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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Irigasi di Indonesia mulai dikembangkan semenjak Indonesia tidak

mampu lagi mencapai swasembada beras. Awalnya irigasi itu sendiri diangap

penting oleh pemerintah umumnya dan petani sendiri khususnya. Semuanya

hanya berpikiran bahwa Indonesia ini adalah Negara yang kaya, makmur,

subur serta segalanya mudah sehingga pemikiran untuk jangka panjang tentang

ketersediaan pangan pun tak lagi dihiraukan. Pikiran awal petani Indonesia

dulu hanyalah keberhasilan panen, dan pemerintah hanya bangga karena saat

itu mampu mencapai swasembada beras tanpa harus repot mengupayakan

ketersediaan air dilahan.

Air pada dasarnya perlu diatur agar pemberiannya pada lahan tepat

jumlah dan waktu. Dengan teknologi manapun, untuk mengelola air irigasi

dengan baik, perlu dilaksanakan serangkaian kegiatan yang menyangkut semua

aspek operasi dan pemeliharaan, mulai dari pengerahan tenaga untuk

pembersihan, perbaikan dan penyelesaian konflik tentang pembagian air dan

perencanaan untuk musim tanam berikutnya.1 Secara teknis, jaringan irigasi

dibagi menjadi jaringan primer, sekunder, tersier dan kuarter.

1 Siti Asmaul Mustaniroh. 2001. Evaluasi Aspek Kelembagaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di
Tingkat Petani pada Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jurnal
Teknologi Pertanian, hal 14
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Sistem irigasi diartikan suatu kesatuan yang tersusun dari berbagai

komponen, menyangkut upaya penyediaan, pembagian, pengelolaan dan

pengaturan air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, untuk itu

diperlukan upaya demi kelestarian sarana irigasi dan aset-asetnya yang ada, hal

ini diperlukan pengelolaan aset irigasi yang optimal.2 Kegiatan-kegiatan yang

mendukung penyelenggaraan pengelolaan aset irigasi seperti yang diatur dalam

ketentuan perundangan yang ada, tertulis pada Undang-Undang Nomor 7 tahun

2004 pasal 41 tentang Sumber Daya Air.

Lebih dari 80 persen produksi padi di Indonesia berasal dari lahan

irigasi. Oleh karena itu degradasi kinerja irigasi merupakan ancaman nyata

terhadap masa depan pasokan pangan nasional. Dampak kemunduran kinerja

irigasi bersifat langsung dan tidak langsung. Dampak langsung adalah turunnya

produktivitas, turunnya intensitas tanam, dan meningkatnya risiko usahatani.

Dampak tidak langsung adalah melemahnya komitmen petani untuk

mempertahankan ekosistem sawah karena buruknya kinerja irigasi

mengakibatkan lahan tersebut kurang kondusif untuk usahatani padi.3

Usahatani atau produksi tanaman khususnya tanaman padi, irigasi

dengan sistem-sistemnya mempunyai peranan yang sangat besar, bahkan

Suzanna dalam Sidauruk dan Pasaribu menjelaskan bahwa “penyebab utama

dari merosotnya produksi beras di Indonesia yang sebagian besar berasal dari

2 Sirajuddin Haji Abdullah Jannata., dan Asih Priyati. 2015. Analisa Kinerja Pengelolaan Irigasi di
Daerah Irigasi Lemor, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jurnal Ilmiah Rekayasa
Pertanian dan Biosistem, hal 113
3 Sumaryanto. 2006. Evaluasi Kinerja Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Upaya
Perbaikannya. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian
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Jawa adalah rusaknya jaringan-jaringan irigasi.”4 Penyebab rusaknya irigasi

dikarenakan banyaknya kerusakan sepanjang saluran, mulai dari kebocoran

saluran, kerusakan tanggul, sampai kelongsoran badan saluran, sehingga suplai

air untuk areal persawahan tidak terpenuhi sesuai kebutuhan.5 Keberadaan

irigasi akan dapat menguntungkan tapi dapat juga merugikan para petani yaitu

akan sangat tergantung pada pengelolaan irigasi.

Program pemerintah dalam pembuatan irigasi yang dapat dimanfaatkan

oleh masyarakat petani secara langsung merupakan salah satu bagian yang

dapat menunjang keberhasilan program intensifikasi BIMAS, hal ini sudah

banyak dijumpai dibeberapa daerah pertanian sawah yang memiliki jaringan

irigasi para petaninya akan merasa mudah dalam pengelolaan lahan pertanian

sawahnya, terlebih lagi jika dalam pengelolaan irigasi tersebut terdapat

organisasi yang mengatur pengadan, pengaliran dan pembagian air untuk

kepentingan pertanian maka petani akan sangat terbantu dalam pengelolaan

sawahnya.

Pembangunan infrastruktur dan sarana merupakan salah satu faktor

penting dalam proses usahatani, diantaranya infrastruktur irigasi. Infrastruktur

irigasi sangat menentukan ketersediaan air yang berdampak langsung terhadap

kualitas dan kuantitas tanaman.6 Namun demikian, infrastruktur yang telah

dibangun dengan biaya tidak murah tersebut sering kali tidak dimanfaatkan

4 Tumiar Sidauruk dan Feri Erianto Pasaribu. 2009. Pengelolaan Irigasi di Desa Sei Muka
Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan. Jurnal Geografi, hal 65
5 Februarman. 2009. Jenis dan Ragam Kerusakan Saluran Primer Daerah Irigasi Bandar Laweh
Kabupaten Solok. Jurnal Rekayasa Sipil, hal 57
6 Direktorat Pengelolaan Air Irigasi. 2014. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Pedoman Teknis Pengembangan, Jaringan Irigasi. Jakarta: Kementrian Pertanian
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secara optimal oleh para petani. Hai ini karena peran petani selama ini dalam

pembangunan infrastruktur tersebut relative fasif dan akan hanya merupakan

objek pembangunan.

Pemberian air irigasi dari hulu (upstream) sampai dengan hilir

(downstream) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana

dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer dan

sekunder, box bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran

tingkat usaha tani (TUT). Rusaknya salah satu bangunan-bangunan irigasi akan

mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan

efektifitas irigasi menurun. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi

akan sangat membantu para petani pemakai air dalam upaya meningkatkan

produksi hasil pertanian khususnya padi. Karena jaringan irigasi yang baik

akan meningkatkan fungsi dari jaringan itu sendiri, sehingga proses aliran air

dari hulu sampai ke petak-petak sawah tidak mengalami hambatan.

Pembangunan saluran irigasi untuk menunjang penyediaan bahan

pangan nasional sangat diperlukan, sehingga ketersediaan air di lahan akan

terpenuhi walaupun lahan tersebut berada jauh dari sumber air permukaan

(sungai). Hal tersebut tidak terlepas dari usaha teknik irigasi yaitu memberikan

air dengan kondisi tepat mutu, tepat ruang dan tepat waktu dengan cara yang

efektif dan ekonomis. Kontribusi prasarana dan sarana irigasi terhadap

ketahanan pangan selama ini cukup besar yaitu sebanyak 84 persen produksi

beras nasional bersumber dari daerah irigasi.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa

kewenangan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani

dan jaringan irigasi desa menjadi kewenangan dan tanggung jawab instansi

tingkat kabupaten/kota yang menangani urusan pertanian. Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah

Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa tanggung jawab

pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usahatani dan jaringan

irigasi desa menjadi hak dan tanggung jawab petani pemakai air  (P3A) sesuai

dengan kemampuannya.

Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang berkesinambungan

memerlukan keterpaduan yang holistik antara investasi jangka pendek dan

jangka panjang untuk kegiatan rehabilitasi dari sistem irigasi. Pengembangan

dan pengelolaan jaringan irigasi akan sangat membantu para petani pemakai air

dalam upaya meningkatkan produksi serta pendapatan hasil pertanian

khususnya padi.  Jaringan irigasi yang baik akan meningkatkan fungsi dari

jaringan itu sendiri, sehingga proses aliran air dari hulu sampai ke petak-petak

sawah tidak mengalami hambatan.7

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 11 tahun

2017 tentang Irigasi pasal 5 menyatakan, “untuk menjamin terselenggaranya

pengelolaan irigasi yang efesien dan efektif serta dapat memberikan manfaat

7 Toni Ismaya., Jaka Sulaksana., dan Delis Hadiana. 2016. Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi untuk Meningkatkan Hasil Produksi dan Pendapatan Usahatani  Padi Sawah.
Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan, hal 197
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yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi harus

dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air secara terpadu,” hal ini

dikarenakan jaringan irigasi yang baik akan meningkatkan fungsi dari jaringan

itu sendiri, sehingga proses aliran air dari hulu sampai ke petak-petak sawah

tidak mengalami hambatan.

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 diberi kewenangan untuk mengurus urusan pilihan dalam pasal 11 ayat

(1) meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi

dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah di

beri wewenang yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan

pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian

dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan

keamanan, peradilan, moneter, fiscal, agama dan kewenangan lain yang

ditetapkan peraturan pemerintah.

Bunyi pasal di atas diartikan bahwa Kabupaten Mojokerto mempunyai

hak untuk mengelola sumber daya alam pertanian baik di dalam

administrasinya dan penegakan hukumnya terhadap peraturan daerahnya untuk

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, hak-hak yang

dimaksud antara lain hak mengelola kekayaan daerah, mendapatkan bagi hasil

dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di

daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
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Desa Puloniti yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian

sebagai petani padi sawah telah lama memiliki jaringan irigasi yang biaya

pembangunanya berasal dari dana bantuan pemerintah dan masyarakat desa.

Bahkan pengelolaan irigasi didesa ini telah diatur dengan adanya Perkumpulan

Petani Pemakai Air (P3A) yang bertugas mengatur dan memelihara jaringan

irigasi. Luas areal sawah yang ada didesa ini seluas 589,90ha (Kantor Kepala

Desa Puloniti). Data dari Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur untuk lahan

seluas antara 100-500ha diperlukan satu jaringan sekunder dengan debit air

562,5liter/detik agar seluruh areal sawah dapat terairi secara serentak dan

merata.

Kenyataanya di musim kemarau debit air disaluran sekunder dapat

mencapai 453,3 liter/ detik namun kekurangan air masih dapat diatasi dengan

pemberian air secara bergilir. Tetapi biarpun demikian pada kenyatannya

seringkali ditemukan areal pertanian pada musim kemarau mengalami

kekeringan air walaupun pada saat itu debit air cukup untuk mengairi setiap

petak sawah petani. Selain itu pada musim hujan seringkali ditemukan areal

sawah yang mengalami kebanjiran sehingga petani dapat mengalami gagal

panen karena tanaman padinya sudah terendam air.

Persoalan lain yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Mojokerto dalam pengelolaan jaringan irigasi adalah kerusakan infrastruktur

jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan sering terjadinya anomali iklim

ekstrim yang menyebabkan bencana kekeringan dan banjir. Untuk

mengamankan produksi beras nasional serta antisipasi kondisi iklim ekstrim,
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Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun

2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi

Kondisi Iklim Ekstrim, sesuai dengan kewenangan Kementerian Pertanian

dalam meningkatkan luas lahan dan pengelolaan air irigasi untuk menghadapi

iklim ekstrim.

Gambar 1.1
Saluran Garis Tinggi Longsor Tebing dan Kerusakan Tanggul

Gambar 1.1 terlihat bahwa kelongsoran tebing saluran menyebabkan

tertimbunnya saluran, sehingga saluran akan meluap ke tanggul dan akan

beresiko menimbulkan keruntuhan tanggul. Jika kelongsoran ini terjadi pada

beberapa titik, misalnya dimusim hujan, maka cukup banyak titik-titik longsor

yang akan terjadi pada tanggul saluran. Hal ini adalah salah satu kelemahan

dari saluran garis tinggi apalagi berada pada tebing yang curam. Terutama di

musim hujan, air yang akan mengalir pada saluran akan lebih besar bersumber

dari aliran permukaan sehingga aliran air akan melimpah sepanjang saluran.

Kebocoran tanggul saluran dapat diakibatkan oleh binatang atau hewan

air seperti belut, dan juga karena kondisi tanah yang lolos air. Kebocoran yang

pada mulanya kecil, lama kelamaan bisa menjadi bertambah besar karena

butiran tanah disekitar bocoran akan selalu terbawa air. Di samping kebocoran
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pada satu titik, maka resapan air disekitar bocoran dapat pula memperlemah

tanggul atau badan saluran yang berakibat longsornya saluran. Kelongsoran

yang terjadi dapat dimulai dengan tanah gerak (landslide). Jika ini terjadi maka

saluran akan semakin landai, aliran akan lebih lambat dan beban terhadap

tanggul akan lebih besar sebagai pemicu terjadinya kelongsoran badan saluran

Gambar 1.2
Kebocoran Saluran Pondasi Amblas

Gambar 1.2 menunjukkan kebocoran yang telah besar yang akan

menggerus dasar tanggul dan dapat menimbulkan kelongsoran, walaupun

saluran telah diperkuat dengan beton atau pasangan batu kali. Kebocoran

semacam ini banyak ditemui sepanjang saluran primer kiri dan kanan Irigasi.

Tanggul dengan pasangan batu kali yang di lining berada pada dudukan

pondasi yang tidak kuat, sehingga tanggul tersebut tergantung dan sewaktu

waktu dapat amblas. Kondisi ini terjadi karena pada beberapa titik yang dilalui

saluran tidak ada pilihan lain trase walaupun berada pada dasar yang tidak

stabil. Pertimbangan yang dilakukan selama ini adalah berdasarkan peta

topografi dan sifat aliran pada saluran terbuka dengan kemiringan rencana

tertentu.
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Pengelolaan irigasi mulai dari pengadaan, pengambilan, pengaliran,

pembagian dan penggunaan air yang belum teratur semakin menambah

persoalan yang dihadapi petani. Hal ini semua terjadi karena pengelolaan air

irigasi yang belum teratur dan kondisi jaringan irigasi yang sudah banyak

mengalami kerusakan di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten

Mojokerto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam pengelolaan jaringan irigasi

di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto?

2. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi sarana dan

prasarana pendukung sektor pertanian di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal

Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka

tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah dalam

pengelolaan jaringan irigasi di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten

Mojokerto.
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2. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah dalam

memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian di Desa

Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua

antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan

kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian

Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga

pemerintahan daerah Kabupaten Mojokerto dalam melihat peluang dari

potensi sektor pertanian di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten

Mojokerto.

E. Definisi Konseptual

Definisi konsep merupakan serangkaian pernyataan yang saling

berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian atau peristiwa

dan merupakan suatu dasar atau petunjuk didalam melakukan suatu penelitian,

dimana teori dan konsep tersebut dapat memberikan gambaran secara

sistematis dari suatu fenomena.
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1. Peran Pemerintah Daerah

Peran Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Negara Tahun 1945.8

2. Irigasi

Irigasi adalah ssaha 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.9

3. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan

dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan,

pengambilan, pembagian pemberian dan penggunaannya.10

4. Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan operasi dan pemeliharaan serta

rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi.11

5. Daerah irigasi

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan

irigasi.12

8 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
9 Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 / PRT / M / 2007 tentang
Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
10 Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 23 Tahun 1982 tentang Irigasi
11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 / PRT / M / 2007 Tentang Pedoman Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
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F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan

dalam penulisan dan penelitian ini, maka definisi operasional yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Daerah didalam pengelolaan jaringan irigasi adalah upaya

yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta masyarakat petani, meliputi:

a. Perencanaan Rehabilitasi Irigasi

b. Penganggaran Rehabilitasi Irigasi

c. Pelibatan atau Partisipasi Masyarakat

d. Implementasi Teknis Pembangunan Infrastruktur

e. Monitoring dan Evaluasi

2. Peran Pemerintah Daerah didalam memfasilitasi sarana dan prasarana

pendukung sektor pertanian adalah peralatan dan bangunan fisik yang

digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pertanian.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu di gunakan sebagai acuhan atau referensi dalam

melanjutkan penelitian selanjutnya. Manfaat dari penelitian terdahulu adalah

untuk mengetahui permasalahan yang pernah di teliti dan mengetahui solusi

yang dipecahkan oleh penelitian lain, diantaranya:

Tumiar Sidauruk., dan Feri Erianto Pasaribu (2009). Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi debit air irigasi di

12 Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 / PRT / M / 2007 tentang
Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
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Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan, bagaimana pengelolaan

Irigasi di Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan yang meliputi :

pengadaan, pengaliran dan pembagian air. Hasil penelitian menunjukan bahwa

air irigasi masih kurang untuk mengairi luas sawah yang ada pada awal

pengolahan lahan pertanian, hal ini terbukti dari debit air yang ada pada saluran

primer hanya mencapai rata-rata 0,536 m/det, sedangkan untuk dapat mengairi

lahan pada awal pengolahan lahan (589,9 ha) dibutuhkan debit air mencapai

0,663m3/det sehingga debit air masih kurang sebesar 0,127m3/det. Pada musim

tanam (pertumbuhan) dan musim panen debit air yang ada masih cukup untuk

mengairi lahan yang ada karena pada saat-saat tersebut air yang dibutuhkan

tidak terlalu banyak. Debit air pada musim tanam pada saluran primer rata-rata

mencapai 0,1804m3/det sedangkan yang dibutuhkan hanya 0,00085m3/det.

Sedangkan pada musim panen debit air pada saluran primer rata-rata mencapai

0,084m3/det. Pengelolaan irigasi yang meliputi: Pengadaan, pengaliran dan

pembagian air sering menghadapi kendala hal ini disebabkan karena debit air

yang masih kurang khususnya pada awal pengolahan lahan serta kurang

terawatnya keadaan saluran-saluran irigasi seperti banyaknya rumput dan

sampah-sampah yang menggangu kelancaran air.13

Jannata., Sirajuddin Haji Abdullah., dan Asih Priyati (2015). Tujuan

dari penelitian ini adalah untuk menganalisa aspek teknis inventaris aset irigasi,

tingkat kecukupan air irigasi, tingkat kepuasan petani terhadap kinerja

pengelola irigasi dan manajemen pengelolaan irigasi. Hasil penelitian

13 Tumiar Sidauruk., dan Feri Erianto Pasaribu. 2009. Pengelolaan Irigasi di Desa Sei Muka
Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan. Jurnal Geografi, 1(1): 65-72
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menunjukan bahwa (1) aspek teknis inventaris aset irigasi Lemor masuk dalam

kategori baik karena kerusakan hanya terjadi dalam bentuk rembesan; (2) Total

air tersedia tidak mampu mencukupi kebutuhan sawah Daerah Irigasi Lemor,

yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata debit  air per dua mingguan pada tahun

2012, 2013, dan 2014 adalah 78-105,575 liter/detik, 72-99,485 liter/detik, 72-

105,115 liter/detik, sementara itu debit air yang dibutuhkan adalah 156,09-

344,097 liter/detik., 133-344,097 liter/detik., 110,418-338,025 liter/detik secara

berturut-turut; (3) Jumlah selisih faktor koreksi pada tahun 2012 menunjukkan

0,003 – 0,568 artinya perlu dilakukan rotasi meskipun hitungan dua minggu ke

6, MT II dan dua minggu ke 7 dan dua minggu ke 8 menunjukan nilai faktor

korelasi lebih dari 0,75. Begitupun pada tahun 2013, 2014, mulai dari

pengolahan tanah sampai pada pertumbuhan dua-minggu ke 6 nilai faktor

korelasi kurang dari 0,75, meskipun pada pertumbuhan dua minggu ke 7 dan

dua minggu ke 8 faktor korelasinya di atas 0,75; (4) Proses penanaman secara

serentak dan penanaman tanaman sejenis tidak mampu mencukupi kebutuhan

air; (5) Kepuasan petani terhadap pengelolaan jaringan irigasi dalam indikator

pelayanan, kondisi kebutuhan air, pemeliharaan saluran irigasi, dan saluran

pembuang (drainase) adalah 97,25, 96,25, 92 60, dan 70,25. Artinya rata-rata

hasil ini adalah efektif; (6) Pengelolaan jaringan irigasi Daerah Irigasi Lemor

efektif karena masih tingginya partisipasi petani dalam proses pembiayaan

maupun dalam hal pemeliharaan saluran.14

14 Sirajuddin Haji Abdullah Jannata., dan Asih Priyati. 2015. Analisa Kinerja Pengelolaan Irigasi
di Daerah Irigasi Lemor, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jurnal Ilmiah
Rekayasa Pertanian dan Biosistem, 3(1): 112-122
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Toni Ismaya., Jaka Sulaksana., dan Delis Hadiana (2016). Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengembangan

jaringan irigasi,  bagaimana pengelolaan jaringan irigasi, dan untuk mengetahui

apakah pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dapat meningkatkan

hasil produksi dan pendapatan usahatani padi sawah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di

Kelompok Tani Cimanahoreng Desa Kodasari Kecamatan Ligung Kabupaten

Majalengka dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan usahatani padi

sawah meskipun belum maksimal. Ketersediaan air irigasi yang maksimal dari

saluran tersier yang baru dibangun menjadi salah satu faktor meningkatnya

hasil produksi dan pendapatan usahatani padi sawah di Kelompok Tani

Cimanahoreng. Terjadinya penurunan hasil produksi di kelompok Tani

Cimanahoreng pada saat penelitian dilakukan, terjadi akibat adanya serangan

penyakit tanaman jenis blas.15

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

15 Toni Ismaya., Jaka Sulaksana., dan Delis Hadiana. 2016. Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi untuk Meningkatkan Hasil Produksi dan Pendapatan Usahatani  Padi Sawah.
Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan, 4(2): 196-205
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memanfaatkan berbagai metode ilmiah.16 Jenis pendekatan penelitian ini

adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian

tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di

lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-

benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.17 Hasil penelitian

merupakan gambaran dari fakta yang ditemukan di lapangan yang akan

diolah secara lebih dalam dan terperinci.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan

penelitian langsung terhadap objek penelitian. Data primer yang

digunakan adalah yang berasal dari hasil observasi dan wawancara yang

dapat ditulis atau direkam.

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka untuk

mengumpulkan data-data melalui buku, peraturan, serta dokumen yang

relevan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berasal

dari dokumen, arsip-arsip maupun laporan kegiatan yang dimiliki oleh

Desa Puloniti, seperti: data pendapatan sektor pertanian dan dokumen

lain yang berkaitan dengan pengelolaan jariangan irigasi.

16 Lexy J Moleong. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 6.
17 Sugiyono. 2006. Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta: Alfabeta, hal 16.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data

dalam penelitian ini diantaranya:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan atas tinjauan

dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek-aspek yang

terkait dengan kegiatan peningkatan pendapatan sektor pertanian.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap

muka antar pihak penanya dengan pihak yang ditanya atau penjawab.18

“Metode wawancara merupakan salah satu teknik untuk
mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini
didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara
peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan
dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi
jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang
ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang
bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau,
masa sekarang, dan masa mendatang”.19

Peneliti menggunakan wawancara langsung dengan responden

secara mendalam, karena ingin mengetahui secara menyeluruh tentang

peran pemerintah daerah dalam pengelolaan jaringan irigasi guna

meningkatkan pendapatan sektor pertanian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental

18 Djam’an Satori., dan Aan Komariah. 2013. Metodologi penelitian Kualitatif. Bandung:
Alfabeta, hal 129-130
19 Hamid Patilima. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, hal 23.
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dari seseorang.20 Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data-data

yang dapat menunjang penelitian, yaitu mengumpulkan data-data berupa

arsip, alat perekam atau dokumen yang terkait peran pemerintah daerah

dalam pengelolaan jaringan irigasi.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan penelitian di pilih secara purposive

baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat petani yang di anggap

representative dan dapat memberikan informasi yang valid yang

berhubungan dengan penelitian. Adapun informan yaitu:

a. Ibu Ir. Suliestyawati, M.M selaku Kepala Dinas Pertanian

b. Bapak Hardoyo, selaku Staf Dinas Pertanian/Anggota Tim SID

c. Bapak Muh. Anwari, S.Sos., M.M, selaku Kepala Bidang Sarana Dinas

Pertanian

d. Bapak Hari Makhfud selaku Kepala Desa Puloniti

e. Bapak Darsis Rauf, selaku Ketua P3A Desa Puloniti

f. Bapak Hasbar, selaku Sekretaris P3A Desa Puloniti

g. LSM

Secara keseluruhan jumlah yang diwawancarai sebanyak 7 orang.

Jumlah ini dianggap sudah cukup mewakili ciri keseluruhan orang-orang

yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan

jaringan irigasi guna meningkatkan pendapatan sektor pertanian yang

dimaksud.

20 Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, hal
240.
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5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang

direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam

rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan

di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar.21 Analisis data dilakukan

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, hingga setelah di

lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analysis

interactive model dari Miles et al., dalam analisis data ditunjukkan pada

gambar Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Analisis Data Model Interactive

Sumber: Miles et al (2014:14)

21 Lexy J Moleong, Op.cit., hal 103

Data
condensation

Conclusions:
drawing/
verifying

Data
collection

Data
display
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Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data, yaitu:

a. Data Collection, yaitu kegiatan mengumpulkan dokumen sebagai sumber

data yang diperlukan sebagai bahan masukan dalam menghasilkan

informasi sesuai dengan yang dikehendaki. Data Collection dilakukan

dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumen

yang telah disusun sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan.

b. Data Condensation, yaitu proses pemilihan, pemfokusan,

penyederhanaan, abstraksi, dan atau merubah data yang ditemukan di

lapangan berdasarkan catatan lapangan, hasil interview, dokumen, dan

fakta di lapangan.

c. Data Display, yaitu data yang disajikan dalam bentuk sekumpulan

informasi yang telah tersusun dan menandakan telah adanya proses

penarikan kesimpulan.

d. Conclusion Drawing/ Verification, yaitu gerakan pengulangan,

penelusuran data kembali dengan cepat, sebagai akibat pikiran kedua

yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis dengan melihat

kembali sebentar pada catatan lapangan. Kesimpulan ditarik setelah

serangkaian proses diatas dilakukan, berdasarkan atas makna yang

didapatkan dari data yang diperoleh.


