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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang 

pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah 

tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Irigasi dimaksudkan untuk mendukung 

produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka 

ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang 

diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.(Undang-Undang No 7 tahun 

2004) 

Tujuan irigasi adalah mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan 

tanaman pada saat persedian air tanah tidak mencukupi untuk mendukung 

pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. Pemberian 

air irigasi yang efisien selain dipengaruhi oleh tata cara aplikasi, juga ditentukan 

oleh kebutuhan air guna mencapai kondisi air tersedia yang dibutuhkan 

tanaman.Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk menunjang 

penyediaan bahan pangan, sehingga ketersediaan air di daerah irigasi akan 

terpenuhi walaupun daerah irigasi 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(Shidarta 1997: 9). 
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Undang- Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 16 (b) 

dan Pasal 23 (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan sumber daya air dan 

pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air di wilayahnya. Untuk 

merealisasikannya maka pengelolaan kualitas air harus dapat melibatkan semua 

komponen  masyarakat, sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Dengan 

demikian kualitas air yang ada di kabupaten / kota yang bersangkutan akan selalu 

sesuai dengan harapan penggunaanya. 

Irigasi  dimanfaatkan oleh masyarakat Dukuhwaluh sebagai air baku untuk  

irigasi, perikanan, media pembuangan limbah rumah tangga, sekaligus untuk 

kegiatan mandi, cuci, dan kakus (MCK). Dengan bertambahnya penduduk dari 

tahun ke tahun dapat menambah limbah yang di buang ke irigasi. Kegiatan di 

sekitar irigasi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air irigasi dan dapat 

mengakibatkan perubahan keberadaan biotik air di perairan tersebut. 

Tabel 1.1 Data Penduduk Desa Dukuhwaluh 

Lokasi  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rt 2/rw 3 49 52 52 54 56 57 

Rt 1/rw 4 84 86 88 90 92 92 

Rt 2/rw 4 50 51 52 52 53 52 

Rt 3/rw 4 43 45 47 47 47 48 

Rt 4/rw 4 41 43 44 46 46 48 

 

Sumber: Monografi Desa Dukuhwaluh 2015 

 Kerugian ekonomis akibat masalah lingkungan jauh lebih tinggi daripada 

investasi di bidang lingkungan, karena lingkungan yang sehat dapat meningkatkan 

kreativitas berfikir dan bekerja masyarakat. Upaya pemerintah untuk 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyehatan lingkungan 

tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1997. Pelestarian fungsi air perlu 

dilakukan melalui pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 

secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan 

mendatang serta keseimbangan ekologis. Upaya pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 82 tahun 2001. 

Salah satu masalah pelestarian lingkungan yang juga terjadi di Purwokerto 

adalah peningkatan pencemaran air, yaitu irigasi Dukuhwaluh. Dari hasil pantauan 

pada 18 Juli 2016 terlihat kondisi irigasi tersebut kotor dan tercemar 

limbah,disebabkan masyarakat melanggar peraturan yang ditetapkan  pemerintah.  

Program Kali Bersih (Prokasih) merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk mengendalikan pencemaran dan peningkatan kualitas air irigasi 

agar berfungsi sesuai peruntukannya. Prokasih ini diatur pemerintah melalui 

Keputusan Mentri Lingkungan Hidup No. 35 tahun 1995. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 7 antara lain disebutkan 

bahwa setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara 

kelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang 

pembangunan berkesinambungan. 

Kesadaran individu dalam masyarakat  mengenai lingkungan hidup dan 

kelestariannya merupakan hal yang amat penting dewasa ini dimana pencemaran 

dan perusakan lingkungan merupakan hal yang sulit dihindari. Kesadaran 
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masyarakat yang terwujud dalam berbagai aktifitas lingkungan maupun aktifitas 

kontrol lainnya adalah hal yang sangat diperlukan untuk mendukung apa yang 

dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan penyelamatan lingkungannya. 

Dengan begitu kesadaran masyarakat akan lingkungannya adalah suatu bentuk 

dari toleransi ini. Toleransi atau sikap tenggang rasa adalah bagian dari 

konsekuensi logis dari hidup bersama sebagai makhluk sosial. Melanggar 

konsekuensi ini juga berarti melanggar etika berkehidupan bersama (Yuliana 

2012:4). 

Partisipasi masyarakat sepenuhnya dilihat dari keterlibatan masyarakat 

mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Lebih lanjut, melalui partisipasi tersebut 

masyarakat mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya 

mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah mereka. Menarik untuk mengkaji 

mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. 

(Adisasmita, 2006: 44). 

Tersedianya fasilitas tidak menjamin sebuah masyarakat  berperilaku 

sehat. Hal ini dapat kita lihat dari kepemilikan fasilitas seperti jamban, sumur, dan 

kamar mandi yang telah ada di setiap rumah, namun kurang dimanfaatkan oleh 

masyarakat Desa Dukuhwaluh tetap saja menggunakan irigasi untuk pembuangan 

limbah rumah tangga (Abdullah, 2006: 12). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian, dengan 

judul Partisipasi Masayarakat dalam PelestarianIrigasi di Desa Dukuhwaluh 

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka dapat di 

tentukan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Tingkat Partisipasi 

masyarakat dalam pelestarian irigasi Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Tingkat 

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian irigasi Desa Dukuhwaluh Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas.  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian yang dilakukan masyarakat akan mendapatkan pengetahuan 

tentang Partisipasi masyarakat dalam pelestarian Irigasi Desa Dukuhwaluh 

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 

2. Bagi Keilmuan/Pengetahuan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan pemikiran dan 

memperluas pengetahuan tentang Partisipasi masyarakat dalam pelestarian 

Irigasi Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.  

3. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian 

yang lebih luas tentang Partisipasi masyarakat dalam pelestarian Irigasi di 

Desa  Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 
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4. Bagi Pemerintah  

Menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan 

khususnya pemerintah daerah dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam 

pelestarian irigasi, terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. 
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