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KATA PENGANTAR  

 
Executive Sumary ini merupakan laporan ringkas dari kegiatan 

Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air Bidang Irigasi 

yang dilakasanakan oleh Balai Irigasi, Pusal Litbang Sumber Daya Air, Badan 

Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum yang dibiayai 

oleh APBN tahun anggaran 2011. 

Tujuan kegiatan ini agar terwujudnya Sistem Informasi Geografis 

Sumber Daya Air (SIG-SDA) bidang irigasi di Pulau Jawa, 3 lokasi di Pulau 

Sumatera dan 1 lokasi di Kalimantan, dengan output yang akan dicapai adalah 

Model sistem berupa pangkalan data dan informasi Irigasi di Pulau  Jawa, 

Sebagian Sumatera dan Kalimantan.  

Kami berharap semoga hasil dari kegiatan ini dapat digunakan sebagai 

dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan terkait dengan kondisi 

daerah irigasi terkini. 

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang 
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1. Latar Belakang 

Luas Daerah Irigasi berdasarkan Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007, di 

Indonesia  7.469.796 ha yang terbagi kedalam 32.808 daerah Irigasi 
dengan jumlah hampir 6000 daerah aliran sungai (DAS), mengingat luas dan 
banyaknya daerah irigasi yang ada di Indonesia maka perlu dibangun 
sebuah sistem untuk pengelolaan data keirigasian yang terstruktur dengan 
baik. Untuk itu Pusat Litbang SDA sangat memerlukan pengelolaan basis 
data dan sistem informasi SDA untuk melakukan pengarsipan dan 
diseminasi data dari berbagai sumber di pusat dan daerah, termasuk 
komputerisasi (digitalisasi), validasi dan sebagainya.  

Sistem yang dibangun tersebut tentunya harus selalu dijaga 
kemutakhirannya, agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 
kebijakan oleh pimpinan terkait dengan kondisi daerah irigasi terkini, 
sehingga harus selalu dilakukan updating sistem maupun data yang ada 
didalamnya. 

Kegiatan ini sangat mendukung terselenggaranya sarana dan 
prasarana ke-PU-an terutama untuk mendukung rencana strategi 
BALITBANG agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 
kebijakan oleh pimpinan terkait dengan kondisi daerah irigasi terkini. Oleh 
karena itu, maka perlu dilakukan kegiatan Pengelolaan basis data dan 
Sistem Informasi Sumber Daya Air Bidang Irigasi. 

2. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya Sistem Informasi Geografis 
Sumber Daya Air (SIG-SDA) bidang irigasi di Pulau Jawa, 3 lokasi di Pulau 
Sumatera dan 1 lokasi di Kalimantan. 

3. Sasaran 

Model Sistem SIG-SDA bidang Irigasi serta buku pangkalan data dan 
informasi bidang irigasi di Pulau  Jawa, Sebagian Sumatera dan Kalimantan. 

4. Lingkup Kegiatan 

Lingkup kegiatan  Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi SDA Bidang 
Irigasi meliputi: 

a. Survei dan Pengumpulan kebutuhan data bidang irigasi untuk Sistem 
Informasi Sumber Daya Air dan Portal SIG-SDA; 

b. Pengolahan data, verifikasi dan update data untuk Sistem Informasi 
Geografis Sumber Daya Air (SIG-SDA) bidang irigasi; 

c. Melakukan penyiapan geografis poligon per DAS dengan jendela 
informasi yang berupa tabel informasi link dengan gambar luasan DI 
berskala disetiap DAS; 

d. Analisis dan pencatatan data pada form data sheet siap input pada tiap 
Daerah Irigasi sebagai tabel informasi bidang irigasi; 

e. Inputing data pada setiap nama daerah irigasi pada tabel informasi bidang 
Irigasi; 

f. Melakukan ujicoba tampilan informasi dan hasil informasi yang diinput; 



g. Evaluasi data dan penyampaian data SIG-SDA; 
h. Penyusunan Laporan dan Penyusunan Katalog Irigasi dari hasil cetak 

inputing data. 

5. Metodologi 

Pengumpulan data berupa data primer maupun sekunder, data primer dari  
survey lapangan dengan melakukan penelusuran jaringan di beberapa 
daerah irigasi untuk mendapatkan data kondisi daerah irigasi. Data sekunder 
berupa referensi, laporan Survey Investigasi dan Desain Rehabilitasi 
Partisipatif Daerah Irigasi dan laporan Pemantauan Pelaksanaan TP-OP 
(Tugas Pembantuan Operasi Pemeliharaan) dari BBWS/BWS maupun Dinas 
PSDA tingkat Provinsi/Kabupaten. 
Analisa data dilakukan terhadap indikator kebutuhan data pada struktur 
database yang telah disusun. Keragaman bentuk data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif melalui parameter format data yang sesuai dengan 
Sistem Informasi Data Dasar Irigasi (SIDDI) dan kebutuhan data layer untuk 
SIG-SDA dengan verifikasi dan penghitungan ulang terhadap sumber data 
(Skema jaringan dan skema bangunan irigasi).  
Tahap analisa data dilanjutkan dengan inputing data ke dalam SIDDI. Selain 
inputing ke software SIDDI dilakukan juga Inputing data kebutuhan informasi 
SIG-SDA Bidang Irigasi melalui kodefikasi SIG-SDA pada peta geografis per-
DAS. 

6. Tahapan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan persiapan melalui penyiapan tabel 
kebutuhan data yang akan diambil dalam proses survey dan pengumpulan 
data. Pelaksanaan survey dan pengumpulan data dilakukan direktorat irigasi 
serta BBWS/BWS terkait dengan keberadaan data yang akan dianalisa, 
survey tersebut dilakukan dengan tujuan memvalidasi dan memverifikasi 
data yang ada untuk pemenuhan kebutuhan data bidang irigasi untuk Sistem 
Informasi Sumber Daya Air dan Portal SIG-SDA. Data yang telah didapatkan 
kemudian dianalisa dan diinput kedalam software Sistem Informasi Data 
Dasar Irigasi (SIDDI) dan Kodefikasi SIG-SDA bidang irigasi pada peta 
geografis yang telah disiapkan. Setelah inputing data maka dilakukan 
evaluasi dengan melakukan ujicoba tampilan informasi dan kesesuaian data 
yang telah diinput. Proses tersebut diakhiri dengan penyusunan laporan 
kegiatan. 

7. Hasil Kegiatan dan Pembahasan 

Secara garis besar kegiatan Pengelolaan basis data dan Sistem Informasi 
Sumber Daya Air Bidang Irigasi terbagi kedalam 3 subkegiatan yaitu Basis 
Data Irigasi, SIG-SDA Bidang Irigasi, dan Penyusunan Katalog Irigasi. 
Adapun hasil kegiatan dan pembahasan diuraikan secara rinci sebagai 
berikut:  

7.1  Basis data Irigasi 

Pangkalan data di Jawa, 3 lokasi di Sumatera dan 1 lokasi di Kalimantan 
merupakan tujuan dari survey dan pengumpulan data irigasi. Dari hasil 
survei dan pengumpulan data didapatkan hasil bahwa di Pulau Jawa 



terdapat 111 Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan pusat atau 
daerah irigasi dengan luasan > 3000 ha dengan luas 1.381.210 ha yang 
tersebar dalam 7 provinsi dan dikelola oleh 9 BBWS/BWS yaitu BBWS 
Pemali Juana, BBWS Brantas, BBWS Bengawan Solo, BBWS Citanduy, 
BBWS Serayu Opak, BBWS Citarum, BBWS Ciliwung-Cisadane, BBWS 
Cidanau-Ciujung-Cidurian dan BBWS Cimanuk-Cisanggarung. Di Pulau 
Sumatera, pelaksanaan Survey dan pengumpulan data dilakukan di 3 
lokasi yaitu BBWS Mesuji Sekampung, BWS Sumatera VI-Jambi dan 
BWS Sumatera VIII-Palembang, dengan jumlah irigasi teknis kewenangan 
pusat (> 3000 ha) di 3 lokasi tersebut sebanyak 27 daerah irigasi dengan 
luas 307.468 ha. Sedangkan di Kalimantan, survei dan pengumpulan data 
dilakukan di BWS Kalimantan I dengan 2 daerah irigasi kewenangan 
pusat yang akan dikembangkan di tahun 2011 ini dengan luas potensial 
10.626 ha. 

Data hasil inventarisasi di Direktorat selanjutnya di validasi ke BBWS/BWS 
terkait yaitu dengan melakukan survei dan pengumpulan data di BBWS 
Mesuji Sekampung, BBWS Cimanuk Cisanggarung, BWS Sumatera VIII, 
BWS Kalimantan I dan BWS Sumatera VI dengan hasil sebagai berikut: 

a) BBWS Mesuji Sekampung 
Pengumpulan dan verifikasi data ke BBWS Mesuji Sekampung di 
Lampung dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi kekurangan data 
daerah irigasi kewenangan pusat (>3000 ha) serta dapat digunakan 
sebagai bahan untuk kodefikasi geografis Pulau Sumatera. Adapun 
data yang didapatkan adalah data  daerah irigasi dengan tahun data 
Oktober 2009 yang disajikan dalam Tabel 5.1. 
 

Tabel 5. 1 Hasil Survei dan Pengumpulan Data di BBWS Mesuji Sekampung 

No Daerah Irigasi 
Kepmen PU No 

390/KPTS/M/2007 
(Ha) 

Luas Area 
(Ha) (tahun 

2009) 

Keterangan 
(ALIH 

FUNGSI)  
1 Sekampung sistem, terdiri  

dari daerah irigasi: 
76.006 66.591 9.415 

 - Sekampung  17.155  

 - Punggur Utara  26.215  

 - Bekri  6.250  

 - Rumbia  6.058  

 - Raman Utara  5.096  

 - Batanghari Utara  5.817  
2 Way Rarem 21.110 21.629 519 
3 Way Jepara 6.651 7.370 719 
4 Way Seputih 20.201 20.201  
5 Way Pangubuan 5000 5.000  
6 Way Curup 4.689 5.063 374 

Sumber: BBWS Lampung, 2011. 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa daerah irigasi sekampung system 
terdapat alih fungsi lahan seluas  9.415 ha dari tahun 2007 – 2009, 
namun terdapat penambahan luas areal irigasi way rarem, way jepara 



dan way curup seluas 1.602 ha. Luasnya alih fungsi lahan di Lampung 
tersebut tidak sebanding dengan penambahan areal sawah baru yang 
ada sehingga perlu dilakukan penambahan areal sawah baru untuk 
memenuhi luas lahan irigasi yang ideal untuk pemenuhan kebutuhan 
pangan nasional. Jika tidak dengan demikian dapat dilakukan dengan 
intensifikasi lahan pertanian. 
Data yang didapatkan yaitu data update luas daerah irigasi, rekapitulasi 
jumlah bangunan dan saluran irigasi serta skema jaringan irigasi 
sebagai bahan dalam melakukan kodefikasi geografis SIG-SGA Pulau 
Sumatera.  

b) BBWS Cimanuk Cisanggarung. 
Pengumpulan dan Verifikasi data ke BBWS Cimanuk-Cisanggarung 
untuk melengkapi kekurangan data daerah irigasi kewenangan pusat 
(>3000 ha), adapun data yang didapatkan adalah data daerah irigasi 
tahun 2010 yang  disajikan dalam tabel 5.2. 

Tabel 5.2. Hasil Survei dan Pengumpulan Data di BBWS Cimanuk 
Cisanggarung 

No Daerah Irigasi Kepmen PU No 
390/KPTS/M/2007 

(Ha) 

Luas Tanam 
Potensial 
2010 (ha) 

Keterangan 
(Alih fungsi) 

(Ha) 

1 Rentang 88.160 87.440 720 

2 Seuseupan 3.768 3.865 97 

3 Kamun 9.617 5.393  4.224 

4 Lutung Timur - 9.737  

5 Cipanas I 3.963 3.963  

6 Cipanas II 3.265 3.265  

Sumber: BBWS Cimanuk Cisanggarung, 2011. 

Data yang didapatkan berupa data inventarisasi Pengelolaan Aset 
Irigasi (PAI) untuk masing-masing Daerah irigasi tersebut dengan 
komponen datanya; Operasi dan Pemeliharaan, Aset Bendung, Data 
Ketersediaan air, Aset bangunan dan saluran. 
Daerah Irigasi di Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung mengalami 
alih fungsi lahan cukup luas sebesar 720 ha dan 4.224 ha dari tahun 
2007 sampai dengan 2010 yaitu pada daerah irigasi Rentang dan 
Kamun, namun ada pembukaan lahan baru di daerah irigasi Lutung 
timur seluas 9.737 ha. Penambahan daerah irigasi baru tersebut 
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di daerah 
irigasi tersebut. 

c) BWS Sumatera VIII (Palembang) 
Pengumpulan data di BWS Sumataera VIII untuk mendapatkan data-
data irigasi kewenangan pusat (DI > 3000ha) meliputi; update data 
luasan daerah irigasi, rekapitulasi jumlah bangunan dan saluran irigasi. 
Adapun data Daerah Irigasi kewenangan pusat hasil survey dan 
pengumpulan data di BWS Sumatera VIII disajikan dalam tabel 5.3 
 
 
 



Tabel 5. 3. Hasil Survei dan Pengumpulan Data di BWS Sumatera VIII 

No Daerah Irigasi Kepmen PU No 
390/KPTS/M/2007 

(Ha) 

Luas Tanam 
Potensial 
2010 (ha) 

Keterangan 
(Alih Fungsi) 

(Ha) 

1 Kelingi Tugumulyo 10.163 10.163 -- 

2 Air Lakilan 13.950 13950 -- 

3 Air Gegas 3.845 2.678 1.167 

4 Air Lindang Kanan 5.400 5.400 0 

5 Air Mulak 3.500 3.500 0 

6 Air Keruh 3.500 3000 500 

7 Selangur Jemair 3.000 6.000 3.000 

8 Muara Riben 6.658 6.658 0 

9 Lematang Kanan 5.750 5.750 0 

10 Belitang 20.968 20.968 0 

11 Komering Utara 18.077 16.640 1.437 

12 Komering Selatan 18.443 15.511 2.932 

13 Muncak Kabau 7.370 7.821 451 

14 Lempung - 13.100  
Sumber: BBWS Sumatera VIII , 2011. 

d) BWS Kalimantan I 
Pengumpulan data di BWS Kalimantan I untuk mendapatkan data irigasi 
Pulau Kalimantan sebagai data awal rekapitulasi data luas Daerah Irigasi, 
jumlah bangunan dan saluran irigasi  Pulau Kalimantan. Adapun datanya 
tercantum dalam tabel 5.4. 

Tabel 5. 4. Hasil Survei dan Pengumpulan Data di BWS Kalimantan I 

No Daerah Irigasi 
Luas Potensial 

(ha) 
Luas terbangun 

(ha) 

1 Senakin 7.626 1.165 

2 Siantan 3000 - 
Sumber: BWS Kalimantan I, 2010.  

Daerah irigasi kewenangan pusat  (luas > 3000 ha) di Provinsi Kalimantan 
Barat terdiri dari 2 daerah irigasi yaitu Senakin dan Siantan. Daerah irigasi 
Siantan dibangun pada tahun 2011 sedangkan untuk daerah irigasi Senakin 
telah dibangun seluas 1.165 ha dan akan dikembangkan menjadi 7.626 ha 
pada tahun 2011. 

e) BWS Sumatera VI Jambi 
Pengumpulan data di BWS Sumatera VI Jambi untuk melengkapi 
kekurangan data daerah irigasi kewenangan pusat (>3000 ha) yaitu data 
update luas daerah irigasi, rekapitulasi jumlah bangunan dan saluran irigasi 
serta skema jaringan irigasi untuk DI Siulak Deras dan DI Batang Sangkir, 
serta DI Limun Singkut. Adapun data Daerah Irigasi kewenangan pusat 
hasil survey dan pengumpulan data di BWS Sumatera VI tahun data 2011 
disajikan dalam Tabel 5.5. 
 
 



Tabel 5.5 Hasil Survei dan Pengumpulan Data di BWS Sumatera VI 

No Daerah Irigasi 
Luas DI 

(ha) 

Kepmen PU No 
390/KPTS/M/2007 

(Ha) 

 
Keterangan 

1 Siulak Deras 5.819 5.809  

2 Batang Sangkir 3.628 3.628  

3 Batang Asai 6.210 - Pembangunan 
irigasi baru 

 Sumber; BBWS Sumatera VI – Jambi, 2011 

Daerah Irigasi kewenangan pusat yaitu dengan luas >3000 ha terdiri dari 3 
Daerah Irigasi yaitu daerah irigasi batang hari, DI Siulak deras dan DI 
Batang sangkir, sedangkan  dearah irigasi Batang asai merupakan daerah 
irigasi baru yang terletak di kabupaten Sorolangun. Pembangunan jaringan 
irigasi Daerah irigasi Batang asai ini telah dilakukan Survey, investigasi 
Desain (SID) pada tahun 2009 dan direncanakan pembangunannya selesai 
pada tahun 2016. 

7.2 SIG-SDA bidang irigasi 

Kodefikasi geografis SIG-SDA bidang irigasi di Pulau Jawa dan Madura 
telah diselesaikan pada tahun 2009. Namun setelah dilakukan koordinasi  
antara balai irigasi dengan Pusair, terdapat atribut yang kurang sesuai 
dengan isi dan maksud dari data yang ada, untuk itu dilakukan penyesuaian 
atribut  pada hasil kodefikasi peta wilayah Jawa dan Madura yang telah 
dilakukan pada tahun sebelumnya (tahun 2009) adapun perubahan atribut 
tersebut yaitu: 
1. Atribut ”nama” menjadi ”nama-DI”. 
2. Atribut ”kondisi” menjadi ”status”. 
3. Atribut ”status” menjadi ”kewenangan”. 
4. Atribut ”Indikasi” menjadi ”Produksi” 

7.3 Kataog Irigasi 

Katalog irigasi yang telah disusun adalah kataog irigasi wilayah sungai 
Brantas dengan mengambil contoh daerah irigasi Delta Brantas. Sebagai 
gambaran, data yang dituangkan dalam katalog meliputi; gambaran umum 
wilayah sungai yang berisi kondisi geografis wilayah sungai, kondisi 
geologi. Sedangkan untuk daerah irigasi berisi kondisi derah irigasi, sarana 
dan prasarana irigasi. 

8. Kesimpulan  
1. Hasil Inventarisasi di Direktorat irigasi berupa daftar inventarisasi Jaringan 

Irigasi berisi data luasan volume jenis bangunan irigasi seluruh daerah 
irigasi kewenangan pusat (> 3000 ha) yang masih perlu dilakukan validasi 
ke BBWS/BWS terkait. 

2. Survey dan Pengumpulan Data dalam rangka verifikasi dan validasi data 
irigasi telah dilakukan di BBWS Mesuji Sekampung, BBWS Cimanuk 
Cisanggarung, BWS Sumatera VIII, BWS Kalimantan I, dan BWS 
Sumatera VI untuk mendukung dan melengkapi kekurangan data irigasi 
yang telah di inventarisasi di Direktorat Irigasi dengan perolehan data 



Update Luas Daerah Irigasi, rekapitulasi jumlah bangunan dan panjang 
saluran, Realisasi Tanam, serta Luas Alih fungsi dan penambahan luas 
areal sawah baru. 

3. Dilakukan penyesuaian atribut pada hasil kodefikasi pada layer irigasi 
pada tahun sebelumnya untuk wilayah Jawa dan Sumatera yaitu 
penyesuaian pada: 

a) Atribut ”nama” menjadi ”nama-DI”. 
b) Atribut ”kondisi” menjadi ”status”. 
c) Atribut ”status” menjadi ”kewenangan”. 
d) Atribut ”Indikasi” menjadi ”Produksi” 

4. Katalog irigasi yang telah disusun adalah katalog irigasi wilayah sungai 
Brantas dengan mengambil contoh daerah irigasi Delta Brantas. Data 
yang dituangkan dalam katalog meliputi; gambaran umum wilayah sungai 
yang berisi kondisi geografis wilayah sungai, kondisi geologi. Sedangkan 
untuk daerah irigasi berisi kondisi derah irigasi, sarana dan prasarana 
irigasi. 

 


