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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Tingginya angka perkembangan penduduk dan perindustrian dapat 

mengganggu keseimbangan sumber daya air sehingga menjadikan ketersediaan air 

cenderung menurun dan kebutuhan air semakin meningkat. Menghadapi 

ketidakseimbangan tersebut, merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia 

no. 07 tahun 2004 pasal 02, sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, 

keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, 

kemandirian,serta transparansi dan akuntabilitas. Maka dari itu wajib dikelola 

dengan benar sesuai dengan fungsionalnya, seperti fungsi sosial, lingkungan, dan 

ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Pengelolaan 

sumber daya air dapat dilakukan dengan cara operasi dan pemeliharaan. Operasi 

adalah suatu kegiatan pengaturan pengalokasian penyediaan dan sumber air 

dengan memaksimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.  Sedangkan 

pemeliharaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk merawat sumber air dan 

prasarana  sumber air. Pemeliharaan dilakukan untuk menjamin kelestarian fungsi 

sumber air dan prasarana sumber air. Dalam pemeliharaannya sendiri dapat 

berupa bendung, sadap dll. Kegiatan tersebut adalah salah satu hal yang harus 

dilaksanakan guna mengatur keseimbangan sumber daya air. 

       Daerah irigasi merupakan kesatuan wilayah yang menerima air dari suatu 

jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah salah satu prasarana untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas dalam produksi pertanian. Oleh karena itu, adanya jaringan 

irigasi sangat bermanfaat untuk membantu dalam mengatur sumber daya air yang 

akan dialirkan  ke areal pesawahan sehingga pemanfaatan air akan mengalir 

efektif ke areal pesawahan meskipun jarak lahan areal pesahawan tersebut jauh 

dari sumber air.  

       Operasi dan pemeliharaan pada jaringan irigasi adalah suatu kegiatan yang 

penting untuk dilakukan sesudah jaringan irigasi selesai dibangun, upaya operasi 

dan pemeliharaan pada jaringan irigasi tersebut bertujuan untuk menjaga dan 

mempertahankan kelestariannya agar berjalan dengan efektif dan efesien sehingga 
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bisa meningkatkan produktivitas dalam pertanian. Adapun ruang lingkup dari 

kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yaitu inventarisasi kondisi jaringan irigasi, 

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan sekaligus evaluasi. 

       Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seringkali terkendala oleh 

suatu masalah. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam daerah 

irigasi seperti : 

1. Peta jaringan irigasi masih dalam bentuk peta analog sehingga sulit untuk 

dikembangkan dan di update sesuai dengan kondisi terbaru didaerah irigasi. 

2. Kurangnya informasi dalam format digital disuatu jaringan irigasi yang 

berbasis Sistem Informasi Geografis. 

3. Data parameter jaringan irigasi yang kurang lengkap sehingga kurang 

informatif. 

Untuk mengurangi permasalahan tersebut, salah satu hal yang diperlukan 

dalam menunjang kegiatan operasi dan pemeliharaan pada jaringan irigasi adalah 

peta jaringan irigasi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). 

       Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information Systems 

(SIG) adalah alat yang dapat digunakan dalam bidang Sumber Daya Air baik 

dalam pengelolaan, perencanaan dan perancangan. Dengan begitu, melalui 

perkembangan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) didukung dari hasil 

survey di lapangan bisa di intergrasikan dengan kebutuhan operasi dan 

pemeliharaan jaringan irigasi melalui parameter yang ditetapkan sebelum survey 

dilapangan agar memberikan dan memudahkan ruang pengalokasian data tentang 

Daerah Irigasi (DI). 

       Sukabumi adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki DI di beberapa 

daerah, baik kabupaten maupun kota. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 

sangat penting dilakukan agar irigasi tersebut berjalan dengan efektif.  

       Maka dari itu, Salah satu yang diperlukan dalam melakukan operasi dan 

pemeliharaan adalah dengan membuat peta jaringan irigasi. Dalam memudahkan 

monitoring dan evaluasi dalam pemulihan jaringan irigasi maka dibuatlah peta 

yang akurat dan sistem database melalui perangkat lunak berbasis Sistem 

Informasi Geografis (SIG), khususnya di daerah kabupaten Sukabumi. Melalui 

Pemetaan Jaringan Irigasi yang detail dengan menampilkan Informasi berbasis 
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SIG, diharapkan semua pihak yang bersangkutan terbantu oleh penelitian yang 

dilakukan untuk mempermudah survey lapangan serta berbagi data yang sudah 

disediakan kemudian akan dikombinasikan sesuai dengan kebutuhannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, rumusan permasalahan 

yang ada dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berbasis Sistem 

Informasi Geografis sebagai berikut : 

1. Bagaimana menampilkan data hasil inventarisasi kondisi jaringan irigasi 

dengan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) ? 

2. Bagaimana parameter yang disajikan dalam data spasial Sistem Informasi 

Geografis (SIG) agar lebih efektif dan informatif ? 

3. Bagaimana Melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan 

irigasi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) ? 

4. Bagaimana hasil dari pemantauan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan 

jaringan irigasi dengan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) ? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berbasis Sistem 

Informasi Geografis (SIG)  di Daerah Irigasi adalah : 

1. Melakukan inventarisasi kondisi jaringan irigasi dengan informasi dan 

data spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). 

2. Menampilkan parameter yang disajikan dalam data spasial Sistem 

Informasi Geografis agar lebih efektif dan informatif.  

3. Membuat Peta jaringan irigasi operasi dan pemeliharaannnya dengan 

berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). 

4. Mendeskripsikan hasil pemantauan dan evaluasi dari operasi dan 

pemeliharaan jaringan irigasi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG ). 

1.4 Batasan Masalah 

       Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan pada 

penelitian ini dengan Sistem Informasi Geografis dipetakan untuk 
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daerah irigasi di Kab. Sukabumi (studi kasus: satu buah DI di wilayah 

kerja PSDA Kab. Sukabumi). 

2. Data dan informasi hasil inventarisasi yang ditampilkan pada SIG  OP 

DI meliputi antara lain : peta DI; lokasi dan kondisi infrastruktur irigasi; 

foto. 

1.5 Sumber Data 

       Pengumpulan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni dengan 

cara mengumpulkan data daerah irigasi Kab. Sukabumi, melakukan wawancara, 

dan studi pustaka untuk mencari referensi yang dapat mendukung penelitian ini. 

Data DI diambil dari PSDA Kab. Sukabumi.  

1.6 Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun 

praktis.  

1). Manfaat Teoretis  

Sebuah penelitian tentunya memiliki manfaat dari hasil penelitiannya 

tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

wawasan yang luas mengenai pengkajian dalam bidang operasi dan 

pemeliharaan jaringan irigasi bagi penulis maupun pembacanya.  

2). Manfaat Praktis  

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta 

pemahaman baru kepada pembaca mengenai cara operasi dan pemeliharaan 

jaringan irigasi secara praktis, efektif dan efisien melalui Sistem Informasi 

Geografis ini. Dan bagi pengguna dalam hal ini PSDA Kab. Sukabumi adalah 

untuk menunjang kegiatan OP lebih efektif dan efisien.  

1.7 Sistematika Penyajian 

       Setelah melakukan penelitian, maka harus ada laporan tertulis sebagai bukti 

penelitian tersebut sudah dilaksanakan. Penulisan laporan dirancang untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami penelitian yang telah dilakukan. Maka 

dari itu, dalam laporan penelitian ini disajikan sistematika penyajian secara garis 

besarnya. Laporan dibagi ke dalam beberapa bab.  



5 

 

       Bab pertama, pendahuluan diawali dengan membahas latar belakang 

masalah penelitian. Latar belakang masalah berangkat dari kendala-kendala saat 

kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sering kali menemui masalah. 

Selain itu, dalam latar belakang peneliti juga memaparkan solusi atas masalah 

tersebut, yang akan dipecahkan dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti 

merumuskan masalah dan membatasi masalah sehingga dapat dirumuskan juga 

tujuan dari penelitian.  

       Bab kedua, kajian teori membahas teori-teori yang mendukung penelitian ini. 

Teori didapatkan berdasarkan hasil kajian pustaka yang merujuk pada buku, 

jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan perancangan operasi dan 

pemeliharaan berbasis Sistem Informasi Geografis daerah Kota Sukabumi. 

       Bab ketiga, Metodologi membahas tentang metodologi penelitian yang 

dilakukan pada penelitian ini. Metodologi penelitian mencakup teknik 

pengumpulan data berupa inventarisasi, pengukuran saluran, retifikasi image, 

pengambilan foto sebuah saluran. Pengelolaan data dilakukan dengan 

menggunakan spatial data, transfer data GPS, dan lain-lain.  

       Bab keempat, Analisis dan Pembahasan membahas mengenai perancangan, 

hasil, dan pembahasan program dari penelitian yang telah dibuat.  

       Bab kelima, simpulan dan saran membahas berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Selain itu, saran merupakan hal-hal penting untuk kesempurnaan 

penelitian selanjutnya.  

 

  


