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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Air ialah sumbernya kehidupan yang sangat krusial. Menurut Undang-

Undang Sumber Daya Air Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, Daerah 

Aliran Sungai (DAS) adalah wilayah daratan yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sungai dan anak-anak sungainya. Fungsi DAS adalah 

penampungan, penyimpanan ke danau ataupun lautan, memengaruhi aktivitas 

daratan. 

Indonesia, negara dengan lahan sawah yang luas, telah mengembangkan 

7.145.168 hektar lahan irigasi sejak peninggalan zaman Belanda hingga tahun 2015. 

Daerah irigasi rusak 3.294.637 hektar (46,11%) atau 1.141.084 hektar (15,97%) 

rusak berat, 1.203.246 hektar (16,84%) rusak sedang dan 950.307 hektar (13,3%) 

rusak ringan, kerugian tersebut disebabkan oleh gangguan alam dan pengelolaan 

irigasi yang buruk infrastruktur irigasi (Modul kinerja jaringan irigasi Kementrian 

PUPR). Situasi ini, jika dibiarkan, dapat merusak ketahanan pangan nasional dan 

dengan demikian mempengaruhi stabilitas negara dikemudian harinya. masa depan. 

Hal ini tentu akan menggerogoti ketahanan pangan yang sedang digalakkan. 

Melihat fenomena ini, semua pemangku kepentingan irigasi sepakat tentang 

pentingnya OP dalam menjaga keberlanjutan irigasi 

Daerah Irigasi warungkiara memiliki luasan 507,00 Ha, yang didirikan tahun 

1902, dan memiliki Panjang saluran 6600 meter yang terletak di daerah Kecamatan 

Warungkiara Desa Ubrug Kabupaten Sukabumi, dan menjadi kewenangan 

pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Daerah irigasi tersebut, memiliki 

beberapa permasalahan karena air yang tidak sampai ke hilir karena debit air yang 

tidak merata akibat nya pemenuhan air di wilayah warungkiara semakin menurun. 

Sistem seperti itu tentu akan kurang efisien. Akibat buruknya pengelolaan OP 

dan air irigasi, air yang mencapai sawah tidak mencukupi, mengakibatkan 

rendahnya Indeks Pertanam (IP) dan produktivitas pertanian. Hal ini menyebabkan 

hasil yang lebih rendah, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan dan 
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kesejahteraan petani. Karena kinerja irigasi merupakan pendukung utama 

ketahanan pangan nasional. 

Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Jaringan 

Irigasi ialah apa yang diperlukan tata kelola dari apa yang telah mengaturnya 

(Kepmen Kimpraswil No. 529/KPTS/M/2001). AKNOP dipergunakan Operasi dan 

Pemeliharaan jaringan irigasi. Setelah melalui pengamatan dilapangan dan 

mendapatkan data inventarisasi yang meliputi jaringan dan saluran maka nilai 

AKNOP tersebut bisa muncul karna data yang dibutuhkan sudah terkumpul lalu 

Rencana Anggran Biaya (RAB) dibuat untuk menghitung hasil inventarisasi 

jaringan irigasi. Skala proritas pembiayaan AKNOP ialah dari contohnya 

pembiayaan, memelihata ataupun lainnya.  

1.2  Rumusan Masalah  

Beralaskan melatarkangi sebelumnya maka rumusannya:  

Berapa biaya Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan D.I 

Warungkiara ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Maksud dari kajian yaitu:  

Mengetahui biaya AKNOP terhadap pemeliharaan jaringan irigasi D.I 

Warungkiara 

1.4  Manfaat Penelitian  

Kemanfaatan dibagi menjadi dua yaitu dari kajian ini ialah:  

1. Manfaat Penelitian Praktis 

Memberikan alternatif untuk analisis pemeliharaan dengan menggunakan 

AKNOP 

2. Manfaat Penelitian Akademis 

Bagi penelitian lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembang 

ataupun menambah wawasan terkait pemeliharaan irigasi 

1.5  Batasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan di DI Warungkiara 

2. Data penelitian diambil dari Dinas Pengolahan Sumber Daya Air 
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3. Perhitungan biaya pemeliharaan hanya dilakukan pada DI Warung Kiara 

sebagai studi kasus.  

1.6  Kerangka Berpikir Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan dalam pelaksaannya yang 

ditunjukan pada kerangka berfikir tersebut 
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1.7  Sistematika Penulis  

 Sistematika penulisan bertujuan memudahkan pemahaman dan analisis oleh 

peneliti. Dalam laporan penelitian ini, sistem penulisannya terdiri dari lima bab, dan 

uraian masing-masing bab secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN  

 Bab ini membahas pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

penelitian, batasan masalah, maksud dan tujuan, kerangka berpikir, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi teori untuk pembahasan teori umum tentang definisi irigasi, 

sistem irigasi, jaringan irigasi, saluran irigasi, dan evaluasi stok bangunan irigasi. 

BAB III METODE PENELITIAN  

 Bab ini berisi tentang pengembangan diagram alur, tipe data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini mejelaskan data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil peneliti dan saran.  


