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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan kinerja prasarana fisik bangunan 

Daerah Irigasi Cikahuripan menggunakan acuan Permen PUPR No.12 tahun 2015 

yang diterjemahkan ke dalam Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil dari inventarisasi atau penelusuran jaringan irigasi D.I Cikahuripan 

didapatkan jumlah bangunan saluran primer sebanyak 43 bangunan (tidak 

termasuk bendung), dan saluran sekunder sebanyak 17 bangunan (tidak 

termasuk bendung). Adapun urutan lengkapnya adalah sebagai berikut : 

a). Bangunan Pengatur Saluran Primer Cikahuripan 13 bangunan; 

b). Bangunan Pelengkap Saluran Primer Cikahuripan 30 bangunan; 

c). Bangunan Pengatur Saluran Sekunder Cimanggu 1 bangunan; 

d). Bangunan Pelengkap Saluran Sekunder Cimanggu  3 bangunan; 

e). Bangunan Pengatur Saluran Sekunder Oken  1 bangunan; 

f). Bangunan Pelengkap Saluran Sekunder Oken 12 bangunan. 

2. Hasil rekapitulasi penilaian kinerja prasarana fisik bangunan D.I Cikahuripan 

didapatkan sebesar 68,47% yang berarti kinerja bangunan masuk kategori 

kurang, sedangkan untuk kondisi nya masuk dalam kategori (rusak sedang), jika 

kondisi 60-80% dari kondisi awal bangunan, maka rekomendasi OP yang 

diperlukan yaitu pemeliharaan yang bersifat perbaikan. Adapun berikut ini 

adalah rekapitulasi jika dikelompokkan menurut bagiannya : 

a). Bangunan Pengatur Saluran Primer Cikahuripan 76,69% (RS); 

b). Bangunan Pelengkap Saluran Primer Cikahuripan 79,85% (RS); 

c). Bangunan Pengatur Saluran Sekunder Cimanggu 30,00% (RB); 

d). Bangunan Pelengkap Saluran Sekunder Cimanggu 59,37% (RB); 

e). Bangunan Pengatur Saluran Sekunder Oken  30,00% (RB); 

f). Bangunan Pelengkap Saluran Sekunder Oken 70,61% (RS). 
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3. Terdapat 5 bangunan yang disarankan peneliti menjadi prioritas dalam 

penanganannya sesuai dengan fungsi nya di lapangan yang sangat beresiko. 

Bangunan tersebut yaitu : 

a). Bangunan Ukur (BCKH.1.b); 

b). Bangunan Sadap (BCKH.8); 

c). Bangunan Penguras (BCKH.1.d); 

d). Bangunan Penguras (BCKH.1.i); 

e). Bangunan Penguras (BOKN.1.e). 

5.2 Saran 

       Dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional, sektor irigasi merupakan 

sektor andalan yang mesti diperhatikan dengan serius. Sektor irigasi yang terdiri 

dari suatu jaringan irigasi yang kompleks, harus lah memiliki operasional dan 

pemeliharaan yang baik, maka dari itu diperlukan penerapan sistem penilaian 

kinerja yang sistematis dan mudah dilakukan agar terciptanya sistem pengairan 

yang selalu optimal bagi lahan pertanian. 

  


