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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Patisipasi Masyarakat 

1. Pengertian 

Partisipasi berarti keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, 

meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program dan 

proyek pembagian wilayah dan merupakan aktualisasi dari kesadaran dan 

kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam 

implementasi program dan proyek yang dilaksanakan (Adisasmita, 2006: 42). 

Partisipatif, berarti pelayanan publik mendorong dan membutuhkan peran aktif 

masyarakat mulai dari tahap awal (perencanaan) hingga evaluasi atau kontrol 

pelaksanaan pelayanan publik. (Wibowo, 2007:12). 

Partisipasi masyarakat  merupakan suatu alat pembelajaran yang dapat 

memberikan perubahan kekuatan sosial melalui suatu organisasi masyarakat 

(Rustiadi, 2009:364). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya 

berarti rakyat memikul beban pembangunan dan tanggung jawab pelaksanaannya 

saja, tetapi juga dalam menerima kembali dan memanfaatkan hasil-hasil 

pembangunan (Darmansyah, 1986:222). Rusidi menyatakan (1993:2) dalam 

Mulyadi (2009:3) keterlibatan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang 

bersangkutan dengan kepentingan umum dengan cara menyumbangkan pikiran 

ide, materi dan tenaga dibedakan menjadi : 

a. Partisipasi Pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat 

atau buah pikiran  konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk 
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memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan 

memberikan  pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan 

yang diikutinya. 

b. Partisipasi Materi merupakan adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang 

harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. 

c. Partisipasi Tenaga merupakan partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga 

untuk pelaksanaan  usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu 

program. 

Berdasarkan pengertian di atas partisipasi masyarakat  adalah suatu wujud 

dari peran seta masyarakat dalam aktifitas berupa perencananan dan pelaksanaan 

untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. 

 

2. Tingkatan Partisipasi 

Partisipasi di bedakan menjadi 5 Tingkatan yaitu : 

a. Partisipasi tanpa mengenal ide obyek partisipasi. Yang bersangkutan 

berpartisipasi karena memang di perintahkan untuk ikut. Jadi disini terdapat 

unsur pemaksaan agar seseorang ikut berpartisipasi. 

b. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah mengenal ide baru dan adanya 

daya tarik dari obyek serta adanya minat dari subyek. 

c. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah meyakini bahwa ide itu 

memang baik. 

d. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah melihat lebih mendetail tentang 

alternatif pelaksanaan atau pengeterapan ide tersebut. 
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e. Berpartisipasi karena yang bersangkutan langsung dapat memanfaatkan ide 

dan hasil pembangunan tersebut untuk dirinya, keluarganya atau 

masyarakatnya (Darmansyah, 1986:224). 

  

3. Manfaat Partisipasi Masyarakat 

Manfaat partisipasi masyarakat :  

a. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan di 

daerahnya, sehingga dapat mengetahui dampak apa yang akan terjadi baik 

yang positif maupun yang negatif yang akan dan harus dilakukan.  

b. Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan, 

pembangunan dan hubungannya, sehingga pemerintah dapat menumbuhkan 

dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam 

pengelolaan lingkungan hidup.  

c. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya 

kepada permerintah terutama masyarakat di tempat proyek yang akan terkena 

dampak. Apabila pendapat masyarakat ini belum terekam atau belum jelas 

terekam dalam penelitian andal.  

d. Dari masyarakat pemerintah mendapatkan informasi yang belum atau tidak 

ada dalam laporaan amdal, sehingga kebijaksanaan atau  keputusan yang akan 

diambil akan  lebih tepat, karena di dalam informasi tersebut sering 

pemerintah dapat menemukan masalah-masalah yang penting bagi masyarakat 

yang belum terekam dalam laporan andal secara jelas terutama hal-hal apa 

yang tidak dapat dikuantitatifkan. 
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e. Apabila masyarakat telah mengetahui cukup banyak mengenai proyek tersebut 

termasuk dampak apa saja yang akan terjadi (positif dan negatif) dan usaha-

usaha apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif, sedang 

dari pihak pemerintah dan pemrakarsa proyek mengetahui pendapat - pendapat 

masyarakat serta keinginannya atau hal-hal apa yang di perlukan, sehingga 

salah paham atau terjadinya konflik dapat dihindari. 

f. Masyarakat akan dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat yang akan 

dapat dinikmati dan apabila mungkin meningkatkan  manfaat tersebut 

(dampak positif) dan ikut menekan atau menghindarkan diri dari dampak 

negatif (Suratmo, 2009 : 169-170).  

 

B. Masyarakat 

1. Pengertian 

Pemakaian kata masyarakat sehari-hari biasanya meliputi juga 

“community”dalam bahasa Inggris. Sesungguhnya antara society dan community 

itu ada perbedaan mendasar. Namun, dalam bahasa Indonesia. ”seolah-olah” sama 

saja (Setiadi, 2006:83). Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut society, asal 

katanya socius yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa 

Arab, yaitu syirk, artinya bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, 

yang yang disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan unsur-unsur 

kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan (Soelaeman, 

2009:122). Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang  yang  

hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang 
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tertentu. (Poerwodarminto dalam Hartomo, 2008:88). Masyarakat adalah seluruh 

rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat 

adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi 

kemasyarakatan (Undang -Undang No 38 Tahun 2011). 

 

2. Unsur  Masyarakat 

Dari sekian banyak unsur masyarakat yang dikemukakan para ahli di atas 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Kumpulan orang.  

b. Sudah terbentuk dengan lama. 

c. Sudah  memiliki sistem dan struktur sosial tersendiri. 

d. Memiliki kepercayaan (nilai), sikap , dan perilaku yang dimiliki bersama. 

e. Adanya kesinambungan dan pertahanan diri. 

f. Memiliki kebudayaan (Setiadi, 2006:83). 

 

3. Bentuk Kelompok Masyarakat 

Bentuk Kelompok Masyarakat di bagi menjadi dua yaitu : Gemeinschaft 

dan Gesellscaft. 

a. Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama dimana terdapat unsur 

pengikat berupa hubungan batin yang murni  bersifat alamiah  dan kekal. 

Faktor yang menjadi ikatan itu berupa rasa cinta dan kesatuan batin yang 

bersifat  kodrati, seperti keluarga, kelompok kekerabatan dan sebagainya. 

b. Gesellscaft dapat diartikan sebagai bentuk ikatan bersama berupa ikatan lahir 

yang bersifat pokok dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti ikatan semacam 
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ini memiliki jangka waktu yang pendek yang didasarkan  pada adanya 

kebutuhan timbal balik seperti ikatan pedagang, serikat buruh dan sebagainya 

(Hartomo, 2008:97). 

 

C. Pelestarian Lingkungan Hidup 

1. Pengertian 

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk 

memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

(Undang-Undang No 23 Tahun 1997). Menurut Undang-Undang  Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UUPLH) yaitu, pasal 1 dijelaskan bahwa pengelolaan 

lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan 

hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, 

pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia lestari yaitu tetap seperti keadaannya semula, 

tidak berubah, kekal. Sedangkan kata melestarikan berarti menjadikan 

(membiarkan) tetap tidak berubah, membiarkan tetap seperti keadaannya semula 

(Sugono, 2008:920). Konservasi merupakan upaya pelestarian lingkungan, tetapi 

tetap memperhatikan, manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu dengan tetap 

mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan 

masa depan (Setyowati, 2014:38). 

Pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup juga dijelaskan dalam 

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yaitu pada pasal 1 

bahwa pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu rangkaian upaya untuk 

memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

(Koesnadi, 2002: 186). Pengertian yang lebih rinci dijelaskan oleh (Effendi 2006: 
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108) bahwa, upaya pelestarian lingkungan hidup secara fungsional salah satunya 

adalah melalui pengendalian erosi tanah disetiap tipe penggunaan lahan.  

Berdasarkan pengertian di atas pelestarian lingkungan hidup adalah upaya 

untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan 

dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan, serta menjaga kesetabilan 

lingkungan. 

 

2. Pelestarian Sumber Daya Air 

Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui: 

a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air 

b. pengendalian pemanfaatan sumber air. 

c. pengisian air pada sumber air. 

d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi. 

e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan 

dan pemanfaatan lahan pada sumber air. 

f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu. 

g. pengaturan daerah sempadan sumber air. 

h. rehabilitasi hutan dan lahan. 

i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam 

(Undang-Undang No 7 Tahun 2004). 

 

3. Klasifikasi Mutu Air 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, klasifikasi mutu air ditetapkan 

menjadi (empat) kelas yaitu: 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ...,RONI PERMADI, FKIP, P GEOGRAFI, UMP 2017



 
 

 14 

a. Kelas I, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, 

dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut; 

b. Kelas II, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk Prasarana/sarana 

rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi 

pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut. 

c. Kelas III, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan 

air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan 

lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

d. Kelas IV, yang peruntukannya dapat di gunakan untuk mengairi pertanaman, 

dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut (Fauzi, 2010 :25). 

 

D. Irigasi 

1. Pengertian 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2006 

Irigasi adalah usaha penyediaan ,pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk 

menunjanag pertanian yang jenis meliputi irigasi permukaan , irigasi rawa, irigasi 

air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Jaringan irigasi menjadi tiga 

bagian yaitu:  

a. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari 

bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan 

bagi,  bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ...,RONI PERMADI, FKIP, P GEOGRAFI, UMP 2017



 
 

 15 

b. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari 

saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi 

sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.  

c. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi 

sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri 

dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks 

kuarter, serta bangunan pelengkapnya. 

 

2. Fungsi irigasi  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 pasal 2 

tahun 2006 Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna 

meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui 

keberlanjutan sistem irigasi. 

 

3. Tipe Irigasi 

a. Irigasi Sistem Gravitasi 

Irigasi gravitasi merupakan sistem irigasi yang telah lama, dikenal dan 

diterapkan dalam kegiatan usaha tani. Dalam sistem irigasi ini, sumber air diambil 

dari air yang ada di permukaan burni yaitu dari sungai, waduk dan danau di 

dataran tinggi. Pengaturan dan pembagian air irigasi menuju kepetak-petak yang 

membutuhkan, dilakukan secara gravitatif. 
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b. Irigasi Sistem Pompa 

Sistem irigasi dengan pompa bisa dipertimbangkan, apabila pengambilan 

secara gravitatif ternyata tidak layak dari segi ekonomi maupun teknik. Cara ini 

membutuhkan modal kecil, namun memerlukan biaya eksploitasi yang besar. 

Sumber air yang dapat dipompa untuk keperluan irigasi dapat diambil dari sungai, 

misalnya Stasiun Pompa Gambarsari dan Pesangrahan (sebelum ada Bendung 

Gerak Serayu), atau dari air tanah, seperti pompa air suplesi di 01 simo, 

Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. 

c. Irigasi Pasang-Surut 

Yang dimaksud dengan sistem irigasi pasang-surut adalah suatu tipe 

irigasi yang memanfaatkan pengempangan air sungai akibat peristiwa pasang-

surut air laut. Areal yang direncanakan untuk tipe irigasi ini adalah areal yang 

mendapat pengaruh langsung dari peristiwa pasang-surut air laut. Untukdaerah 

Kalimantan misalnya, daerah ini bisa mencapai panjang 30-50 km memanjang 

pantai dan 10- 15 km masuk ke darat. Air genangan yang berupa air tawar dari 

sungai akan menekan dan mencuci kandungan tanah sulfat masam dan akan 

dibuang pada saat air laut surut (Shidarta 1997: 9). 

 

4. Pengelolaan Jaringan Irigasi 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2006 

pasal 1 ayat 36 Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi: 

a. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan 

pembuangannya, termasuk kegiatan membukamenutup pintu bangunan irigasi, 
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menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, 

mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. 

b. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan 

jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar 

pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. 

c. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna 

mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. 

 

5. Pengamanan  Jaringan Irigasi  

Keputusan Mentri Pekerjaan Umum No 498 tahun 2005 tindakan 

pengamanan dan pencegahan merupakan kegiatan preventif untuk menjaga 

kondisi dan atau fungsi Jaringan Irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang 

merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, yang diakibatkan oleh ulah 

manusia maupun hewan dan proses alami yang semestinya dapat dicegah.  

Kegiatan ini dilakukan setiap hari bahkan setiap saat oleh Dinas yang 

membidangi irigasi bersama-sama Anggota/Pengurus Pemberdayaan Petani 

Pemakai air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/Induk 

Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) dan Kelompok Pendamping Lapangan 

(pemerintah) bahkan seluruh masyarakat desa yang bersangkutan. Setiap aktivitas 

yang membahayakan atau merusak jaringan irigasi dilakukan tindakan tindakan 

pelarangan atau pembatasan. Tindakan pengamanan dan pencegahan dapat 

dilakukan antara lain sebagai berikut: 
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a. Tindakan pengamanan 

1) Memasang papan larangan tentang penggarapan tanah dan mendirikan 

bangunan di dalam garis sempadan saluran. 

2) Memasang papan larangan untuk kendaraan yang melintas jalan inspeksi 

yang melebihi kelas jalan. 

3) Melarang mandi, cuci, kakus (MCK) di saluran irigasi. 

4) Melarang mendirikan bangunan yang mengganggu tanggul saluran irigasi.  

5) Melarang menanam pohon di atas dan sekitar saluran irigasi.  

b. Tindakan pencegahan 

1) Membuat bangunan pengaman ditempat-tempat yang berbahaya, misalnya 

di sekitar bangunan, ruas saluran yang sangat dalam, daerah 

perkampungan dan lain sebagainya.  

2) Membuat jembatan penyeberangan.  

3) Memasang peralatan pernyataan dini untuk menyampaikan adanya bahaya 

banjir. 

4) Pemasangan penghalang (portal). 

5) Memasang papan larangan mencoret-coret pada bangunan pengairan. 

6) Mengadakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dan instansi 

terkait tentang pengamanan fungsi jaringan irigasi. (Keputusan Mentri 

Pekerjaan Umum No 498 tahun 2005) 
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6.  Jenis Pekerjaan Pemeliharaan Irigasi 

a. Tanggul: 

1) Penambalan retakan tembok irigasi 

2) Mengurung bagian-bagian yang rendah dan meratakan tanggul. 

3) Memulihkan lebar tanggul yang menyempit. 

4) Menutup bocoran-bocoran pada tanggul. 

5) Membersihkan semak/tanaman liar dan pohon yang akarnya dapat 

merusak tanggul. 

6) Memotong rumput dan tumbuh-tumbuhan pengganggu di sepanjang tebing 

dan tanggul saluran. 

7) Membersihkan sampah yang bertahan pada tebing-tebing tanggul. 

8) Merapihkan tebing saluran. 

b. Pembuangan endapan: 

Membersihkan lumpur didepan pintu pengambilan dan kantor endapan 

intake dan bangunan lain. 

c . Pemeliharaan saluran pasangan dan bangunan pasangan: 

1)  Memotong tanaman liar yang akarnya dapat merusak pasangan saluran. 

2)  Memelihara tanaman lindung disekeliling bangunan. 

3)  Memperbaiki kerusakan kecil pada pasangan saluran. 

d. Pelumasan dan pengecatan pintu air 

  (Keputusan Mentri Pekerjaan Umum No 498 tahun 2005) 
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E. Penelitian Yang Relevan 

Perbandingan penelitian dengan penelitian sejenis yang pernah 

dilaksanakan, dilakukan untuk membuktikan keaslian penelitian ini. Keaslian 

penelitian dapat dilihat dari materi yang dibahas, lokasi penelitian maupun metode 

yang digunakan oleh peneliti terdahulu Desi (2011:4). Tujuan Evaluasi Kualitas 

Air Sungai Ciliwung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000-

2010 “lokasi penelitian di sepanjang aliran Sungai Ciliwung dari hulu hingga hilir 

diwilayah administratif Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa Kualitas air Sungai Ciliwung berdasarkan parameter fisik ,kimia dan  

bakteriologis dibandingkan PerGub no.582/1995 rata-rata telah melebibihi  baku 

mutu,kecuali konsentrasi TDS padaperuntukan golongan B dan konsentrasi 

Phospat di titik 1. Tingginya konsentrasi parameter kimia diduga karena 

banyaknya aktivitas manusia disepanjang sungai (penduduk, industry, pertanian 

dll) yang membuang limbahnya ke sungai. Sedangkan tingginya parameter 

bakteriologis Fecal coli  disebabkan karena banyaknya warga tinggal di DAS 

Ciliwung yang tidak memiliki jamban dan membuang limbahnya ke sungai. 

Rangga (2012:3) tujuan Studi Efisiensi Pemberian Air Irigasi Desa 

Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah” lokasi penelitian di pada 

saluran tersier di area sawah  Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati 

Jawa Tengah”Hasil dari penelitian ini adalah Debit saluran irigasi tersier s1, s2, s3 

dan sebelum mencukupi kebutuhan air di area irigasi di Desa Kutoharjo. Pada 

saluran s4 yang ada terlalu terlalu berlebihan untuk mencukupi air tanam padi, 

maka pada pintu air tersier perlu dikendalikan. Untuk penjelasan lebih ringkasnya 

terlihat pada Tabel 2.1 : 
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Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan 

No 
Nama/ 

Tahun/Judul 

Tujuan 

Penelitian 
Metode Penelitian Hasil Penelitan 

1. Silvia Desi 

(2011) 

Evaluasi 

Kualitas Air 

Sungai  

Ciliwung di 

Provinsi 

Daerah 

Khusus 

Ibukota 

Jakarta 

Tahun 2000-

2010. 

Mengetahui 

kualitas air 

Sungai 

Ciliwung di 

daerah 

Provinsi 

DKI Jakarta. 

-Metode yang digunakan 

analisis deskriptif 

-Pengambilan sampel 

menggunakan area  

sampling 

-Pengumpulan data 

menggunakan  

wawancara ,studi 

literatur 

Kualitas air Sungai 
Ciliwung 
berdasarkan 
parameter fisik, 
kimia dan  
bakteriologis 
dibandingkan 
PerGub 
no.582/1995 rata-
rata telah 
melebibihi  baku 
mutu, kecuali 
konsentrasi TDS  
pada peruntukan 
golonga B dan 
konsentrasi 
Phospat di titik1. 
Tingginya 
konsentrasi 
parameter kimia 
diduga karena 
banyaknya 
aktivitas manusai 
disepanjang 
sungai(penduduk, 
industry, pertanian 
dll) yang 
membuang  
limbahnya ke 
sungai. Sedangkan 
tingginya 
parameter 
bakteriologis  
Fecal coli  
disebabkan  karena 
banyaknya warga 
tinggal di DAS 
Ciliwung yang 
tidak memiliki 
jamban dan 
membuang  
limbahnya ke 
sungai. 
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No 
Nama/ 

Tahun/Judul 

Tujuan 

Penelitian 
Metode Penelitian Hasil Penelitan 

2. Mochamad 

Rangga A P 

(2012 ) 

Studi 

Efisiensi 

Pemberian 

Air Irigasi 

Desa 

Kutoharjo 

Kecamatan 

Pati 

Kabupaten 

Pati Jawa 

Tengah  

Untuk 

mengukur 

debit air di 

saluran 

tersier, 

kebutuhan 

air untuk 

setiap area 

irigasi serta 

menghitung 

efisiensi 

pada 

jaringan di  

Desa 

Kutoharjo  

-Metode yang digunakan 

menggunakan 

pendekatan kuantitatif 

bersifat deskriptif  

-Metode pengumpulan 

data menggunakan 

observasi  lapangan  

,dokumentasi,wawancara  

Debit saluran 

irigasi tersier s1, 

s2, s3 dan s5 

belum mencukupi 

kebutuhan air di 

area irigasi di Desa 

Kutoharjo. Pada 

saluran s4 yang 

ada terlalu 

berlebihan untuk 

mencukupi air 

tanam padi, maka 

pada pintu air 

tersier perlu 

dikendalikan. 

3 Roni 

Permadi 

(2016) 

Partisipasi 

Masyarakat 

dalam 

Pelestarian  

Irigasi Desa 

Dukuhwaluh 

Kecamatan 

Kembaran 

Kabupaten 

Banyumas 

Untuk 

Mengetahui 

Tingkat 

Partisipasi 

Masyarakat 

dalam 

Pelestarian 

Irigasi Desa 

Dukuhwaluh 

Kecamatan 

Kembaran 

Kabupaten 

Banyumas 

Pengambilan Sampel : 

Area sampling, dan 

Proporsional Sampling, 

Data : Kuesioner 

(Angket), Dokumentasi, 

Analisis Data : 

Deskriptif Kualitatif, 

Kuantitatif dan Skoring. 

Masyarakat Desa 

Dukuhwaluh 

Kecamatan 

Kembaran 

Kabupaten 

Bayumas memiliki 

tingkat partisipasi 

rendah dalam 

pelestarian irigasi. 

Hal ini   dibuktikan 

dengan 71,67 %   

tingkat partisipasi 

dalam kategori 

rendah. Partisipasi 

dalam aspek 

pikiran, materi dan 

tenaga tergolong 

rendah. 

Sumber : Silvia Desi (2011), Mochamad Rangga A P (2012 ). 

 

F. Kerangka Pikir 

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat sekitar dalam kegiatan pelestarian 

lingkungan sungai mutlak diperlukan karena mereka yang akan secara langsung 

berhubungan dengan kegiatan pelestarian sungai di kawasan tersebut dan yang 
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terpenting adalah untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap kawasan 

pelestarian tersebut dengan memanfaatkannya secara lestari. Kerangka pikir 

penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

PARTISIPASI 

MASYARAKAT 

PELESTARIAN IRIGASI 

 

PIKIRAN 

 

a. Gagasan memasang 

papan larangan 

tentang 

penggarapan tanah 

dan mendirikan 

bangunan di dalam 

garis sempadan 

saluran. 

b. Gagasan memasang 

papan larang 

mendirikan 

bangunan yang 

mengganggu 

tanggul saluran 

irigasi. 

c. Gagasan membuat 

bangunan 

pengaman ditempat-

tempat yang 

berbahaya. 

MATERI 

 

a. Membuat 

jembatan 

penyebrangan 

irigasi. 

b. Pembersihan 

irigasi. 

c. Penambalan 

retakan tembok 

irigasi. 

d. Sosialisasi 

tentang 

pengamanan 

fungsi jaringan 

irigasi. 

TENAGA 

 

a. Melarang 

Mandi,Cuci,Kakus 

(MCK) di saluran 

irigasi 

b. Menutup bocoran-

bocoran pada 

tanggul. 

c. Membersihkan 

semak/tanaman liar 

dan pohon yang 

akarnya dapat 

merusak tanggul. 

d. Membersihkan 

sampah di aliran 

irigasi. 

e. Membersihkan 

endapan lumpur 

saluran irigasi 
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G. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut di atas yang digunakan sebagai 

kerangka pikir maka diajukan hipotesis sebagai berikut “Tingkat Partisipasi 

Masyarakat dalam Pelestarian  Irigasi di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas > 50 % kategori rendah” 
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