahui manfaat dan metode irigasi 

hemat air. Namun demikian karena ketersediaan air yang sangat terbatas, irigasi 

diberikan sesuai ketersediaan air tanpa pengaturan seperti pada anjuran. Saat air 

tersedia, lahan diirigasi walaupun sudah melebihi kondisi macak-macak. Namun 

demikian, secara umum lahan berada pada kondisi macak-macak atau genangan 

dangkal 2 cm. 

Budidaya SRI memerlukan tenaga yang lebih banyak, namun hasil yang 

didapatkan relatif lebih tinggi. Harga gabah yang dihasilkan melalui budidaya SRI 

organik pun lebih tinggi dibandingkan harga gabah normal. 

Petani cenderung tidak boros air karena mengetahui manfaat irigasi yang tidak 

digenang. Selain itu karena penggunaan pupuk organik secara konsisten, tanah 

lebih baik dalam menyimpan air sehingga pada musim kemarau lahan lebih tahan 

kekeringan. 

5.1.3.4 Jawa Tengah 

Penerapan SRI di Jawa Tengah salah satunya dibina oleh BBWS Bengawan Solo 

melalui program yang bertujuan untuk tercapainya efisiensi air irigasi khususnya di 

lahan petani. Hal ini dilaksanakan mengingat daerah layanan irigasi teknis yang 

cukup luas melalui saluran yang cukup panjang. Pola pikir penggunaan air 

khususnya petani yang memiliki lahan sawah yang berada di hulu dapat 

diefisienkan. Peserta yang menerapkan adalah petani dan swasta. Selain itu LSM 
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juga turut membantu penyebarluasan teknologi ini kepada kelompok masyarakat 

petani. 

Lokasi yang menerapkan SRI dan ditinjau yaitu di Desa Pulosari, Kecamatan 

Kebakramat, Kabupaten Karanganyar yang berada di jaringan DI Colo Timur. 

Lokasi yang ditinjau sebagian besar menerapkan pola tanam padi sepanjang 

tahun (padi-padi-padi). Jika ketersediaan air tidak tercukupi dari irigasi teknis 

petani memanfaatkan air tanah dangkal yang dipompa dengan pompa 

berkapasitas kecil. Hal ini dilakukan terutama pada MT III. Kondisi saluran di 

tingkat usaha tani cukup terawat dengan baik. Organisasi yang mewadahi 

perkumpulan petani pemakai air dan kelompok tani tergabung menjadi satu. 

Kelembagaan petani sangat baik dan mampu membiayai pemeliharaan jaringan 

irigasinya.  

Namun terkait dengan pelaksanaan program SRI di lokasi dengan luas rata-rata 

sawah yang diusahakan petani cukup luas ini sepertinya kurang teradopsi dengan 

baik. Hanya satu dari enam petani responden yang secara konsisten mau 

menerapkan SRI. Petani responden yang mau menerima namun belum dapat 

menerapkan secara konsisten sebagian besar merupakan karyawan tetap. Hal ini 

disebabkan karena tenaga kerja untuk mengerjakan sawah sebagian besar 

ditangani oleh buruh. Secara umum kendala yang dihadapi adalah keterbatasan 

dan keterampilan tenaga kerja. Sistem yang dikuasai oleh tenaga kerja yang ada 

masih sistem konvensional. Tenaga kerja didatangkan dari luar daerah. Selain itu 

bibit muda pada prinsip SRI masih terhambat oleh serangan hama. Teknik olah 

lahan yang harus benar-benar sempurna dan rata agar bisa dicaplak. Apalagi 

pada musim hujan teknik SRI sulit diaplikasikan. Masalah gulma masih bisa 

diatasi namun jika masalah sudah menyangkut cuaca ekstrim yang menyebabkan 

genangan cukup menyulitkan. Selain itu masalah pasar yang belum terbentuk 

menyebabkan kesulitan penjualan produk SRI tidak kontinyu terutama organik. 

Pola operasi irigasi maupun perlakuan pemberian air di lahan antara SRI dan non-

SRI tidak jauh berbeda. Irigasi tidak menjadi kendala untuk menerapkan SRI. 

Irigasi yang diberikan hanya basah saja, cukup hemat, hanya pada saat 

penyiangan dan pemupukan. Pada MT I masalah yang dihadapi adalah kesulitan 

mendrainasekan kelebihan air. Sebagai gambaran global ketersediaan air bahwa 
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alokasi air dari saluran induk Colo Timur sebesar 17 m3/s untuk areal seluas 

20.000 ha. Keberhasilan pemerataan pembagian air melalui keserempakan 

penanaman. Pembahasan rencana tata tanam dilakukan sebelum MT dimulai di 

kelompok.  

Gambaran usaha tani untuk pengusahaan sawah di lokasi ini untuk luasan 10.000 

m2 antara lain untuk biaya alsintan dan tenaga kerja sebesar 7,5 juta, panen yang 

didapatkan pada MT III dapat mencapai 30 juta. Jika sawah yang diusahakan 

adalah tanah sewa, biayanya sebesar 30 juta sampai 33 juta per ha per tahun. 

Peningkatan produksi yang dijanjikan didapatkan dari SRI di lokasi ini kurang 

diminati karena peningkatan tersebut juga harus diimbangi dengan input biaya 

tenaga kerja yang lebih besar pula. 

5.1.3.5 Jawa Timur 

Perkembangan irigasi hemat air di Jawa Timur melalui program pengembangan 

SRI salah satunya dilaksanakan oleh BBWS Brantas. Melalui kegiatan ini 

pendampingan kepada petani secara intensif untuk memberikan keyakinan 

kepada petani bahwa irigasi hemat air memiliki dampak positif. Dampak positif 

tersebut antara lain adalah perkembangan tanaman yang lebih baik daripada 

selalu digenangi. Dari hasil observasi visual bahwa masyarakat petani sudah mau 

menerapkan irigasi hemat air dengan alternasi genangan dangkal, macak-macak, 

bahkan sampai dengan retak rambut. Salah satu contohnya adalah di Kediri 

seperti terlihat pada Gambar 24. 

Pelaksanaan kegiatan ujicoba tanam SRI di Jawa Timur dilaksanakan pada Tahun 

Anggaran 2011 dari bulan Februari sampai dengan Desember. Kegiatan berlokasi 

di lima daerah irigasi yang mencakup tujuh abupaten yaitu DI Sampean Lama di 

Kabupaten Situbondo, DI Waduk Bening di Kabupaten Nganjuk, DI Molek di 

Kabupaten Malang, DI Bondoyudo di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten 

Jember, serta DI Siman di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang (Buletin 

Brantas, 2012). 
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Gambar 24 Prinsip SRI yang Dikembangkan di Jawa Timur, Tanam Jarak Lebar (a) Bibit 
Muda (b) Aplikasi Irigasi Macak

Gambar 25 Koordinasi dengan Stakeholder pada Kegiatan Penda
SRI oleh BBWS Brantas di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

Pelaksanaan program pendampingan ini juga dikoordinasikan dengan berbagai 

instansi terkait antara lain Dinas Pertanian Kabupaten, UPTD Pengelola Irigasi 

setempat, HIPPA, Perangkat

pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait dengan HIPPA maupun petani 

seperti pada Gambar 25

kunci pokok keberhasilan upaya pemberdayaan irigasi yang he

Pada saat ujicoba tersebut juga dilakukan pengamatan penghematan air irigasi. 

Hasil yang didapatkan adalah penghematan 27

Molek, 33% di DI Siman dan 27% di DI Menturus. Penghematan air ini 

dipengaruhi oleh kondisi t

Gambar 26 Aplikasi irigasi Hemat Air (Alternasi Genangan Dangkal 
Retak Rambut) yang Dikembangkan di Lumajang, Jawa Timur

 

Prinsip SRI yang Dikembangkan di Jawa Timur, Tanam Jarak Lebar (a) Bibit 
Muda (b) Aplikasi Irigasi Macak-Macak dan Genangan Dangkal dengan Pembuatan Parit 

Keliling (d) 

Koordinasi dengan Stakeholder pada Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan 
SRI oleh BBWS Brantas di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

Pelaksanaan program pendampingan ini juga dikoordinasikan dengan berbagai 

instansi terkait antara lain Dinas Pertanian Kabupaten, UPTD Pengelola Irigasi 

setempat, HIPPA, Perangkat Desa, dan petani terkait. Beberapa dokumentasi 

pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait dengan HIPPA maupun petani 

5. Langkah-langkah ini kami pandang sebagai salah satu 

kunci pokok keberhasilan upaya pemberdayaan irigasi yang hemat air. 

Pada saat ujicoba tersebut juga dilakukan pengamatan penghematan air irigasi. 

Hasil yang didapatkan adalah penghematan 27-35% di DI Bondoyudo, 31% di DI 

Molek, 33% di DI Siman dan 27% di DI Menturus. Penghematan air ini 

dipengaruhi oleh kondisi tanah, topografi, dan iklim setempat. 

 
Aplikasi irigasi Hemat Air (Alternasi Genangan Dangkal -
Retak Rambut) yang Dikembangkan di Lumajang, Jawa Timur
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Prinsip SRI yang Dikembangkan di Jawa Timur, Tanam Jarak Lebar (a) Bibit 

Macak dan Genangan Dangkal dengan Pembuatan Parit 

 
mpingan Pelaksanaan 

SRI oleh BBWS Brantas di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 

Pelaksanaan program pendampingan ini juga dikoordinasikan dengan berbagai 

instansi terkait antara lain Dinas Pertanian Kabupaten, UPTD Pengelola Irigasi 

Desa, dan petani terkait. Beberapa dokumentasi 

pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait dengan HIPPA maupun petani 

langkah ini kami pandang sebagai salah satu 

mat air.  

Pada saat ujicoba tersebut juga dilakukan pengamatan penghematan air irigasi. 

35% di DI Bondoyudo, 31% di DI 

Molek, 33% di DI Siman dan 27% di DI Menturus. Penghematan air ini 

 
- Macak-Macak – 

Retak Rambut) yang Dikembangkan di Lumajang, Jawa Timur 
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Berdasarkan hasil ujicoba di lima lokasi tersebut di e

kenaikan produktifitas yang cukup signifikan. Data produktifitas pada ujicoba di 

Jawa timur seperti pada Tabel 

Tabel 8 Produktifitas Padi Metode Budidaya SRI dan Konvensional Tahun 2011 di 

No Daerah Irigasi

1 DI Waduk Bening
2 DI Siman 
3 DI Molek 
4 DI Bondoyudo 
5 DI Sampean 

Gambar 27 Koordinasi dengan Stakeholder pada Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan 
SRI oleh BBWS Brantas di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan ujicoba SRI oleh BBWS Brantas 

pada tahun 2011 bahwa 

responden), dan agak sulit (19% responden) (Buletin Brantas, 2012).

Gambar 28 Aplikasi Irigasi Hemat Air (Alternasi Genangan Dangkal 
Retak Rambut) yang Dikembangkan di Kediri, Jawa Timur

5.1.3.6 Yogyakarta 

Pelaksanaan kegiatan ujicoba tanam SRI di DIY dilaksanakan pada Tahun 

Anggaran 2010-2011 oleh BBWS Serayu Opak. Kegiat

irigasi yang merupakan kewenangan BBWS ini. Lokasi penerapan salah satunya 

 

Berdasarkan hasil ujicoba di lima lokasi tersebut di empat lokasi mengalami 

kenaikan produktifitas yang cukup signifikan. Data produktifitas pada ujicoba di 

Jawa timur seperti pada Tabel 8 berikut. 

Produktifitas Padi Metode Budidaya SRI dan Konvensional Tahun 2011 di 
Jawa Timur 

Daerah Irigasi Kabupaten Luas 
(ha) 

Produktifitas (ton)
SRI

DI Waduk Bening Nganjuk 20 7,5
Kediri 20 8,8
Malang 37,5 8,7
Lumajang - 
Situbondo 8 8

Koordinasi dengan Stakeholder pada Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan 
SRI oleh BBWS Brantas di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan ujicoba SRI oleh BBWS Brantas 

pada tahun 2011 bahwa praktek budidaya SRI secara umum adalah mudah (81% 

responden), dan agak sulit (19% responden) (Buletin Brantas, 2012).

Aplikasi Irigasi Hemat Air (Alternasi Genangan Dangkal -
Retak Rambut) yang Dikembangkan di Kediri, Jawa Timur

 

kegiatan ujicoba tanam SRI di DIY dilaksanakan pada Tahun 

2011 oleh BBWS Serayu Opak. Kegiatan berlokasi di daerah 

irigasi yang merupakan kewenangan BBWS ini. Lokasi penerapan salah satunya 
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mpat lokasi mengalami 

kenaikan produktifitas yang cukup signifikan. Data produktifitas pada ujicoba di 

Produktifitas Padi Metode Budidaya SRI dan Konvensional Tahun 2011 di 

Produktifitas (ton) 
SRI Konv 
7,5 5,9 
8,8 6,7 
8,7 6,7 

Tidak panen 
8 6,5 

 

Koordinasi dengan Stakeholder pada Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan 
SRI oleh BBWS Brantas di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan ujicoba SRI oleh BBWS Brantas 

praktek budidaya SRI secara umum adalah mudah (81% 

responden), dan agak sulit (19% responden) (Buletin Brantas, 2012). 

 

- Macak-Macak – 
Retak Rambut) yang Dikembangkan di Kediri, Jawa Timur 

kegiatan ujicoba tanam SRI di DIY dilaksanakan pada Tahun 

an berlokasi di daerah 

irigasi yang merupakan kewenangan BBWS ini. Lokasi penerapan salah satunya 
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di Dusun Mujohuro, desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bekerja sama dengan Fakultas 

Teknik Pertanian (FTP) UGM didapat penghematan air sebesar 5%-27%. 

Sedangkan konsumsi air total cara SRI adalah 489 mm (BBWS Serayu Opak, 

2011). 

Menurut BBWS Serayu Opak (2011) bahwa pada saat air di saluran hanya sedikit 

dan dilakukan pergiliran air, walaupun budidayanya masih konvensional, petani 

telah menyesuaikan diri dengan hanya memberikan genangan yang dangkal 

seperti yang dilaksanakan pada budidaya SRI. Dengan demikian sebenarnya 

petani juga telah berusaha melakukan penghematan dalam pemakaian air irigasi. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Tim Balai Irigasi di empat lokasi 

didapatkan gambaran umum penerapan irigasi hemat air di DIY antara lain pada 

Tabel 9 berikut. Kondisi sosioteknis petani penerap SRI di Yogyakarta adalah 

sebagian besar petani berumur tua. Pekerjaan utama sebagaian besar 

masyarakat juga dari pertanian tersebut, sebagian kecil memiliki pekerjaan di 

bidang formal namun sudah purna tugas. Pendidikan rata-rata adalah sekolah 

lanjutan tingkat atas, sedangkan sebagian kecil lainnya yang berpendidikan SD, 

SLTP, dan Perguruan Tinggi. Kondisi sosioteknis ini merupakan salah satu 

pertimbangan pemilihan lokasi yang terkait dengan SDM penerap teknologi. 

Tabel 9 Gambaran Umum Penerapan Irigasi Hemat Air di DIY 

Parameter  Uraian 

Penerapan irigasi hemat air pada budidaya padi SRI 

Kab. 

Gunung 

Kidul 

Teknik budidaya SRI yang hemat air diadopsi dengan baik oleh 

masyarakat petani. Irigasi hemat air yang diaplikasikan adalah 

dengan 1 minggu diairi, 1 minggu pada kondisi macak-macak, dan 1 

minggu dikeringkan. Penggenangan tinggi masih tetap dilakukan 

oleh petani yang belum menerapkan SRI. Areal sawah seluas ±41 

ha dapat diairi setelah petani di Kelompok Tani Sidodadi Mulyo ini 

menerapkan SRI yang hemat air. 

Kab. 

Sleman 

Irigasi hemat air yang dikembangkan antara lain dengan 

penggenangan dangkal dan macak-macak. Apalagi dengan 
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budidaya padi yang full organic memiliki dampak yang baik pada 

kondisi tanah dalam menahan air. 

Kab. 

Bantul 

Teknik budidaya SRI yang hemat air diadopsi dengan baik oleh 

masyarakat petani. Irigasi hemat air yang diaplikasikan adalah 

dengan tidak melakukan penggenangan tinggi di sawahnya. Petani 

menyadari bahwa dengan tanpa penggenangan memiliki dampak 

positif bagi tanaman. Sebagian besar areal sawah yang berada di DI 

Tegal Kanan dan DI Tegal Kiri memiliki topografi yang berbatasan 

dengan bukit sehingga sulit untuk mendrainasekan kelebihan air, 

terutama saat musim hujan. 

Kab. 

Kulonprogo 

Teknik budidaya SRI yang hemat air diadopsi dengan baik oleh 

masyarakat petani sejak teknik ini dikenalkan oleh BBWS Serayu 

Opak pada tahun 2004. Irigasi hemat air yang diaplikasikan adalah 

dengan mengurangi tinggi genangan air di sawah. Pada awal 

pengenalan penggenangan tinggi masih tetap dilakukan oleh petani 

SRI maupun petani yang belum menerapkan SRI. Hal ini disebabkan 

oleh kondisi hidrologi sawah yang berada di daerah “patusan” atau 

daerah hilir yang sulit mendrainasekan kelebihan air. Kondisi sawah 

yang sering terkena banjir adalah di ujung selatan Kulonprogo. 

Sebaliknya daerah pesisir yang sering minta air atau selalu 

kekurangan air. 

Manfaat yang dirasakan 

Kab. 

Gunung 

Kidul 

Beberapa manfaat irigasi hemat air yang dirasakan oleh petani 

penerap SRI di Gunung Kidul antara lain: 

− Pemerataan distribusi/pembagian air yang bersumber dari 

Bendung Sidodadi 

− Kenaikan produktifitas yang cukup signifikan yaitu 13,9 kg GKP 

per ubinan untuk varietas Ciherang. 

− Batang padi lebih ulet tidak mudah roboh sehingga upah untuk 

panen juga tidak bertambah akibat roboh. 

− Pertumbuhan anakan tanaman padi juga lebih banyak. 

Kab. Beberapa manfaat irigasi hemat air yang dirasakan oleh petani 
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Sleman penerap SRI di Sleman antara lain: 

− Pemerataan distribusi/pembagian air di DI Mejing, DI 

Pucanganom, dan DI Vanderwijk. 

− Kenaikan produktifitas yang cukup signifikan 

− Input budidaya yang lebih rendah dengan pola budidaya SRI 

organic yang dikembangkan. Tidak ada ketergantungan dengan 

pasokan pupuk kimia maupun pestisida anorganik lainnya. 

Kab. 

Bantul 

Beberapa manfaat irigasi hemat air yang dirasakan oleh petani 

penerap SRI di Bantul antara lain: 

− Pemerataan distribusi/pembagian air yang bersumber dari DI 

Tegal Kanan dan DI Tegal Kiri 

− Kenaikan produktifitas yang cukup signifikan. 

Kab. 

Kulonprogo 

Beberapa manfaat irigasi hemat air yang dirasakan oleh petani 

penerap SRI di Kulon Progo antara lain: 

− Pemerataan distribusi/pembagian air di DI Sapon dan DI 

Kalibawang Sistem 

− Kenaikan produktifitas yang cukup signifikan yaitu 6,5 kg GKP 

per ubinan untuk varietas Ciherang. 

Kendala 

Kab. 

Gunung 

Kidul 

Kendala yang dihadapi oleh petani terutama disebabkan oleh 

keandalan penyediaan air. Kendala tersebut antara lain: 

− Kebocoran-kebocoran saluran yang tidak dapat ditangani oleh 

petani. Sebagian air hilang dan kembali ke sungai. Pemanfaatan 

air tersebut harus dipompa lagi. 

− Alokasi air untuk perikanan mengurangi air untuk irigasi. 

− Debit yang kecil sekali di MT III, namun kelompok mengupayakan 

dengan penataan pola tanam. 

− Kendala dalam aplikasi budidaya SRI akibat kondisi tanah yang 

macak-macak adalah pertumbuhan gulma. 

Kab. 

Sleman 

Kendala yang dihadapi oleh petani terutama disebabkan oleh 

keandalan penyediaan air.  

Kab. Kendala yang dihadapi oleh petani terutama disebabkan oleh 
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Bantul keandalan penyediaan air dan kesulitan mendrainasekan air di 

beberapa areal sawah tertentu. 

Kab. 

Kulonprogo 

Kendala yang dihadapi oleh petani bukan disebabkan oleh 

keandalan penyediaan air, namun lebih banyak pada aplikasi 

budidayanya. Sedangkan kendala lain di beberapa lokasi adalah 

kesulitan mendrainasekan kelebihan air.  

 

5.2 Analisis dan Pembahasan 

5.2.1 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. 

Kecukupan (adequacy) sistem irigasi, adalah suatu pengukur kemampuan jadwal 

pasok air memenuhi kebutuhan air untuk pertumbuhan tanaman optimal. Biasanya 

dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah pasok air aktual yang diberikan 

dengan yang diperlukan tanaman. Dalam hal drainase kecukupan drainase adalah 

alat pengukur kemampuan sistem drainase untuk mengendalikan kelebihan air ke 

suatu tingkat kerugian minimum.  

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. 

Keandalan (reliability) adalah alat pengukur tingkat kepercayaan (confidence) 

jadwal distribusi pasok air dalam sistem irigasi dan pengendalian kelebihan air 

dalam sistem drainase. Juga didefinisikan sebagai keragaman sesaat (uniformity 

temporal) dari nisbah antara jumlah air aktual yang diberikan dengan yang 

diperlukan sesuai jadwal pemberian. Keandalan tergantung pada bentuk pasok 



Laporan Akhir 
 

61 
 

air. Jika pasok airnya sistem aliran kontinyu, maka keandalan berkaitan dengan 

besarnya harapan bahwa suatu debit atau muka air tertentu akan disamai atau 

dilampaui (berkaitan dengan keragaman debit di saluran utama). Pada sistem 

dengan pasok aliran air intermittent (berselang) akan berkaitan dengan 

kemampuan ketepatan menduga selang waktu (interval) irigasi dan besarnya 

debit.  

Keadilan (equity) adalah suatu pengukur pasok air yang adil sesuai dengan hak 

guna air. Umumnya didefinisikan sebagai pasok air aktual ke pengguna berkaitan 

dengan andil alokasi air (allocated share) yang telah disepakati. Keadilan juga 

berarti di mana semua petani baik petani besar ataupun kecil, berada di hulu atau 

di hilir, berada pada kondisi yang sama baik dalam kekurangan maupun kelebihan 

air. Umumnya kondisi sekarang baik kekeringan maupun kelebihan air seringkali 

berada di lokasi hilir. Di Indonesia tingkat keadilan dilaksanakan dengan 

menerapkan faktor “K” (faktor koreksi), pasten, faktor palawija relatif (FPR) yang 

sama baik di lokasi hulu maupun di hilir.  

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. Berdasarkan data realisasi debit pada 2011-2012 didapatkan hasil 

Gambar 29 dan Gambar 30. Gambar tersebut menunjukkan data realisasi debit 

pada musim gadu (Mei-September 2011), musim rendeng (Oktober-Februari 

2011/2012) dan musim gadu (Maret-Mei 2012). 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. 
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Gambar 29 Realisasi debit di petak tersier Lw3ki2 bulan Mei

Gambar 30 Realisasi debit di petak tersier Lw3ki2 bulan Januari

Kelenturan (flexibility) adalah pengukur tingkat kenyamanan pengguna 

untuk memilih frekuensi (selang irigasi), besarnya debit, dan lama pasok air irigasi. 

Pada tingkat layanan terbaik di mana tingkat kelenturannya tinggi (umumnya 

downstream control), memerlukan infrastruktur kendali hidraulik dan prosedur 

operasi yang canggih (biasanya j

operator yang lebih tinggi). Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produktivitas 

tanaman dan pendapatan petani yang lebih baik. Ini terjadi karena pada 

yang lentur memungkinkan petani yakin untuk berinvestasi dengan jenis tanaman 
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Realisasi debit di petak tersier Lw3ki2 bulan Mei-Desember 2011

Realisasi debit di petak tersier Lw3ki2 bulan Januari

adalah pengukur tingkat kenyamanan pengguna 

frekuensi (selang irigasi), besarnya debit, dan lama pasok air irigasi. 

Pada tingkat layanan terbaik di mana tingkat kelenturannya tinggi (umumnya 

), memerlukan infrastruktur kendali hidraulik dan prosedur 

operasi yang canggih (biasanya juga lebih mahal dan menuntut 

operator yang lebih tinggi). Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produktivitas 

tanaman dan pendapatan petani yang lebih baik. Ini terjadi karena pada 

yang lentur memungkinkan petani yakin untuk berinvestasi dengan jenis tanaman 
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Realisasi debit di petak tersier Lw3ki2 bulan Januari-Mei 2012 

adalah pengukur tingkat kenyamanan pengguna (users) 
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), memerlukan infrastruktur kendali hidraulik dan prosedur 

uga lebih mahal dan menuntut keterampilan 
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dan teknologi pertanian terbaik guna menghasilkan produktivitas dan keuntungan 

maksimum. Umumnya pada sistem ini pembayaran iuran OP irigasi dihitung 

berdasarkan volumetrik (Rp/m3 air).  

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 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 kayu, dsb) untuk mendapatkan muka air yang sesuai. Tidak 

satupun terdapat bangunan penunjang pembagian air di tersier. 

Tabel 10 Perbandingan berbagai parameter tingkat layanan irigasi pada kondisi 

sebelum dan harapan setelah penataan jaringan dan lahan irigasi 

Parameter Kondisi 
Eksisting  

Setelah 
penataan 

jaringan dan 
lahan  

Kecukupan (adequacy): pengukur kemampuan jadwal 
pasok air memenuhi kebutuhan air untuk pertumbuhan 

tanaman optimal  

Sangat baik  Sangat baik 

Keandalan (reliability): pengukur tingkat kepercayaan 
(confidence) jadwal distribusi pasok air dalam sistem 
irigasi dan pengendalian kelebihan air dalam sistem 

drainase  

Sangat baik Sangat baik 

Keadilan (equity): pengukur pasok air yang adil sesuai 
dengan hak guna air  

Sangat baik Sangat baik 

Kelenturan (flexibilty): pengukur tingkat kenyamanan 
pengguna (users) untuk memilih frekuensi (selang 
irigasi), besarnya debit, dan lama pasok air irigasi  

Kurang Sangat baik  

 

 

5.2.2 Pengkajian Sistem Operasi Irigasi yang Efektif dan Efisien 

5.2.2.1 Rancangan Aplikasi Operasi Irigasi (System Requirement) 

Sistem ini mengubah transaksi kegiatan dari paper base menjadi paperless. 

Namun pada tahap dimana diperlukan pengesahan tetap dapat dibuat 
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cetakannya. Dokumen yang dibuat paperless adalah form dan report dari blangko 

01-O sampai 12-O. Bagan alir blangko operasi dibagi 3 tahap: Perencanaan, 

Pelaksanaan, dan Pelaporan. 

Tahap Perencanaan. Blangko yang digunakan adalah 1-O, 2-O, 3-O. Blangko ini 

diisi sebelum mulai Masa Tanam. Inputan ke system blangko 1-O dan 2-O. Output 

yang dihasilkan blangko 3-O. 

Tahap Pelaksanaan. Blangko yang digunakan adalah 4-O, 5-O, 6-O, 7-O, 8-O, 9-

O, dan 10-O. Blangko ini diisi saat masa tanam. Inputan ke system blangko 4-O, 

5-O, 6-O, 7-O, dan 8-O. Proses diolah system blangko  9-O. Output yang 

dihasilkan blangko 10-O. 

Tahap Pelaporan. Blangko yang digunakan adalah 11-O, 12-O. Blangko ini diisi 

setelah masa tanam. Inputan ke system dari blangko 2-O, 4-O, 11-O. Output yang 

dihasilkan blangko 11-O, 12-O. 

 
Gambar 31 Rancangan sistem pelaporan operasi irigasi 

5.2.2.2 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 
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suatu satuan pengelolaan daerah irigasi melalui web. Diperlukan perangkat keras 

berupa komputer server yang berfungsi sebagai pusat pengolah data. 

Server cloud computing merupakan komputer server yang dapat diinstal berbagai 

jenis Operating System (OS), seperti: Windows XP, Windows Server, Windows 9x, 

Linux, FreeBSD, dan DOS. Berbagai OS dapat berjalan secara bersamaan pada 

sebuah hardware komputer. Masing-masing OS dapat bekerja tanpa menganggu 

OS lainnya yang sedang berjalan. Begitu pula dengan aplikasi yang berjalan di 

atas masing-masing OS. Aplikasi-aplikasi tersebut tidak akan saling menganggu.  

Hal ini dimungkinkan karena setiap OS diinstal pada Virtual Machine (VM) yang 

berjalan di atas hypervisor. Jumlah dan performa VM ditentukan oleh resources 

komputer, yang meliputi memori (RAM), CPU, storage (disk), dan bandwidth 

network, yang tersedia pada server. Secara umum, semakin besar resources yang 

tersedia akan semakin banyak juga VM-VM yang dapat dijalankan.  

Hal ini sangat berbeda dengan server tradisional yang hanya dapat menjalankan 

sebuah OS saja. OS tersebut akan mendominasi seluruh resources komputer. 

Apabila suatu saat nanti diperlukan OS yang lain, misalkan saja diperlukan OS 

Windows versi tertentu yang dapat menjalankan SQL Server, maka proses 

instalasi OS baru akan menghapus OS yang sudah ada.  

Server cloud memiliki beberapa keuntungan dibandingkan server tradisional, 

seperti: 

• Dapat menghemat biaya pengadaan hardware baru. 

• Dapat menghemat konsumsi listrik. 

• Mempermudah proses deployment. 

• Mempermudah proses trouble shooting dan maintenance. 

• Mempermudah pemulihan pasca bencana (disaster recovery). 

• Mempermudah manajemen resources secara keseluruhan. 

Ilustrasi perbandingan model server cloud dan model server tradisional dapat 

dilihat pada Gambar 32. 
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Gambar 32 Ilustrasi perbandingan model server cloud dan model server tradisional 

Persyaratan hardware untuk server cloud sedikit berbeda dibandingkan server 

tradisional. Hal ini disebabkan adanya hypervisor yang menuntut persyaratan 

khusus. Meskipun begitu, tidak berarti server cloud jauh lebih mahal dibandingkan 

server biasa. Pengguna dapat memilih server-server merk lokal, yang sudah 

terbukti handal. Tidak harus bergantung pada merk-merk branded (mahal). 

Aplikasi, hypervisor, dan OS yang berjalan di server cloud pun tidak harus aplikasi 

yang mahal (berbayar). Server cloud dapat menggunakan software-software 

berlisensi open source (gratis), yang sudah terbukti handal dan secure. Pada 

Tabel 11 berikut disajikan spesifikasi hardware minimal yang direkomendasikan. 

Tentu saja akan lebih baik jika menggunakan hardware yang spesifikasinya yang 

lebih tinggi. 

Tabel 11 Spesifikasi hardware komputer server 

Komponen Tipe Keterangan 

CPU 
Arsitektur 64 bit, 

mendukung teknologi 
Intel VT atau AMD V 

Harus 

Core CPU 2 core Harus 

RAM 8 GB 
Boleh menggunakan 
RAM 4GB atau lebih 

kecil,  
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Komponen Tipe Keterangan 
bergantung software 
yang akan dijalankan 

Network Card Interface 
100/1000 MBps 

(yang kompatibel dengan 
hypervisor) 

Harus 

Disk/Storage SCSI – RAID 
dual hard disk 

Harus 

UPS  Opsional 

Keyboard/mouse  

Opsional 
(server dapat berfungsi 

tanpa mouse dan 
keyboard) 

CD/DVD drive  
Opsional 

(hanya diperlukan saat 
instalasi hypervisor) 

Monitor  
Opsional 

(hanya diperlukan saat 
instalasi hypervisor) 

Network switch 100/1000 MBps 

Opsional 
(Diperlukan jika server 

akan dihubungkan 
dengan komputer pada 

local network) 

Perangkat backup  
Opsional 

(dapat menggunakan 
disk eksternal jenis USB) 

Secara umum, semua aplikasi yang lazim digunakan pada server tradisional bisa 

digunakan juga pada server cloud. Walaupun server cloud memerlukan CPU jenis 

64 bit, namun aplikasi 32 bit (jenis lama) dapat diinstal pada masing-masing VM 

tanpa masalah. 

Ada beberapa pilihan hypervisor jenis open source atau free (gratis) yang dapat 

digunakan, seperti: Xen Cloud Platform, Proxmos, dan VMware Server for Linux. 

Jika VM akan menjalankan Web Server maka dapat digunakan kombinasi LAMP 

(Linux Apache MySQL PHP). OS Linux yang digunakan adalah Linux CentOS 

yang sudah sangat handal dan banyak digunakan untuk membangun server-

server Web di Internet.  

Kebutuhan ruang data center server cloud tidak berbeda dengan server 

tradisional. Yang perlu diperhatikan:  

• Pengatur suhu ruangan (AC) yang dapat bekerja 24 jam 
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• Sumber listrik yang stabil  

• Akses masuk ruangan terjaga 

Hal ini akan menyelamatkan investasi perangkat yang digunakan dan menjamin 

keamanan data-data yang disimpan pada server. 

5.2.2.3 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 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. 

Secara umum aplikasi operasi irigasi dapat digunakan untuk membantu 

mempercepat proses pelaporan operasi irigasi. Progres pengisian dari masing-

masing aktor/pengelola irigasi dan kewenangan blangkonya dapat dilihat dan 

dimonitoring secara riil time melalui domain/website. Proses pengambilan data 

terkait dari blangko lain yang terkait dapat secara langsung/otomatis oleh sistem 

aplikasi. Perhitungan faktor K sebagai dasar penyusunan rencana pembagian air 

periode akan datang secara otomatis juga dilakukan oleh aplikasi. 

Penyederhanaan proses pelaporan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh 

aplikasi ini diharapkan dapat memotong atau memperpendek waktu pelaporan. 

Dengan demikian tahapan operasi irigasi selanjutnya dapat diambil secara lebih 

cepat berdasarkan laporan yang sudah dapat disajikan lebih cepat daripada 

menggunakan pelaporan paper base.  

5.2.2.4 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 12 berikut. 

Tabel 12 Persyaratan petugas operasi irigasi (modifikasi dari Permen PU No. 
32/PRT/M/2007) 
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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 

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 

 

 

5.2.3 Pengkajian tingkat kemanfaatan penerapan irigasi hemat air 

5.2.3.1 Pengaruh Umur Petani dengan Kemauan Menerapkan Irigasi Hemat 

Air pada Sri 

Dari berbagai lokasi didapatkan data umur responden penerap irigasi hemat air 

pada SRI dan berapa kali bersedia menerapkan. Secara deskriptif pada Gambar 

33 dapat dilihat bahwa dari 128 responden maka umur terbanyak adalah di atas 

50 tahun sejumlah 64 orang (50% responden), dan 27% berumur 21-40 tahun, 

serta 22% yang berumur 41-50 tahun. Dapat dilihat bahwa mayoritas petani 

berumur lebih dari 50 tahun. 
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Gambar 33 Grafik jumlah responden penerap irigasi hemat air pada SRI berdasarkan 

umur di berbagai lokasi 

Gambar 34 menunjukkan grafik hubungan antara umur petani dengan banyaknya 

musim tanam menerapkan irigasi hemat air pada SRI. Berdasarkan grafik secara 

deskriptif dapat digambarkan bahwa petani yang berumur >50 tahun yang lebih 

tertarik atau mau menerapkan SRI dengan berkali-kali musim tanam melakukan 

teknik budidaya ini. 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. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

<20 21-40 41-50 >50

Ju
m

la
h

 r
e

sp
o

n
d

e
n

Umur

Makasar

Yogyakarta

Cirebon

Tasikmalaya

Mataram

Jumlah



Laporan Akhir 
 

71 
 

 
 Gambar 34 Grafik tingkat penerimaan responden dengan banyaknya menerapkan irigasi 

hemat air pada SRI berdasarkan umur  

Menurut Negara S (2000) adopsi teknologi baru adalah merupakan proses yang 

terjadi dari petani untuk menerapkan teknologi pada usaha taninya. Hal ini di 

pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

(1) Tingkat pendidikan, pendidikan merupakan sarana belajar, dimana 

selanjutnya akan menanamkan pengertian yang menguntungkan menuju 

penggunaan praktek pertanian yang lebih modern. Mereka berpendidikan 

tinggi adalah relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi. 

(2) Umur petani, makin 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. 

(3) Luas pemilikian lahan, petani yang memiliki lahan yang luas akan lebih mudah 

menerapkan inovasi daripada petani yang berlahan sempit, hal ini 

dikarenakan keefisienan penggunaan sarana produksi. 

(4) Pengalaman bertani, petani yang sudah lebih lama berusaha tani akan lebih 

mudah menerapkan teknologi daripada petani pemula. Hal ini dikarenakan 

pengalaman yang lebih banyak sehingga sudah dapat membuat perbandingan 

dalam mengambil keputusan. 

(5) Pendapatan petani padi sawah adalah selisih antara penerimaan dan total 

biaya dalam kegiatan usaha taninya. 
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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 

berumur tua, diharapkan menjadi perhatian bagi pihak yang akan 

mengembangkan irigasi hemat air pada budidaya SRI. 

 

5.2.3.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan dengan Kemauan Menerapkan Irigasi 

Hemat Air pada SRI 

Jumlah responden yang dijadikan wawancara di beberapa lokasi adalah berjumlah 

128 orang. Berdasarkan Gambar 35 sebanyak 40 orang atau 33,33% memiliki 

pendidikan SD, 34 orang atau 28,33% adalah SMP, 34 orang atau 28,33% adalah 

SMA, 11 orang atau 9.17% berpendidikan perguruan tinggi, 1 orang yang memiliki 

pendidikan lainnya serta 8 orang yang tidak memberikan data. 

 
Gambar 35 Grafik jumlah responden petani penerap irigasi hemat air pada budidaya padi 

SRI berdasarkan tingkat pendidikan di berbagai daerah 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

SD SMP SMA PT Lainnya

Ju
m

la
h

 r
e

sp
o

n
d

e
n

Tingkat pendidikan

Makasar

Yogyakarta

Cirebon

Tasikmalaya

Mataram

Jumlah



Laporan Akhir 
 

73 
 

 
Gambar 36 Grafik hubungan antara tingkat pendidikan dengan banyaknya musim tanam 

menerapkan SRI 

Gambar 36 secara deskriptif menggambarkan jumlah responden petani penerap 

SRI berdasarkan tingkat pendidikan dan banyaknya musim tanam menerapkan. 

Berdasarkan grafik tersebut bahwa petani yang menerapkan SRI ≤3 kali musim 

tanam atau hanya satu tahun dominan berpendidikan SD, kemudian jumlahnya 

semakin menurun untuk SMP, SMA, PT dan pendidikan lainnya. Hal ini diduga 

bahwa penerapan SRI yang hanya kurang dari satu tahun banyak diterapkan oleh 

petani dengan pendidikan SD. Sedangkan penerapan SRI selama dua tahun kira-

kira 4 kali sampai 6 kali MT memiliki trend kenaikan dari tingkat penerap 

berpendidikan SD, SMP, SMA dan kemudian kembali turun jumlahnya untuk 

tingkat pendidikan PT dan lainnya.   

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 

Gambar 16 bahwa 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. 
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5.2.3.3 Pengaruh pendapatan dari pekerjaan selain bertani dengan 

kemauan menerapkan irigasi hemat air pada SRI 

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 data hasil wawancara seperti pada Gambar 37 bahwa responden 

yang mau menerapkan irigasi hemat air pada SRI selama satu sampai tiga kali 

musim tanam memiliki pendapatan lain selain bertani dengan jumlah terbanyak. 

Sebanyak 5% tidak memiliki pendapatan lain, 22% memiliki pendapatan kurang 

dari lima ratus ribu, 18% memiliki pendapatan lain lima ratus sampai satu juta, dan 

sisanya sebanyak 7% memiliki pendapatan lain rata-rata lebih dari satu juta 

perbulan. Demikian pula pada tingkat penerimaan dan penerapan yang lebih dari 

tiga kali musim tanam dapat dilihat bahwa pendapatan yang paling mendominasi 

adalah kurang dari sama dengan lima ratus rupiah setiap bulannya. Pendapatan 

ini jika ditelisik rata-rata didominasi oleh bidang pekerjaan sebagai buruh tani serta 

sambilan keuntungan memelihara hewan ternak. Sebagian kecil jumlah responden 

yang memiliki pendapatan lain di luar pertanian yang nilainya lebih dari satu juta 

rupiah perbulan memiliki pekerjaan sebagai pedagang, PNS, atau gaji pensiun. 

 

Gambar 37 Grafik hubungan antara jumlah responden berpendapatan dari pekerjaan lain 

selain bertani dengan banyaknya musim tanam menerapkan SRI 
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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. 

5.2.3.4 Pengaruh luas sawah dengan kemauan menerapkan irigasi hemat 

air pada SRI 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 187 responden petani yang pernah 

menerapkan SRI seperti pada Gambar 38 bahwa 114 orang (61%) merupakan 

petani yang memiliki lahan sendiri, 41 orang (22%) lahan sewa, dan 32 orang 

(17%) yang memiliki lahan sendiri dan juga menyewa.  

Luas sawah yang diusahakan petani di berbagai lokasi kajian seperti pada 

Gambar 39 menunjukkan bahwa rata-rata terkecil adalah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Empat lokasi yang disampel adalah di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, 

Gunung Kidul dan Sleman memiliki luas sawah rata-rata yang diusahakan kurang 

dari 0,2 ha. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan petani, bahwa 

petani di daerah tersebut walupun memiliki luas sawah kecil-kecil namun tetap 

mau mengadopsi teknologi irigasi hemat air pada SRI ini cukup baik. Bahkan pola 

bertanam organik juga lebih terlihat diterapkan pada beberapa kelompok petani. 

Hal ini merupakan hasil pengamatan yang agak kurang koheren dengan 

pernyataan Kartasaputra (1991) bahwa petani yang mengusahakan luas lahan 

yang lebih tinggi akan lebih mudah merespon metode-metode penyuluhan 

pertanian karena mereka ingin memperoleh hasil-hasil pertanian yang lebih 

meningkat dari sebelumnya. Petani yang sudah lebih lama bertani memiliki 

pengalaman yang lebih banyak daripada petani pemula, sehingga sudah dapat 

membuat perbandingan dalam mengambil keputusan terhadap anjuran penyuluh.  
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Gambar 38 Jumlah responden petani yang menerapkan SRI berdasarkan status 

Gambar 39 Luas tanah rata

air pada budidaya padi SRI di berbagai wilayah

Berlawanan dengan kondisi rata

Jawa memiliki luas sawah rata

bahwa luas sawah rata-rata yang diusahakan petani di luar Jawa yang cukup luas 

adalah lokasi yang ditinjau di Sulawesi Selatan sekitar 1,2 ha dan di NTT sekitar 

1,1 ha. Berdasarkan Gambar 

pada petani responden yang menerapkan SRI cukup sulit didekati dengan trend 

regresi untuk menentukan kecenderungannya. Masing

dicoba ditambahkan memiliki tingkat signifikasi yang sangat 

cukup sulit menyimpulkan rekomendasi bagi pihak yang akan mengembangkan 

tipe petani dengan luas sawah mana yang lebih konsisten mau menerima dan 
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Jumlah responden petani yang menerapkan SRI berdasarkan status 
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Luas tanah rata-rata yang diusahakan petani yang menerapkan irigasi hemat 

air pada budidaya padi SRI di berbagai wilayah 

Berlawanan dengan kondisi rata-rata luas sawah yang diusahakan di DIY, di luar 

Jawa memiliki luas sawah rata-rata yang lebih besar. Berdasarkan Gambar 

rata yang diusahakan petani di luar Jawa yang cukup luas 

adalah lokasi yang ditinjau di Sulawesi Selatan sekitar 1,2 ha dan di NTT sekitar 

1,1 ha. Berdasarkan Gambar 40 bahwa luas rata-rata sawah yang diusahakan 

pada petani responden yang menerapkan SRI cukup sulit didekati dengan trend 

regresi untuk menentukan kecenderungannya. Masing-masing trend regresi yang 

dicoba ditambahkan memiliki tingkat signifikasi yang sangat rendah. Sehingga tim 

cukup sulit menyimpulkan rekomendasi bagi pihak yang akan mengembangkan 

tipe petani dengan luas sawah mana yang lebih konsisten mau menerima dan 
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menerapkan teknik irigasi hemat air pada budidaya padi SRI ini. Hal tersebut 

dikarenakan kondisi yang sangat beragam, di Jawa dengan kondisi sawah kecil 

ataupun di luar Jawa dengan kondisi sawah yang luas teknik ini tetap dapat 

diterima. 

Namun Soekartawi menekankan bahwa kecepatan petani yang memiliki lahan 

sempit untuk melakukan adopsi inovasi tentu akan berbeda bila dibandingkan 

dengan petani yang memiliki lahan yang luas. Begitu pula halnya dengan petani 

yang baru belajar (pemula) dan petani yang sudah berpengalaman (biasanya 

orang-orang yang sudah tua) juga akan berbeda dalam hal kecepatan melakukan 

proses adopsi inovasi. 

 

Gambar 40 Luas sawah yang diusahakan petani yang menerapkan irigasi hemat air pada 

budidaya padi SRI dan sikap penerimaannya 

5.2.3.5 Pengaruh Lokasi Sawah dan Ketersediaan Air dengan Kemauan 

Menerapkan Irigasi Hemat Air pada SRI 

Penerapan SRI di berbagai lokasi di Indonesia terutama yang ditargetkan oleh 

Kementerian Pertanian tahun 2012 mengalami gangguan seiring dengan kemarau 

yang terjadi belakangan ini. Secara nasional program pengembangan padi SRI 

(System of Rice Intensification) sempat sedikit terganggu. Ini karena beberapa 

lokasi mengalami kekurangan air. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian 

Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana (Ditjen 

PSP) mengoptimalkan sistem pengairan di lokasi rawan air. Sehingga target 
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pemerintah menuju surplus 10 juta ton beras hingga 2015 dapat tercapai. Untuk 

pengembangan SRI, Kementan menargetkan sekitar 11,9 ribu hektar (ha) pada 

tahun 2011 dan 2012 sebesar 150 ribu ha. Jumlah tersebut belum termasuk yang 

dilakukan oleh pihak swasta atau di luar pemerintah. Sejauh ini program padi SRI 

peningkatannya lumayan signifikan. Untuk musim kemarau saat ini, lanjut Gatot, 

pengaruhnya sangat sedikit. Karena pihaknya sudah mengoptimalkan 

pembangunan embung atau kolam yang fungsinya untuk mengairi areal 

persawahan atau pertanian. (Indopos, 2011). 

Seperti publikasi Indopos tersebut bahwasannya 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 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. 

Teknik mempertahankan kelembaban tanah di lahan dilakukan dengan berbagai 

cara salah satunya dengan membuat semacam parit keliling. Cara lain seperti 

yang dilakukan Tedjo Sularto, penggiat SRI di Jawa Tengah adalah dengan 

membuat biopori di bagian tepi lahan. Biopori ini dibuat dengan cara membuat 

lubang dengan diameter tertentu kemudian diisi tiga perempatnya dengan kompos 

dan menutup sisanya dengan tanah. Biopori ini dapat mempertahankan air berada 

lebih lama di lahan. 

5.2.3.6 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. Inti dari konsep pengaliran terputus Padi Pola 
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SRI adalah hanya memberikan air sesuai dengan jumlah dan waktu yang 

dibutuhkan oleh tanaman, meliputi: 

a. Kebutuhan air tanaman (Consumptive Use), jumlahnya dipengaruhi usia 

tanaman dan evapotranspirasi (Eto). 

b. Mengganti kehilangan air akibat perkolasi sehingga penurunan muka air tanah 

masih dalam jangkauan proses penyerapan air oleh akar tanaman. 

Dari uji coba Budidaya Padi SRI di Pulau Lombok dan Sumbawa pada lahan 

pertanian dengan tingkat perkolasi 2 – 3 mm/hari, didapatkan satu pendekatan 

pola pengairan giliran periode 5 hingga 10 harian berikut tinggi genangan sawah 

yang disarankan, sebagaimana terlihat pada Tabel 13. 

Tabel 13 Adopsi dan analitis tinggi genangan serta total pemakaian air per hektar 
(Sumber: BWS Nusa Tenggara I) 

No Uraian Satuan 
Hari Setelah Tanam (HST) Keterangan 

5 10 15 25 35 45 55 65 75  
1 Tinggi genangan cm 2 2 5 5 5 4-5 4-8 4-8 4-5  
2 Kebutuhan air di 

saluran            

 Musim hujan m3 ±7000 – 7500 (non SRI ±10000 – 11000) Ada kontribusi 
hujan 

 Musim kemarau m3 ±13000  

 

 
Gambar 41 Sketsa tinggi genangan dan kondisi tanah basah kering – budidaya musim 

hujan 

 
Gambar 42 Sketsa tinggi genangan dan kondisi tanah basah kering – budidaya musim 

kemarau 

Pola pengairan giliran (terputus) Padi SRI memiliki sedikit perbedaan dengan 

pengairan giliran untuk Padi Non SRI atau Palawija. Untuk mendapatkan hasil 
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budidaya yang optimal, rencana periode pengaliran giliran Padi SRI harus 

disesuaikan dengan fase-fase  pertumbuhan yakni 5 atau 10 harian, lihat Gambar 

35 dan 36.  

Demikian pula menurut BBWS Serayu Opak (2011) dan BBWS Brantas (2011) 

bahwa pada saat air di saluran hanya sedikit dan dilakukan pergiliran air, 

walaupun budidayanya masih konvensional, petani telah menyesuaikan diri 

dengan hanya memberikan genangan yang tipis seperti yang dilaksanakan pada 

budidaya SRI. Dengan demikian sebenarnya petani juga telah berusaha 

melakukan penghematan dalam pemakaian air irigasi. Dalam prinsip dasar SRI 

irigasi yang hemat air merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan jika 

menginginkan output produksi yang optimum. 

Kemudahan penerapan (aplikasi) pengairan giliran Padi Pola SRI akan sangat 

ditentukan oleh pemahaman dan ketertarikan petani terhadap pola baru ini. 

Sosialisasi dan uji coba budidaya secara tersebar di beberapa jaringan irigasi 

merupakan cara yang efektif untuk memasyarakatkan dan membuktihan 

kelebihannya dalah hal: hemat air, hemat biaya dan produksi tinggi. Pada daerah 

irigasi dengan areal (A) < 1000 ha,  pengaturan giliran  terputus Padi  Pola SRI 

dapat dilakukan dengan membagi daerah irigasi menjadi 5 atau 10 golongan 

tergantung potensi aliran (debit) di masing-masing jaringan. Pemberian air pada 

masing-masing golongan berselang 5 hingga 10 harian. Pada Gambar 43, 

diperlihatkan contoh konsep pembagian jadwal giliran untuk 10 petak , dengan 

giliran pemberian air selang 5 harian. 
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Gambar 43 Contoh pembagian petak dan golongan gilir air 

Untuk irigasi skala besar dengan luas areal (A)>1000 ha, pembagian golongan 

barangkali belum cukup menghasilkan keseimbangan air optimal dalam sistem 

jaringan  sehingga perlu membagi jadwal giliran dalam beberapa sub golongan. 

Pembagian golongan dan sub golongan akan mengurangi tingkat kebutuhan air 

yang cukup signifikan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Balai Irigasi di tingkat tersier yang 

dilakukan di DI Ciramajaya, Tasikmalaya tahun 2008/2009 dengan pengaturan 

pola pengambilan debit dari intake tersier dan Rotasi dilakukan di boks tersier 

(rotasi petakan kwarter). 

Pengambilan debit dilakukan kontinyu dengan jumlah lebih kecil dibandingkan 

dengan konvensional dan menyesuaikan dengan fase budidaya (fase pengolahan 

lahan, padi muda (vegetatif anakan), padi dewasa (pembungaan dan pengisian 

bulir) dan padi tua (pematangan)). Pengukuran debit yang masuk ke setiap petak 

diukur dengan menggunakan alat ukur Cut Throat Flume (CTF). Letak boks 

kwarter dan alat ukur tersebut dapat dilihat pada Gambar 44. 
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Gambar 44 Letak alat ukur dan boks kwarter di DI Ciramajaya 2008/2009 

Rotasi dilakukan dengan membagi petak-petak kwarter berdasarkan kondisi awal 

jaringan irigasi dan pengambilan air tiap petak (Gambar 44). Untuk pengolahan 

lahan, petak kwarter dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 

(kwarter 1 dan 2), serta kelompok 2 (kwarter 3 dan 4). Lama pemberian air untuk 

masing-masing kwarter terdapat pada Tabel 14. Interval waktu untuk pengolahan 

lahan adalah 10 harian ( Tabel 15). Untuk masa budidaya interval yang digunakan 

adalah 5 harian (Tabel 16).  

Tabel 14 Lama pemberian air setiap kuarter di DI Ciramajaya 2008/2009 

  

  

Masa Pengolahan Lahan 

(10Harian) 

Masa Budidaya 

(5 Harian) 

Kw 1 & 2 Kw 3 & 4 Kw 1 Kw 2 Kw 3 Kw 4 

Luas 

(Ha) 7.81 10.01 2.2 5.7 3.8 6.2 

Pemberian air: 

Hari 4,38 5,62 0,6 1,59 1,08 1,73 

Jam 105,19 134,81 

14,4

8 38,11 25,86 41,55 

Deskr

ipsi 

4 hari lebih 

9,2 jam 

6 hari kurang 

9,2 jam 

14,5 

jam 

1 hari lebih 

14,1 jam 

1 hari lebih 

1,9 jam 

2 hari kurang 

6.5 jam 
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Tabel 15 Jadwal rotasi pemberian air saat pengolahan lahan di DI Ciramajaya 

2008/2009 

 

Tabel 16 Jadwal rotasi pemberian air saat budidaya di DI Ciramajaya 2008/2009 

Hari ke 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

6:30 21:000

11:0021:000

11:00 13:00

13:00 6:30

6:30 21:000

11:0021:000

11:00 13:00

13:00

 

Pada saat pengolahan lahan, penerapan rotasi pemberian air irigasi pada 

dasarnya dapat diterapkan. Namun dengan keadaan ketersediaan air yang kurang 

dalam rangka rehabilitasi saluran primer, maka belum didapat hasil yang 

maksimal sehingga masih perlu diuji kembali. 

Penerapan irigasi intermitten pada tingkat tersier pada kondisi pergiliran 

pemberian air antarkuarter yang sulit dilakukan karena jadwal tanam yang tidak 

seragam, dapat diatasi dengan pengendalian pemberian air di setiap lahan. Selain 

itu untuk menjaga ketersediaan air di lahan pada musim kemarau dapat dilakukan 

dengan meninggikan outlet drainase ±2 cm. Sebaliknya pada saat kondisi 

kelebihan air outlet drainase diturunkan agar kondisi macak-macak dapat tercapai. 

Secara teknis, pemberian air irigasi secara intermittent tidak terlalu sulit untuk 

dirancang namun harus didukung oleh berbagai hal. Untuk satu tersier beberapa 

hal yang harus diperhatikan adalah: 

a. Saluran kuarter berfungsi dengan baik. 

b. Boks kuarter dengan prinsip lebar pintu proporsional berfungsi dengan baik. 

c. Masing-masing pintu boks kuarter mewakili luas lahan yang relatif tetap. 

d. Varietas dan tanggal tanamnya sama. 

Hari ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat

Kw 1 & 2

Kw 3 & 4

6:3015:40

15:40 6:30

6:30
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e. Boks tersier lengkap dan berfungsi dengan baik. 

 

5.2.3.7 Manfaat penerapan irigasi hemat air pada SRI dari sisi analisis 

kelayakan finansial 

Lokasi yang ditinjau secara keseluruhan mendapatkan layanan air dari irigasi 

teknis. Iuran yang dibayarkan ke perkumpulan/organisasi petani memakai air 

sangat bervariasi mulai dari Rp5.000,- sampai dengan Rp96.000,- per ha per 

musim tanam. Besaran iuran ini relatif lebih rendah di beberapa lokasi tinjauan di 

Pulau Jawa daripada yang di luar Pulau Jawa. 

Tabel 17 Benefit Cost Ratio penerpan SRI dan non SRI di beberapa lokasi 

tinjauan 

Lokasi Tinjauan B/C SRI (rata-rata)* B/C non SRI (rata-rata)* 

Karanganyar, Jateng 3,00  

DIY 4,20  

Praya, Lombok Tengah 2,95 0,70 

*Tahun penerapan dan harga yang digunakan sesuai di lokasi 

Biaya input produksi sebagian besar sangat tergantung dengan jenis pupuk yang 

digunakan (organik/semiorganik). Biaya input lainnya yang berbeda antara SRI 

dan non SRI adalah tenaga kerja yang diperlukan untuk melakukan penyiangan. 

Biaya input lainnya relative sama antara SRI dan SRI. Apalagi terkait dengan 

biaya pengusahaan air yang sebagian besar lokasi mendapatkan air dari irigasi 

teknis tidak ada perbedaan untuk SRI dengan non SRI. 

5.2.3.8 Penerapan Irigasi Hemat Air pada SRI dan Peningkatan Potensi 

Sosialisasi dan pemasyarakatan irigasi hemat air pada budidaya padi SRI 

merupakan pilihan yang harus ditempuh oleh Pemerintah dan pemerhati 

kesejahteraan masyarakat petani karena budidaya ini menyimpan banyak potensi 

kearah perbaikan banyak aspek, diantaranya: 

f. Berkurangnya tingkat konsumsi air per ha lahan yang akan berdampak pada 

peningkatan pola dan intensitas tanam dalam suatu sistem jaringan. 

g. Merubah pemahaman petani bahwa memberikan air yang berlebihan bukan 

merupakan pilihan yang tepat. Dampaknya akan terjadi pengurangan air di 
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bagian hulu dan penambahan aliran debit di bagian hilir sehingga potensi 

“konflik berebut air” di bagian hilir berkurang. 

h. Peningkatan produksi yang dihasilkan akan berdampak pada peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan petani. 

i. Kenaikan hasil panen hingga 100% akan dapat memberikan kontribusi besar 

dalam program ketahanan pangan. 

 

5.2.3.9 Kendala 

SRI dari berbagai hasil penelitian ilmiah maupun empiris memiliki manfaat dan 

keunggulan. Namun pada saat penerapannya cukup banyak kendala yang 

dihadapi. Berdasarkan wawancara dengan petani responden beberapa kendala 

tersebut antara lain:  

Kendala terkait dengan kondisi sosioteknis petani (Uphoff, 2011) 

a) Kemampuan dan kemauan petani (Skill and motivation of farmer)  

b) Mengatasi keragu-raguan (Overcoming skepticm) 

Kendala terkait dengan keirigasian 

a) Kendala yang dihadapi oleh petani terutama disebabkan oleh keandalan 

penyediaan air terutama pada MT III.  

b) Kebocoran-kebocoran saluran yang tidak dapat ditangani oleh petani, 

kehilangan air yang cukup tinggi serta pengusahaan air dengan pompa. 

c) Gangguan terhadap pengaturan air akibat adanya perbaikan saluran serta 

pengaturan pembagian air yang kurang baik, akibatnya pada umur 0 – 13 hari 

tanaman mengalami kekeringan. 

d) Kesulitan mendrainasekan kelebihan air terutama pada MT I. 

e) Alokasi air untuk perikanan mengurangi air untuk irigasi. 

Kendala terkait dengan budidaya 

a) Kendala dalam aplikasi budidaya SRI akibat kondisi tanah yang macak-macak 

adalah pertumbuhan gulma. 

b) Ketersediaan tenaga kerja sangat kurang untuk setiap kegiatan penanaman 

maupun pemeliharaan. 

c) Adanya serangan hama keong emas yang merajalela, gangguan burung, bebek 

dan pipit. 
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d) Perlakuan budidaya SRI harus diperhatikan, sehingga petani tidak dapat 

melakukan kegiatan lain.  

e) Pupuk organik dan MOL masih sulit untuk didapat, meskipun di daerah 

setempat sudah memiliki rumah kompos. 

f) Kondisi pemberian air secara macak-macak menyebabkan penyiangan 

dilakukan lebih sering. 

g) Pasar yang belum terbentuk menyebabkan kesulitan penjualan produk SRI 

tidak kontinyu terutama organik 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

6.1 Kesimpulan 

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

a. Penataan jaringan dan lahan irigasi terdiri dari memerlukan menjadi 

perencanaan penyediaan air, penataan lahan, penataan jaringan dan 

bangunan kontrol operasi irigasi.  

b. Berdasarkan hasil pengamatan parameter tingkat layanan irigasi di petak 

tersier Lw3Ki2 didapatkan bahwa parameter yang cukup signifikan 

ditingkatkan adalah parameter kelenturan. 

c. Walaupun perpipaan memiliki keunggulan dalam hal efisiensi dan kemudahan 

operasi, namun pertimbangan cost analysis perlu diperhitungkan. 

d. Eksklusifitas jaringan irigasi perpipaan memerlukan kesepakatan pola operasi. 

e. Kepemilikan lahan membatasi desain yang direncanakan, perlu kompromi. 

f. Penataan jaringan dan lahan irigasi memerlukan dukungan baik dari 

pemerintah dan petani. Kondisi sosial terutama kepemilikan lahan serta 

kesepakatan memberikan sebagian lahan untuk fasilitas irigasi dan drainase 

masih merupakan kendala utama penerapan upaya penataan jaringan dan 

lahan irigasi ini. 

 

6.1.2 Pengkajian Sistem Operasi Irigasi yang Efektif dan Efisien 

a. Aplikasi pelaporan operasi irigasi ini merupakan salah satu bentuk perangkat 

bantu pelaporan operasi irigasi yang mampu dan cukup efektif mendukung 

operasi irigasi. 

b. Penambahan tampilan grafik hubungan antara ketersediaan air dan 

kebutuhan air secara time series pada daerah irigasi tertentu. Penambahan 

fasilitas untuk mengunduh data tersebut juga cukup potensial untuk 

dikembangkan dan dianggap cukup bermanfaat untuk pengelola terkait 

ataupun pihak lain yang membutuhkan data tersebut. 

c. Penguasaan terhadap software minimum oleh pengelola irigasi harus 

diupayakan untuk mendukung terlaksananya penerapan aplikasi ini. 
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6.1.3 Pengkajian Tingkat Kemanfaatan Penerapan Irigasi Hemat Air 

a. Irigasi hemat air pada SRI diterima masyarakat sebagai suatu salah satu 

perubahan budaya dalam berbudidaya padi. Pola irigasi intermittent atau 

irigasi terputus ini diadopsi secara beragam di berbagai lokasi sesuai dengan 

karakteristik lahan dan ketersediaan air. Irigasi hemat air yang dipadukan 

dengan teknik budidaya padi SRI juga diadopsi secara umum di berbagai 

lokasi dengan pemberian air yang macak-macak saja. 

b. Potensi positif irigasi hemat air yang secara ilmiah ataupun empiris didapatkan 

dari penelitian yang dilakukan oleh BBWS/BWS di lokasi yang pernah 

menerapkan adalah nilai penghematan air yang berkisar antara 5%-27% di 

Yogyakarta, 30-40% di Nusa Tenggara Barat.  

c. Kemudahan penerapan (aplikasi) pengairan giliran irigasi intermittent pada 

budidaya padi  pola  SRI akan sangat ditentukan oleh pemahaman dan 

ketertarikan petani terhadap pola baru ini. Sosialisasi, uji coba dan 

pendampingan intensif secara tersebar di beberapa jaringan irigasi 

merupakan cara yang efektif untuk memasyarakatkan dan membuktikan 

kelebihannya. Selain itu teknik pemberdayaannya seyogyanya memperhatikan 

berbagai aspek sosioteknis petani. Secara bertahap prinsip-prinsip budidaya 

padi SRI dilakukan secara bertahap dan sejalan dengan pemahaman petani. 

d. Kendala yang dihadapi petani dalam menerapkan SRI dari sisi irigasi adalah 

masalah keandalan air, sedangkan kendala lain yang lebih dominan terlihat 

adalah masalah teknik budidaya. 

 

6.2 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. 
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LAMPIRAN 3A 

Lembar Konsultasi dengan Narasumber 

 

Dalam rangka melaksanakan Kegiatan Tahun Anggaran 2012, telah dilakukan konsultasi 

mengenai substansi penelitian : 

Judul Kegiatan  : Teknologi Pengembangan Modernisasi Irigasi 

KetuaTim Kegiatan   : Susi Hidayah, ST 

Narasumber   : Noviana Widiastuti, MSi 

Substansi yang dibahas*) : Metode Analisis Manfaat Penerapan Irigasi Hemat Air 

Hasil     :  

� Pembahasan meliputi identifikasi manfaat dan biaya, metode analisis, serta beberapa 

parameter lain yang terkait. 

� Hasil rapat berupa outline sebagai berikut:  

A. Identifikasi Awal 

 Manfaat  Biaya  

Irigasi Hemat Air 

Riil Langsung Berwujud − Penghematan konsumsi air 

− Peningkatan produksi 

− Perluasan area layanan 

irigasi 

− Peningkatan indeks 

pertanaman (IP) 

− Biaya input 

budidaya 

(pupuk, tenaga, 

dll) 

− Biaya input 

irigasi (sarana 

dan prasarana) 

  Tidak 

berwujud 

− Penurunan konflik air 

− Peningkatan produktifitas air 

− Biaya sosial 

 Tidak 

Langsung 

Berwujud Memperbaiki struktur dan aerasi 

tanah 

 

  Tidak 

Berwujud 

Ramah lingkungan 

− Penurunan emisi GRK 

terutama metan (CH4) 

− Penurunan pencemaran 

lingkungan akibat bahan 

kimia dalam budidaya 

 

Semu  Langsung   Peningkatan pendapatan riil 

petani 
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B. Hasil Pembahasan 

No Komponen Manfaat Keterangan
1 Penghematan air Biaya input irigasi (sarana dan prasarana)

= Volume air yang dapat dihemat 
dikalikan dengan nilai air irigasi

- Irigasi permukaan (frekuensi dan durasi irigasi, 
biaya operasi dan pemeliharaan jaringan, biaya 
tenaga kerja, iuran irigasi, dll)

Dibandingkan 
dengan irigasi 
menerus tergenang

=Data penghematan disimulasi dari 
pola pemberian airnya, karena 
penghematan air biasanya tidak 
terukur

- Irigasi air tanah (frekuensi dan durasi irigasi, 
biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan pompa, 
biaya tenaga kerja, dll)

Biaya OP minimum 
Rp 60,000,-/ha/thn 
(Gaung NTB, 2012), 
ditanyakan di masing-
masing lokasi, jika 
mempengaruhi hasil 
simulasi BCR maka 
nilai sebenarnya 
sangat diperlukan 
datanya

=diambil data dari hasil penelitian Nilai air irigasi 
Rp42,24/m3 
(Slameto et. al. 
2012)
Disetarakan dengan 
harga air untuk 
penyediaan air tanah 
(misalnya)
Survei willingness to 
pay, ditanyakan ke 
petani, berapa yang 
sanggup dibayar 
petani untuk air 
irigasi

2 Peningkatan produksi Biaya input budidaya
= Peningkatan produksi dikalikan 
dengan harga jual - Benih (kg)

- Pupuk kompos (ton)
- Pupuk anorganik/kimia (kuintal)
- Media semai (besek/pipiti)
- Tenaga kerja: penanaman, pemupukan, 

penyiangan, panen, dll Dibandingkan dengan 
- Pengolahan tanah budidaya 
- Persemaian konvensional
- Tanam
- Penyiangan
- Pengendalian hama
- Pemeliharaan tanaman
- Panen

3 Perluasan area layanan irigasi
--> Hampir sama dengan perhitungan 
manfaat peningkatan IP

4 Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)
= Realisasi luas tanam MT I, II, dan III 
dibagi dengan luas baku dikalikan 
100%

Komponen Biaya

Sudah dihitung di 
komponen 
produktifitas

Sudah dihitung di 
komponen 
produktifitas
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No Komponen Manfaat Keterangan
5 Penurunan konflik air

--> Perhitungan manfaat penurunan 
kerugian akibat konflik air (penggunaan 
waktu untuk bekerja, pemerataan 
pembagian air, dll)
--> Misalnya dengan aplikasi SRI di 
hulu, sehingga bisa ...
--> Kerugian pendapatan akibat terjadi 
konflik
-->Ditanyakan ke petani apakah 
pernah terjadi konflik pembagian air

6 Peningkatan produktifitas air
WP=Produktifitas/panen dalam 
kilogram gabah kering giling (kg GKG) 
per satu satuan volume air yang 

digunakan (m3)

7 Memperbaiki struktur dan aerasi tanah Sulit mengukurnya
- keuntungan antara menuju 
produktifitas

8 Penurunan emisi GRK
=Jumlah emisi GRK yang dapat 
direduksi dikalikan dengan harga 
kompensasi 

--> Diambil hasil penelitian Balai 
Irigasi, disebutkan di lokasi mana saja

--> kedua nilai penurunan dimasukkan 
dalam perhitungan analisis manfaat

9
Penurunan pencemaran lingkungan 
akibat bahan kimia dalam budidaya

Dihitung jika ada data 
yang mendukung

--> masukkan jika ada datanya
--> kontak petani dg pestisida 
keuntungannya terhadap kualitas 
kesehatan

10 Peningkatan pendapatan petani
-  Penurunan pendapatan di luar usaha tani

Komponen Biaya

Dihitung jika ada data 
yang mendukung

 
 

Mengetahui, 
Penanggungjawab Kegiatan, 

 
 
 
 
 

Ir. Dwi Kristianto, M.Eng 
NIP. 19651016 199303 1 002 

 

 
Menyetujui, 

Narasumber Kegiatan, 
 
 
 
 
 

Noviana Widiastuti, MSi 
 

Bekasi, Maret 2012 

 

Ketua Tim 

 

 

Susi Hidayah, ST 
NIP. 19840513 200801 2 007 
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LAMPIRAN 3B 

LEMBAR KONSULTASI DENGAN NARASUMBER 

 
Dalam rangka melaksanakan Kegiatan Tahun Anggaran 2012, telah dilakukan konsultasi 

mengenai substansi penelitian : 

Judul Kegiatan :  Teknologi Pengembangan Modernisasi Irigasi 

KetuaTim Kegiatan  :  Susi Hidayah, ST 

Narasumber :  Dr. Ir. Yanuar J. Purwanto 

Substansi yang dibahas*) :  Rencana Pelaksanaan dan Konsep Penataan Jaringan 

dan Lahan Irigasi 

Hasil     :  

1. Bussines plan sekitar 10 ha akan dirancang di lokasi yang pernah disurvei 

sebelumnya yaitu di Desa Wadas, Telagasari, Karawang. Kepemilikan lahan 

untuk area tersebut cukup luas yaitu hanya dimiliki oleh 2 orang petani dan 

tanah bengkok desa. 

2. Rencana penelitian untuk tahun 2012 adalah menyusun konsep pipanisasi dan 

penataan lahan. Penelitian skala laboratorium akan dilakukan di Laboratorium 

Balai Irigasi di Bekasi. Penelitian pada tahap ini mencakup penanganan 

sedimentasi, pengaruh kemiringan, dan konsentrasi pada pipanisasi tersier. 

Sedangkan aplikasi lapangan direncanakan dilaksanakan pada tahun 2013. 

3. Beberapa lingkup kegiatan penelitian yang akan dilakukan antara lain: 

− Pemetaan topografi 

− Expose plan 

− Diskusi dengan pakar dan praktisi 

4. Sedangkan beberapa parameter pengamatan penelitian di laboratorium yaitu: 

− Bak kontrol 

− Sedimen kontrol 

− Head work 

− Kemiringan penyaluran 

− Jenis, dimensi, dan spesifikasi 

− Join sambungan pipa 

5. Petak tersier yang ideal dalam konsep maupun yang sudah diaplikasikan di 

beberapa negara adalah berukuran 30x100 meter. 
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6. Akses langsung terhadap irigasi bukan berarti secara bebas dapat 

dioperasikan/diambil, namun tetap ada konsep dan mekanisme pembagian air 

seperti fungsi tersier dan kuarter. 

7. Beberapa bahan yang diperlukan untuk keperluan penelitian laboratorium akan 

diidentifikasi lebih lanjut setelah disepakati metode dan desain penelitiannya. 

8. Beberapa parameter lain yang perlu dikaji antara lain tinggi penanaman pipa 

dalam tanah dan kajiannya. 

 
Menyetujui, 

Narasumber Kegiatan, 
 
 
 
 
 

Dr. Ir. Yanuar J. Purwanto  

  

 Bekasi, Maret 2012 

Ketua Tim 

 

 

Susi Hidayah, ST 
NIP. 19840513 200801 2 007 

 
Mengetahui, 

Penanggungjawab Kegiatan, 
 
 
 
 
 

Ir. Dwi Kristianto, M.Eng 
NIP. 19651016 199303 1 002 
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LAMPIRAN 3C 

LEMBAR KONSULTASI DENGAN NARASUMBER 

 

Dalam rangka melaksanakan Kegiatan Tahun Anggaran 2012, telah dilakukan 

konsultasi mengenai substansi penelitian : 

Judul Kegiatan :  Teknologi Pengembangan Modernisasi Irigasi 

KetuaTim Kegiatan  :  Susi Hidayah, ST 

Narasumber :  Arif Budhiyo, Sp.1 (Kabid OP BBWS Citarum) 

  Endang Kusnadi, ST, ME (Kabid OP Dinas PSDA 

Jabar) 

Substansi yang dibahas*) :  Rencana Pelaksanaan dan Konsep Penataan 

Jaringan dan Lahan Irigasi 

Hasil  :  

(1) Diskusi ini bertujuan untuk membahas konsep pelaksanaan modernisasi 

irigasi di Daerah Irigasi Jatiluhur, khususnya di SS. Barugbug. Selain itu 

konsep operasi irigasi yang dilaksanakan selama ini, kendala, serta 

gambaran/masukannya terhadap konsep modernisasi. 

(2) Area existing SS. Barugbug adalah 2.889 ha. Dari luas area tersebut yang 

sudah didesain adalah 2.901 ha. 

(3) Dinas PSDA Jabar juga sebagai salah satu stakeholder pada rencana 

pelaksanaan modernisasi di SS. Barugbug. Dinas ini sebagai pelaksana OP 

irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan pusat yang di-TPOP-kan ke daerah. 

(4) Kelembagaan tingkat petani di Barugbug yaitu P3A umumnya pada kondisi 

tidak aktif. Hal ini diduga karena kecukupan supplai air dari system ini. 

(5) Keberlangsungan infrastruktur irigasi yang ada masih mengalami kendala 

umum seperti di daerah irigasi lainnya yaitu adanya pencurian. 
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Menyetujui, 
Narasumber Kegiatan (1), 

 
 
 
 

Arif Budhiyo, Sp.1 

Menyetujui, 
Narasumber Kegiatan (2), 

 
 
 
 

Endang Kusnadi, ST, ME 

 Bekasi, Maret 2012 

Ketua Tim 

 

 

Susi Hidayah, ST 
NIP. 198405132008012007 

 
Mengetahui, 

Penanggungjawab Kegiatan, 
 
 
 
 
 

Ir. Dwi Kristianto, M.Eng 
NIP. 19651016 199303 1 002 
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LAMPIRAN 3D 

LEMBAR KONSULTASI DENGAN NARASUMBER 

Dalam rangka melaksanakan Kegiatan Tahun Anggaran 2012, telah dilakukan 

konsultasi mengenai substansi penelitian : 

Judul Kegiatan :  Teknologi Pengembangan Modernisasi Irigasi 

KetuaTim Kegiatan  :  Susi Hidayah, ST 

Narasumber :  Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, MSc 

Substansi yang dibahas*) :  Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan 

Hasil  :  

(1) Ada 3 hal yang menjadi fokus terkait dengan irigasi: efisiensi, efektifitas dan 

keberlanjutan. Hasil diskusi dengan p’yanuar: krjsama dengan ipb, ipb 

bagian ustannya. Bgmn pengelolaan hasil, bgmn mengelola jerami 

(2) Bagaimana sistem operasi dapat dijalankan dengan baik merupakan 

pangkal permasalahan yg ada di lapangan. Form OP yg ada dievaluasi, 

dicari bagian yg menjadi masalah selanjutnya dicari pemecahannya.tmsk 

jugabagaimana data bs sampai juru dengan berbasis IT. 

(3) Untuk instrumentasi: alat ukur menggunakan sensor/propoler?... kl dengan 

propeler, bangunannya perlu disesuaikan atau mgkn lbh cocok untuk jar 

perpipaan. 

(4) Berdasarkan masukan dari Bank Dunia, selama ini yang dikembangkan 

Puslitbang SDA hanya terkait infrastruktur, belum pada manajemen dan 

SDM (pengelola dan petaninya).  

(5) Kegiatan ini baik, perlu distrukturkan lebih lanjut. Kriteria penerimaan dapat 

menjadi sulit. Misal modul.. 

(6) Modernisasi irigasi ingin mencapai 3 kali tanam/tahun... tapi apakah 

petaninya juga memiliki keinginan yang sama? 

(7) Dapat menjalin kerjasama penelitian dengan Puslitbang Sosekling atau 

IPB. 

(8) Terkait dengan real time dalam jaringan, dapatkah dikembangkan lebih luas 

untuk skala super structure? 

(9) Lining sudah ada, perlu dikembangkan bahan2 dll. 
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(10) Modernisasi juga perlu mengkaji masalah SDMnya. 

(11) Sensor tinggi muka air, bisa sekalian untuk merekam data klimatologinya. 

(12) Lingkup kegiatan dibuat lebih mendalam (tidak hanya standar, persiapan, 

analisis data dll). 

(13) Informasi dari lapangan, yang menyebabkan kurang baiknya irigasi karena 

kualitas SDMnya yang kurang memadai. Pelaporan 15 harian juga 

dianggap terlalu lama dalam pelaksanaan operasi. Untuk pengumpulan 

data, dapat dikembangkan dengan basis IT. 

 

 
Menyetujui, 

Narasumber Kegiatan, 
 
 
 
 
 

Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, MSc 

  

 Bekasi, Maret 2012 

Ketua Tim 

 

 

Susi Hidayah, ST 
NIP. 19840513 200801 2 007 

 
Mengetahui, 

Penanggungjawab Kegiatan, 
 
 
 
 
 

Ir. Dwi Kristianto, M.Eng 
NIP. 19651016 199303 1 002 
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LAMPIRAN 3E 

LEMBAR KONSULTASI DENGAN NARASUMBER 

Dalam rangka melaksanakan Kegiatan Tahun Anggaran 2012, telah dilakukan 

konsultasi mengenai substansi penelitian : 

Judul Kegiatan :  Teknologi Pengembangan Modernisasi Irigasi 

KetuaTim Kegiatan  :  Susi Hidayah, ST 

Narasumber :  Herman Idrus, CES (Direktur Pengelolaan Air PJT II) 

Substansi yang dibahas*) :  Konsep Modernisasi Irigasi di Daerah Irigasi 

Barugbug 

Hasil  :  

Konsep Modernisasi menurut Herman Idrus, CES 

♣ Sesuatu upaya untuk mempertahankan fungsinya, irigasi Jatiluhur bisa 

dikatakan bukan proses modernisasi karena jika dirubah maka berubah 

fungsinya. Sebagai contoh misalnya pada saat perencanaan awal Jatiluhur 

selain dirancang untuk irigasi juga direncanakan difungsikan sebagai sarana 

transportasi air. 

♣ Modernisasi dimaksudkan untuk disesuaikan dengan kondisi sekarang dan 

yang akan datang. Misalnya untuk Tarum Barat yang sudah sangat berbeda 

peruntukannya, tidak hanya untuk irigasi namun juga digunakan untuk 

pasokan air baku dan industry, fungsinya sudah sangat berbeda jauh dari 

yang direncanakan. Hal inilah yang perlu dilakukan upaya modernisasi. 

Karakteristik Daerah Irigasi Barugbug 

♣ Daerah Irigasi Barugbug dapat dikatakan unik (Herman Idrus, 2012). 

Konfigurasi bendungnya dibuat dengan membendung dua aliran sungai, yaitu 

Sungai Cilamaya dan Sungai Ciherang. Dua bangunan sadap pada tubuh 

bendung digunakan untuk melayani dua sekunder yaitu Sekunder Benggala 

dan Sekunder Sungapan dengan luas area ±2900 ha. Selain melayani DI. 

Barugbug supply air juga disuplesikan ke Saluran Tarum Timur baik melalui 

SS. Sungapan maupun SS. Benggala. Air hanya digunakan untuk irigasi. 

Sumber air hanya mengandalkan air sungai, sehingga pada saat debitnya 

kurang irigasi pompa menjadi alternative utama. Indeks pertanaman (IP) untuk 
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daerah irigasi ini belum mencapai 200. Selain sebagai irigasi, bendung ini juga 

dapat berfungsi sebagai pengarah banjir karena terdiri dari dua sungai. 

♣ Usulan modernisasi di DI. Barugbug: agar sumbangan air yang masuk ke 

Tarum Timur lebih besar. Sebagai gambaran kondisi saat ini hanya sekitar 3-4 

m3 /detik yang masuk dari sekitar 10 m3 /detik debitnya. Usulan lokasi lain 

yang sebaiknya dimodernisasi adalah Tarum Barat yang kondisinya sudah 

sedemikian kompleks. 

♣ Kultur masyarakat yang harus diakomodir di daerah ini antara lain tidak boleh 

bercocok tanam pada bulan-bulan tertentu yaitu pada bulan April. 

♣ Tujuan akhir modernisasi adalah efisiensi. Misalnya saja dengan 

penambahan area layanan disertai dengan penambahan produksi. 

♣ Terkait dengan SDM dan organisasi paling dasar dalam pengelolaan air yaitu 

P3A, kondisisnya bisa dikatakan hampir semua tidak aktif. Di DI ini relative 

cukup air. Ada sekitar 300 P3A yang sudah terbentuk. Organisasi ini dapat 

dikatakan sebagai organisasi non struktur yang tidak disukai masyarakat. 

Masyarakat lebih menyukai onganisasi struktur yaitu ulu-ulu. Dimana ulu-ulu 

ini merupakan bagian dari aparat desa yang bertuga mengatur air. 

 
 

Menyetujui, 
Narasumber Kegiatan, 

 
 
 
 
 

Herman Idrus, CES 

  

 Bekasi, Maret 2012 

Ketua Tim 

 

 

Susi Hidayah, ST 
NIP. 19840513 200801 2 007 

 
Mengetahui, 

Penanggungjawab Kegiatan, 
 
 
 
 
 

Ir. Dwi Kristianto, M.Eng 
NIP. 19651016 199303 1 002 
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LAMPIRAN 3F 
LEMBAR KONSULTASI DENGAN NARASUMBER 

NOTULEN RAPAT  

 
Pimpinan Rapat : Susi Hidayah, ST 
 
Unit Pelaksana Rapat  : Penelitian dan 
Pengembangan 
 
Notulis : Aditya Prihantoko, ST 
 

 
Tanggal  : 16 Mei 2012 
 Pukul     : 09.30 WIB – selesai 
Narasumber: Prof. Ir. Sigit Supadmo Arief, PhD 
Tempat   :  Fakultas Teknik Pertanian Universitas Gajah Mada,  Jl. Sosio Justisia,  Bulaksumur, Jogjakarta 
Topik      :  Diskusi Teknis Analisis Manfaat Penerapan Irigasi Hemat Air pada Budidaya Padi Metode SRI di DIY 

 

Lampiran : 
1.  
2.  
dst 

Latar Belakang Pelaksanaan Rapat : Analisis manfaat 
penerapan irigasi hemat air pada budidaya padi 
metode SRI memerlukan data primer dari berbagai 
daerah yang menerapkan metode ini. Penerapan 
metode tersebut di DIY dibimbing/dibina oleh FTP UGM 
serta BBWS Serayu Opak. 

 

Bahasan/ Diskusi (dapat dijadikan lampiran tersendiri) : 

 
KESIMPULAN RAPAT 

 

No. Masalah/Isu Uraian Tindak Lanjut 
Target 

Penyele
saian 

1 Tujuan irigasi 
berdasarkan 
PP No. 20 
tahun 2006 
pasal 2 ayat 
1 

Tujuan irigasi tidak lagi 
didasarkan untuk mencapai 
swasembada pangan (beras 
saja tetapi juga sudah mulai 
ditujukan pada ketahanan 
pangan dan peningkatan 
kesejahteraan petani. 

Salah satu upaya untuk 
mencapai tujuan irigasi 
tersebut adalah 
pengembangan budaya 
hemat air, peningkatan 
efisiensi penggunaan air 
serta pengembangan 
teknologi pengelolaan. 
Budidaya padi SRI 
sebagai salah satu 
bentuk teknologi yang 
dapat dikembangkan 

- 

2 Gambaran 
Penerapan 
SRI di DIY 

Secara intensif pendampingan 
pelaksanaan metode irigasi 
hemat air pada budidaya padi 
SRI dilakukan sejak tahun 
2009 di berbagai Wilayah 
Sungai Serayu Opak. Lokasi 
pengembangan di Propinsi 
Jawa Tengah yaitu di 
Banyumas, sedangkan di DIY 
antara lain di Bantul, 

Implementasi metode 
SRI diharapkan mampu 
memaksimalkan potensi 
pertanian dalam 
peningkatan produksi 
beras secara signifikan 
namun hemat air. 
Pembentukan forum 
komunikasi petani 
penerap SRI mulai tahun 

- 
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Kulonprogo, Sleman dan 
Gunung Kidul. 

2010 juga diharapkan 
mampu memfasilitasi 
petani dengan pembina 
dalam mengaplikasikan 
irigasi hemat air pada 
SRI ini. 
Budidaya padi cara SRI 
membutuhkan waktu 
yang lebih panjang. 
Konsekuensinya adalah 
waktu pemberian air 
untuk padi juga menjadi 
lebih panjang dan hal ini 
menjadi salah satu 
komponen 
bertambahnya 
kebutuhan air. 
Penanaman padi SRI 
telah diterima dan 
mampu diterapkan oleh 
petani DIY. 
 

3 Pengumpula
n data primer 
di 4 lokasi 

Lokasi rencana pengambilan 
data primer melalui 
penyebaran kuesioner dan 
wawancara mendalam yaitu di: 
Ponggok, Sidomulyo, 
Bambang Lipuro, Bantul 
Ngestiharjo, Ngestiharjo, 
Wates, Kulonprogo 
Kleben, Sidorejo, Godean, 
Sleman 
Ngagel, Karangmojo, 
Karangmojo, Gunung Kidul 

Pengambilan data primer 
akan dilakukan di tempat 
yang biasa digunakan 
oleh petani untuk 
pertemuan yaitu di saung 
meeting, atau di rumah 
ketua kelompok. 
Pengambilan data 
dilakukan pada waktu 
yang disesuaikan 
dengan waktu senggang 
petani setempat. 

Minggu 
kedua 
bulan 
Juni 
2012 
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LAMPIRAN 3G 
LEMBAR KONSULTASI DENGAN NARASUMBER 

 

NOTULEN RAPAT  

Pimpinan Rapat : Susi Hidayah, ST 

Unit Pelaksana Rapat  : Balai Irigasi Pusat 
Litbang SDA 

Notulis : Aditya Prihantoko, ST 

Tanggal   : 20 Juni 2012 
Pukul      : 14.00 WIB – selesai 
Narasumber    : Suharto 
Tempat    : Ruang P3A Sidodadi Mulyo 
    Dsn. Ngagel, Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul 
Topik               : Manfaat Penerapan Irigasi Hemat Air pada Budidaya Padi Metode SRI di Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
Lampiran : 
- 

Latar Belakang Pelaksanaan Rapat : 
Dalam rangka pengumpulan data manfaat penerapan 
irigasi hemat air pada budidaya padi metode SRI pada 
berbagai lokasi di DIY 

Bahasan/ Diskusi : 
Kondisi sosioteknis masyarakat petani penerap teknologi 
 Adopsi teknologi irigasi hemat air pada budidaya padi metode SRI 
Manfaat irigasi hemat air 
Kendala 
 

 
KESIMPULAN RAPAT 

 

No. Masalah/Isu Uraian Tindak Lanjut Target 
Penyelesaian 

1 Kondisi sosioteknis 
masyarakat 
setempat 

Sebagian besar petani 
berumur tua. Pekerjaan 
utama sebagaian besar 
masyarakat juga dari 
pertanian tersebut, 
sebagian kecil memiliki 
pekerjaan di bidang formal 
namun sudah purna tugas. 
Pendidikan rata-rata 
adalah sekolah lanjutan 
tingkat atas, sedangkan 
sebagian kecil lainnya 
yang berpendidikan SD, 
SLTP, dan Perguruan 
Tinggi. Kondisi sosioteknis 
ini merupakan salah satu 
pertimbangan pemilihan 
lokasi yang terkait dengan 
SDM penerap teknologi. 

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012 
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2 Penerapan irigasi 
hemat air pada 
budidaya padi SRI 

Teknik budidaya SRI yang 
hemat air diadopsi dengan 
baik oleh masyarakat 
petani. Irigasi hemat air 
yang diaplikasikan adalah 
dengan 1 minggu diairi, 1 
minggu pada kondisi 
macak-macak, dan 1 
minggu dikeringkan. 
Penggenangan tinggi 
masih tetap dilakukan oleh 
petani yang belum 
menerapkan SRI. Areal 
sawah seluas ±41 ha 
dapat diairi setelah petani 
di Kelompok Tani Sidodadi 
Mulyo ini menerapkan SRI 
yang hemat air. 

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012  

3 Manfaat yang 
dirasakan 

Beberapa manfaat irigasi 
hemat air yang dirasakan 
oleh petani penerap SRI di 
Gunung Kidul antara lain: 
Pemerataan 
distribusi/pembagian air 
yang bersumber dari 
Bendung Sidodadi 
Kenaikan produktifitas 
yang cukup signifikan yaitu 
13,9 kg GKP per ubinan 
untuk varietas Ciherang. 
Batang padi lebih ulet tidak 
mudah roboh sehingga 
upah untuk panen juga 
tidak bertambah akibat 
roboh. 
Pertumbuhan anakan 
tanaman padi juga lebih 
banyak. 

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012  

4 Kendala Kendala yang dihadapi 
oleh petani terutama 
disebabkan oleh 
keandalan penyediaan air. 
Kendala tersebut antara 
lain: 
Kebocoran-kebocoran 
saluran yang tidak dapat 
ditangani oleh petani. 
Sebagian air hilang dan 
kembali ke sungai. 
Pemanfaatan air tersebut 
harus dipompa lagi. 
Alokasi air untuk perikanan 
mengurangi air untuk 
irigasi. 

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012  
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Debit yang kecil sekali di 
MT III, namun kelompok 
mengupayakan dengan 
penataan pola tanam. 
Kendala dalam aplikasi 
budidaya SRI akibat 
kondisi tanah yang macak-
macak adalah 
pertumbuhan gulma. 
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NOTULEN RAPAT  

Pimpinan Rapat : Susi Hidayah, ST 

Unit Pelaksana Rapat  : Balai Irigasi Pusat 
Litbang SDA 

Notulis : Aditya Prihantoko, ST 

Tanggal   : 18 Juni 2012 
Pukul      : 14.00 WIB – selesai 
Narasumber    : Suharto 
Tempat    : Kediaman Bapak Dukuh Joko Purnomo 
    Kleben VII, Ds. Sidorejo, Kec. Godean, Kab. Sleman 
Topik             : Manfaat Penerapan Irigasi Hemat Air pada Budidaya Padi Metode SRI di Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
Lampiran : 
- 

Latar Belakang Pelaksanaan Rapat : 
Dalam rangka pengumpulan data manfaat penerapan irigasi 
hemat air pada budidaya padi metode SRI pada berbagai lokasi 
di DIY 

Bahasan/ Diskusi : 
Kondisi sosioteknis masyarakat petani penerap teknologi 
 Adopsi teknologi irigasi hemat air pada budidaya padi metode SRI 
Manfaat irigasi hemat air 
Kendala 
 

 
KESIMPULAN RAPAT 

 

No. Masalah/Isu Uraian Tindak Lanjut Target 
Penyelesaian 

1 Kondisi sosioteknis 
masyarakat 
setempat 

Sebagian besar petani 
berumur tua. Pekerjaan 
utama sebagaian besar 
masyarakat juga dari 
pertanian tersebut, 
sebagian kecil memiliki 
pekerjaan di bidang formal 
namun sudah purna tugas. 
Pendidikan rata-rata 
adalah sekolah lanjutan 
tingkat atas, sedangkan 
sebagian kecil lainnya 
yang berpendidikan SD, 
SLTP, dan Perguruan 
Tinggi. Kondisi sosioteknis 
ini merupakan salah satu 
pertimbangan pemilihan 
lokasi yang terkait dengan 
SDM penerap teknologi. 

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012 

2 Penerapan irigasi 
hemat air pada 
budidaya padi SRI 

Irigasi hemat air yang 
dikembangkan antara lain 
dengan penggenangan 
dangkal dan macak-

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012  
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macak. Apalagi dengan 
budidaya padi yang full 
organic memiliki dampak 
yang baik pada kondisi 
tanah dalam menahan air. 

3 Manfaat yang 
dirasakan 

Beberapa manfaat irigasi 
hemat air yang dirasakan 
oleh petani penerap SRI di 
Sleman antara lain: 
Pemerataan 
distribusi/pembagian air di 
DI Mejing, DI 
Pucanganom, dan DI 
Vanderwijk. 
Kenaikan produktifitas 
yang cukup signifikan 
Input budidaya yang lebih 
rendah dengan pola 
budidaya SRI organic yang 
dikembangkan. Tidak ada 
ketergantungan dengan 
pasokan pupuk kimia 
maupun pestisida 
anorganik lainnya. 

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012  

4 Kendala Kendala yang dihadapi 
oleh petani terutama 
disebabkan oleh 
keandalan penyediaan air. 
Kendala tersebut antara 
lain: 
Kebocoran-kebocoran 
saluran yang tidak dapat 
ditangani oleh petani. 
Sebagian air hilang dan 
kembali ke sungai. 
Pemanfaatan air tersebut 
harus dipompa lagi. 
Alokasi air untuk perikanan 
mengurangi air untuk 
irigasi. 
Debit yang kecil sekali di 
MT III, namun kelompok 
mengupayakan dengan 
penataan pola tanam. 
Kendala dalam aplikasi 
budidaya SRI akibat 
kondisi tanah yang macak-
macak adalah 
pertumbuhan gulma. 

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012  
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NOTULEN RAPAT  

Pimpinan Rapat : Susi Hidayah, ST 

Unit Pelaksana Rapat  : Balai Irigasi Pusat 
Litbang SDA 

Notulis : Aditya Prihantoko, ST 

Tanggal   : 19 Juni 2012 
Pukul      : 10.00 WIB – selesai 
Narasumber    : Suharto 
Tempat    : Kediaman Bapak Lasiyo 
    Dsn. Ponggok, Ds. Sidomulyo, Kec. Bambang Lipuro, Kab. Bantul 
Topik             : Manfaat Penerapan Irigasi Hemat Air pada Budidaya Padi Metode SRI di Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
Lampiran : 
- 

Latar Belakang Pelaksanaan Rapat : 
Dalam rangka pengumpulan data manfaat penerapan irigasi 
hemat air pada budidaya padi metode SRI pada berbagai lokasi 
di DIY 

Bahasan/ Diskusi : 
Kondisi sosioteknis masyarakat petani penerap teknologi 
Adopsi teknologi irigasi hemat air pada budidaya padi metode SRI 
Manfaat irigasi hemat air 
Kendala 
 

 
KESIMPULAN RAPAT 

 

No. Masalah/Isu Uraian Tindak Lanjut Target 
Penyelesaian 

1 Kondisi sosioteknis 
masyarakat 
setempat 

Sebagian besar petani 
berumur tua. Pekerjaan 
utama sebagaian besar 
masyarakat juga dari 
pertanian tersebut, 
sebagian kecil memiliki 
pekerjaan di bidang formal 
namun sudah purna tugas. 
Pendidikan rata-rata 
adalah sekolah lanjutan 
tingkat atas, sedangkan 
sebagian kecil lainnya 
yang berpendidikan SD, 
SLTP, dan Perguruan 
Tinggi. Kondisi sosioteknis 
ini merupakan salah satu 
pertimbangan pemilihan 
lokasi yang terkait dengan 
SDM penerap teknologi. 

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012 

2 Penerapan irigasi 
hemat air pada 
budidaya padi SRI 

Teknik budidaya SRI yang 
hemat air diadopsi dengan 
baik oleh masyarakat 
petani. Irigasi hemat air 

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012  
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yang diaplikasikan adalah 
dengan tidak melakukan 
penggenangan tinggi di 
sawahnya. Petani 
menyadari bahwa dengan 
tanpa penggenangan 
memiliki dampak positif 
bagi tanaman. Sebagian 
besar areal sawah yang 
berada di DI Tegal Kanan 
dan DI Tegal Kiri memiliki 
topografi yang berbatasan 
dengan bukit sehingga 
sulit untuk 
mendrainasekan kelebihan 
air, terutama saat musim 
hujan. 

3 Manfaat yang 
dirasakan 

Beberapa manfaat irigasi 
hemat air yang dirasakan 
oleh petani penerap SRI di 
Bantul antara lain: 
Pemerataan 
distribusi/pembagian air 
yang bersumber dari DI 
Tegal Kanan dan DI Tegal 
Kiri 
Kenaikan produktifitas 
yang cukup signifikan. 

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012  

4 Kendala Kendala yang dihadapi 
oleh petani terutama 
disebabkan oleh 
keandalan penyediaan air 
dan kesulitan 
mendrainasekan air di 
beberapa areal sawah 
tertentu. 

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012  
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NOTULEN RAPAT  

Pimpinan Rapat : Susi Hidayah, ST 

Unit Pelaksana Rapat  : Balai Irigasi Pusat 
Litbang SDA 

Notulis : Aditya Prihantoko, ST 

Tanggal   : 19 Juni 2012 
Pukul      : 14.00 WIB – selesai 
Narasumber    : Suharto 
Tempat    : Kediaman Bapak Nuryanto 
    Dsn. Ngestiharjo, Ds.Ngestiharjo, Kec. Wates, Kab. Kulonprogo 
Topik               : Manfaat Penerapan Irigasi Hemat Air pada Budidaya Padi Metode SRI di 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
Lampiran : 
- 

Latar Belakang Pelaksanaan Rapat : 
Dalam rangka pengumpulan data manfaat penerapan 
irigasi hemat air pada budidaya padi metode SRI pada 
berbagai lokasi di DIY 

Bahasan/ Diskusi : 
Kondisi sosioteknis masyarakat petani penerap teknologi 
 Adopsi teknologi irigasi hemat air pada budidaya padi metode SRI 
Manfaat irigasi hemat air 
Kendala 
 

 
KESIMPULAN RAPAT 

 

No
. Masalah/Isu Uraian Tindak Lanjut Target 

Penyelesaian 

1 Kondisi 
sosioteknis 
masyarakat 
setempat 

Sebagian besar petani 
berumur tua. Pekerjaan 
utama sebagaian besar 
masyarakat juga dari 
pertanian tersebut, 
sebagian kecil memiliki 
pekerjaan di bidang 
formal namun sudah 
purna tugas. Pendidikan 
rata-rata adalah sekolah 
lanjutan tingkat atas, 
sedangkan sebagian 
kecil lainnya yang 
berpendidikan SD, 
SLTP, dan Perguruan 
Tinggi. Kondisi 
sosioteknis ini 
merupakan salah satu 
pertimbangan pemilihan 
lokasi yang terkait 
dengan SDM penerap 
teknologi. 

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012 
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2 Penerapan irigasi 
hemat air pada 
budidaya padi SRI 

Teknik budidaya SRI 
yang hemat air diadopsi 
dengan baik oleh 
masyarakat petani sejak 
teknik ini dikenalkan 
oleh BBWS Serayu 
Opak pada tahun 2004. 
Irigasi hemat air yang 
diaplikasikan adalah 
dengan mengurangi 
tinggi genangan air di 
sawah. Pada awal 
pengenalan 
penggenangan tinggi 
masih tetap dilakukan 
oleh petani SRI maupun 
petani yang belum 
menerapkan SRI. Hal ini 
disebabkan oleh kondisi 
hidrologi sawah yang 
berada di daerah 
“patusan” atau daerah 
hilir yang sulit 
mendrainasekan 
kelebihan air. Kondisi 
sawah yang sering 
terkena banjir adalah di 
ujung selatan 
Kulonprogo. Sebaliknya 
daerah pesisir yang 
sering minta air atau 
selalu kekurangan air. 

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012  

3 Manfaat yang 
dirasakan 

Beberapa manfaat 
irigasi hemat air yang 
dirasakan oleh petani 
penerap SRI di Kulon 
Progo antara lain: 
Pemerataan 
distribusi/pembagian air 
di DI Sapon dan DI 
Kalibawang Sistem 
Kenaikan produktifitas 
yang cukup signifikan 
yaitu 6,5 kg GKP per 
ubinan untuk varietas 
Ciherang. 

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012  

4 Kendala Kendala yang dihadapi 
oleh petani bukan 
disebabkan oleh 
keandalan penyediaan 
air, namun lebih banyak 
pada aplikasi 
budidayanya. 
Sedangkan kendala lain 

Secara lengkap 
tercantum dalam hasil 
kuesioner dan akan 
dianalisis datanya 

Bulan Juli 2012  
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di beberapa lokasi 
adalah kesulitan 
mendrainasekan 
kelebihan air.  
 

Menyetujui, 
Narasumber Kegiatan, 

 
 
 
 
 

Suharto 
 

  

 ..................., .... ......................2012 

Ketua Tim 

 

 

Susi Hidayah, ST 
NIP. 19840513 200801 2 007 

 
Mengetahui, 

Penanggungjawab Kegiatan, 
 
 
 
 
 

Ir. Dwi Kristianto, M.Eng 
NIP. 19651016 199303 1 002 
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LAMPIRAN 3H 
LEMBAR KONSULTASI DENGAN NARASUMBER 

NOTULEN RAPAT  

Pimpinan Rapat : Susi Hidayah, ST 
 

Unit Pelaksana Rapat  : Balai Irigasi Pusat Litbang SDA 

Notulis : Dewi Arifianty Agustina, SP 
 

 

Tanggal    : 20 September 2012 
Pukul                     : 09.30 sampai selesai 
Tempat    : Ruang Rapat Lt.2  
                 Balai Irigasi Jl. Cut Meutia 147 Bekasi  
Topik                    : Diskusi Analisis Manfaat Penerapan Irigasi Hemat Air 

Lampiran : 
Matrik Pengelompokan Komponen 
Manfaat dan Biaya pada Masing-masing 
Stakeholder 

Latar Belakang Pelaksanaan Rapat: 
Menindaklanjuti rencana pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan 
teknologi untuk pengembangan modernisasi irigasi terkait kajian tingkat manfaat 
penerapan irigasi hemat air pada budidaya padi SRI (khususnya). 

Bahasan/ Diskusi : 
Perhitungan dan identifikasi manfaat irigasi hemat air dengan CBA (cost benefit analysis) 

 
KESIMPULAN RAPAT 

No. Masalah/Isu Uraian 
Tindak  
Lanjut 

Target 
Penyelesaian 

1 Penentuan teknologi 
hasil litbang 

Dalam  analisis  ini  teknologi  yang  dijadikan  
unit  analisis  adalah  Irigasi Hemat Air pada 
Budidaya Padi Metode SRI dengan 
membandingkan total manfaat dengan 
biayanya. 

  

2 Identifikasi pemangku 
kepentingan 

Pihak  yang  terlibat  merasakan  manfaat  
dan  mengeluarkan  biaya  langsung  untuk 
teknologi Irigasi Hemat Air pada Budidaya Padi 
Metode SRI adalah petani dan pengelola 
irigasi. 

Untuk masing-
masing komponen 
manfaat dan biaya 

diidentifikasi 

 

3 Identifikasi komponen 
biaya dan manfaat 

Dari hasil survei dan wawancara kepada 
petani  di berbagai lokasi antara lain di 
Jawa Timur, Yogyakarta, Cirebon, dan 
Tasikmalaya didapatkan komponen manfaat 
dan biaya meliputi: 

 Manfaat: 
o Peningkatan pendapatan 

Untuk memperhitungkan  
o Penurunan konflik pembagian air 
o Peningkatan kualitas kesehatan karena 

mengkonsumsi beras organic dan 
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menerapkan pola budidaya organic 
Untuk memperhitungkan nilai manfaat 
dari peningkatan kualitas kesehatan 
tersebut, dipergunakan metode human 
capital. Dalam metode human capital, 
jika seseorang sakit  atau  meninggal, 
maka  perekonomian akan  
kehilangan  manfaat  ekonomi berupa 
pendapatan ketika mereka sehat atau 
hidup. Manfaat juga dihitung dari 
perkiraan biaya yang harus 
dikeluarkan oleh masyarakat untuk 
berobat atau mencegah agar tidak 
sakit. 

o Manfaat lainnya: bisa membeli 
kendaraan bermotor/sawah/tanah, 
mendapatkan modal untuk berdagang, 
dapat membiayai kuliah/sekolah anak, 
bisa naik haji 

 Biaya irigasi 
 Biaya input budidaya penerapan irigasi 

hemat air pada budidaya SRI antara lain: 
o Kebutuhan bahan 

(1) Benih 
(2) Pupuk kompos 
(3) Pupuk kimia 
(4) Media semai 
(5) Pestisida organic 
(6) Pestisida anorganik 

o Kebutuhan tenaga kerja 
(1) Pengolahan tanah 
(2) Persemaian 
(3) Tanam 
(4) Penyiangan 
(5) Pengendalian hama 
(6) Pemeliharaan tanaman 
(7) Panen 

4 Identifikasi parameter 
& asumsi 

o Untuk menaksir nilai pendapatan 
masyarakat yang tidak jadi hilang akibat 
terjadinya konflik pembagian air, 
dipergunakan nilai upah minimum sebagai 
acuan nilai pendapatan rata-rata petani. 

o Asumsi rentang waktu analisis : ditetapkan 
selama 1 (satu) musim tanam (MT) 

  

5 Penentuan metode 
analisis 

Menggunakan Cost Benefit Analysis 
dengan membandingkan Net Present Value 
(NPV) dari total manfaat dan total biaya. 
Kriterianya adalah apabila NPV dari Benefit 
– Cost >0 atau Benefit / Cost > 1, maka 

  



Laporan Akhir 
 

L3-26 
 

teknologi tersebut layak untuk diterapkan 
secara massal. 

 
Bekasi, 20 September 2012 

Mengetahui/Menyetujui, 
Narasumber 

 
 

Rus’an Nasrudin, SE., MIDEC 
 

Ketua Tim, 
 
 
 

Susi Hidayah, ST 
NIP. 19840513 200801 2 007 

 
Mengetahui, 

Penanggungjawab Kegiatan, 
 
 
 
 

Ir. Dwi Kristianto, M.Eng 
NIP. 19651016 199303 1 002 
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LAMPIRAN 3H 
LEMBAR KONSULTASI DENGAN NARASUMBER 

NOTULEN RAPAT  

Pimpinan Rapat : Marasi Deon Joubert, ST., MPSDA 
 

Unit Pelaksana Rapat  : Balai Irigasi Pusat Litbang SDA 

Notulis : Susi Hidayah, ST 
 

 

Tanggal    : 10 Oktober 2012 
Pukul                     : 10.00 WIB sampai dengan selesai 
Tempat    : Ruang Sidang DR. A. Masumoto  
                 Balai Irigasi Jl. Cut Meutia 147 Bekasi  
Topik                    : Diskusi Teknis Operasi Irigasi yang Efektif dan Efisien 

Lampiran : 
- 

Latar Belakang Pelaksanaan Rapat: 
Menindaklanjuti rencana pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan 
teknologi untuk pengembangan modernisasi irigasi terkait kajian operasi irigasi 
yang efektif dan efisien 

Bahasan/ Diskusi : 
Analisis dan desain teknis program aplikasi pelaporan operasi irigasi 

 
KESIMPULAN RAPAT 

No. Masalah/Isu Uraian 
Tindak  
Lanjut 

Target 
Penyelesaian 

1 Sistem analisis dan 
desain 

Proses analisis dan desain merupakan proses 
paling penting dalam penyusunan suatu 
aplikasi.  Proses ini memiliki bobot lebih dari 
60% dari seluruh proses. Penekanan pada 
proses ini bertujuan agar dalam penyusunan 
alur pikir aplikasi sesuai dengan alur pikir yang 
diinginkan secara teknis. 

Dilakukan diskusi 
secara lebih 
intensif sebelum 
proses coding 

Maksimum 
minggu ketiga 
Oktober 

2 Model penyusunan 
aplikasi 

Penyusunan aplikasi sebisa mungkin 
menggunakan waterfall model dimana proses 
requirement, design, implementation, 
verifivication dan maintenance dilakukan 
secara berurutan. Penyusunan aplikasi operasi 
irigasi ini menggunakan pendekatan spiral 
model dimana programmer masih harus 
menerjemahkan sendiri requirement-nya. 

Proses analisis 
dan design 
requirement harus 
dapat tergambar 
secara jelas 
melalui blangko 
operasi yang ada 

Maksimum 
minggu ketiga 
Oktober 

3 Interval pelaporan 
operasi 

Pelaporan operasi irigasi yang dilaksanakan 
saat ini adalah per 15 harian, dan 10 harian 
untuk Jawa Timur. Sehingga rencana 
kebutuhan air dan pembagian air juga 
dilakukan untuk 15/10 hari kedepan 

Interval pelaporan  
operasi irigasi ini 
dapat dijadikan 
sebagai variable 
dalam menyusun 
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berdasarkan data ketersediaan air pada 
periode sebelumnya. Dengan memperpendek 
interval pelaporan operasi irigasi menjadi 7 hari 
diharapkan perencanaan kebutuhan dan 
pembagian air mendekati riil time. Interval 7 
hari ini masih memungkinkan untuk 
dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan 
parameter jumlah SDM, kebiasaan giliran, 
panjang dan jenis saluran, waktu pengaliran, 
dsb. 

aplikasi operasi 
irigasi 

4 Faktor kehilangan air 
di tersier dan di 
saluran (primer dan 
sekunder) 

Menurut KP irigasi kehilangan air sebesar: 

− 12.5 - 20 % di petak tersier, antara 
bangunan sadap tersier dan sawah 

− 5 -10 % di saluran sekunder 

− 5 -10 % di saluran utama 

Besaran angka kehilangan di jaringan irigasi 
jika perlu didukung dengan hasil penelitian & 
penyelidikan. Dalam hal waktu, tenaga dan 
biaya tidak tersedia maka besaran kehilangan 
air irigasi bisa didekati dengan alternatif pilihan 
sebagai berikut: 

− Memakai angka penelitian kehilangan 
air irigasi didaerah irigasi lain yang 
mempunyai karakteristik yang sejenis 

− Angka kehilangan air irigasi praktis 
yang sudah diterapkan pada daerah 
irigasi terdekat 

Pengambilan nilai 

kehilangan air pada 
aplikasi dibuat 
default sesuai nilai 
referensi KP dan 
custom untuk lokasi 
yang sudah 
dilakukan 
penelitian.  

 

5 Sinkronisasi isi 
blangko operasi 
dengan penjelasannya 

Pengisian blangko operasi irigasi sebanyak 12 
blangko dilakukan oleh 7 aktor pengelola irigasi 
mulai dari unit paling bawah yaitu mantri 
sampai dengan Kasi O kab/Kasi O 
Propinsi/BWS/BBWS. Berdasarkan Kepmen 
PU No.32 th 2007 tentang pedoman OP irigasi 
maka jumlah blangko operasi sebanyak 12 
inilah yang dianjurkan untuk digunakan. Namun 
mengingat ada sebagian isi Blangko ada yang 
tidak sesuai dengan penjelasannya maka perlu 
dicermati dalam penggunaanya untuk 
penyusunan aplikasi. 

  

6 Masukan 
pengembangan 
penggunaan aplikasi 

Diharapkan aplikasi yang disusun tidak 
sekedar mengumpulkan data operasi irigasi. 
Data operasi irigasi yang didapatkan dapat 
diolah menjadi informasi yang dapat digunakan 
oleh pemangku kepentingan dalam 
pengambilan kebijakan. Informasi yang dapat 
dihasilkan antara lain keputusan nilai factor K, 
trend produktifitas, trend kebutuhan air, dsb. 

Dapat 
ditambahkan jika 
aplikasi dasar 
sudah dapat 
tersusun dengan 
baik dan benar 
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Bekasi, 10 Oktober 2012 
Mengetahui/Menyetujui, 

Narasumber 
 
 

Bedy Purnama, SSi., MT 
 

Ketua Tim, 
 
 
 

Susi Hidayah, ST 
NIP. 19840513 200801 2 007 

 
Mengetahui, 

Penanggungjawab Kegiatan, 
 
 
 
 

Ir. Dwi Kristianto, M.Eng 
NIP. 19651016 199303 1 002 

 
 


