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I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usaha peningkatan produksi pangan melalui pemanfaatan infrastruktur irigasi 

mempunyai peranan penting  untuk menyediakan air bagi tanaman dan dapat 

digunakan untuk mengatur kelembaban tanah, membantu menyuburkan tanah 

melalui bahan-bahan kandungan sedimen yang dibawa oleh air dan dapat 

menekan perkembangan hama tertentu dan memudahkan pengolahan tanah. 

Adanya irigasi dapat juga   mengurangi resiko kegagalan panen karena 

ketidakpastian hujan dan kekeringan, respon pemupukan terhadap pertumbuhan 

tanaman  lebih baik dengan ketersediaan air yang mencukupi. 

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang 

merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan dan pembagian air 

irigasi. Dengan adanya jaringan irigasi, maka kegiatan pengairan untuk sawah 

pertanian dapat dilaksanakan secara efisien.  Dengan demikian kegiatan operasi 

dan pemeliharaan jaringan irigasi sangat penting dilakukan agar fungsi dari jaringan 

irigasi tetap berjalan secara maksimal 

Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sistem irigasi di tingkat usahatani telah 

ditetapkan dalam 2 (dua) landasan hukum yaitu UU No. 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. 

Pada kedua landasan hukum tersebut, ditekankan bahwa “pengembangan sistem 

irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air“. 

Artinya, segala tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di 
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tingkat tersier menjadi tanggung jawab lembaga Perkumpulan Petani Pemakai 

Air/P3A.  

Tujuan pembentukan P3A ini antara lain: 

(1) membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air pada tingkat 

usahatani, 

(2)  membagi air pada blok tersier secara merata, 

(3)  memelihara bangunan-bangunan tersier air secara baik, 

(4) mengatur pelaksanaan jadwal tanam dan pola tanam yang telah ditentukan oleh 

pemerintah, 

(5) meredakan konflik terhadap pembagian air. 

Sedangkan  tugas P3A antara lain adalah: 

(1) merencanakan dan melaksanakan O&P di petak tersier, 

(2) mobilitas sumberdaya petani; dan 

(3) menjalin kerjasama horizontal dengan organisasi formal dan nonformal di tingkat 

desa, serta hubungan vertikal dengan instansi-instansi yang bertanggung jawab 

atas O&P jaringan utama (Sugianto, 1991). 

Berdasarkan tujuan dan tugas dari P3A tersebut, maka kelembagaan P3A secara 

organisatoris, teknis, dan finansial diharapkan mampu melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dalam pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, dan pemeliharaan 

jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya dalam petak tersier, kwarter, desa, 

sehingga diharapkan lembaga tersebut  dapat memberikan kontribusi yang besar 

bagi keberhasilan pengelolaan air irigasi di tingkat tersier. (Arifah, 2008). 

 Untuk hal tersebut perlu dilakukan penilaian kinerja P3A tersebut dalam dalam 

mewujudkan tujuan yang telah diberikan sesuai undang-undang dan peraturan 
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yang telah  ditetapkan pemerintah, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan 

produksi pertanian serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani dan 

ketahanan pangan nasional. 

Pentingnya penilaian kinerja P3A diperlukan juga untuk menggambarkan sejauh 

mana usaha dan kemandirian P3A dalam tanggung-jawab  kapasitasnya sebagai 

lembaga pengelola air serta pengelolaan irigasi dalam bentuk pengembangan atau 

rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi. 

Implementasinya di tingkat lapangan  diwujudkan melalui bagaimana pelaksanaan 

operasi dan pemeliharaan irigasi secara partisipatif yang dilakukan para petani dan 

atau  perkumpulan  yang telah mereka bentuk, yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya kepada mereka sendiri. Dan selanjutnya dengan 

melalui kegiatan tersebut diharapkan tercipta kelembagaan petani pemakai air yang 

lebih berdaya, lebih kuat, mandiri dan mampu menopang pembangunan pertanian 

dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan. 

 

B. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan Penilaian Kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), 

adalah sejauh mana usaha dilakukan, dijalankan, dan dilaksanakan agar operasi 

dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai sumberdaya air bagi usaha kegiatan 

peningkatan produksi pertanian  dapat diwujudkan serta berjalan sesuai yang 

diharapkan.  

C. Sasaran 

Sasaran pelaksanaan kegiatan (penerima manfaat) adalah petani yang tergabung 

dalam kelembagaan petani pemakai air ( P3A/GP3A) dalam keterlibatan 
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perencanaan dan pelaksanaan operasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana 

irigasi seperti kerusakan jaringan irigasi tersier, minimnya ketersediaan infrastruktur 

penyediaan air irigasi, dan lain-lain yang berdampak pada rendahnya tingkat 

pemenuhan kebutuhan air irigasi di tingkat usaha tani. 

D. Hasil (Outcome)  

Hasil yang diharapkan  selain berupa inventarisasi kinerja P3A, baik  berupa: 

informasi data keadaan umum kelompok P3A,  dinamika dalam kelompok P3A yang 

tengah berjalan selama ini ; Identifikasi potensi dan kendala yang dihadapi oleh 

P3A;  Bentuk kegiatan dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan peran 

P3A dalam operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi sebagai sumber 

daya air dalam mendukung peningkatan IP di wilayahnya. 

 

E. Pengertian atau Istilah 

1. Kinerja dalam organisasi ,merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan   

    organisasi yang telah ditetapkan (Wikipedia). 

2. Kelembagaan Petani Pemakai Air adalah lembaga/institusi yang dibentuk oleh 

petani dan atau masyakarat dan atau pemerintah yang bertujuan untuk 

melaksanakan pengembangan dan atau pengelolaan air irigasi dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan air irigasi di lahan pertaniannya. 

3. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelembagaan yang 

ditumbuhkan/dibentuk petani yang mendapat manfaat secara langsung dari 

pengelolaan air dan jaringan irigasi, air permukaan, embung/ dam parit dan air 

tanah.  
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4. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) adalah gabungan beberapa 

kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan 

jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok 

sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola 

koordinasi dan penyelenggaraan irigasi sekunder serta memperkuat posisi tawar 

petani pada usaha pertaniannya; 

5. Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air adalah upaya penguatan dan 

peningkatan kemampuan dan kapasitas P3A maupun GP3A meliputi aspek 

kelembagaan, teknis usaha pertanian dan irigasi serta pembiayaan dengan 

dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, 

pendampingan dan menumbuh kembangkan partisipasi dalam upaya mencapai 

ketahanan pangan nasional; 

6. Pengelolaan Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan pengelolaan irigasi yang 

berbasis peran serta petani dalam proses penyelenggaraan sejak pemikiran 

awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahap 

perencanaan, rehabilitasi, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, 

pengamanan dan konservasi. 

7. Operasi  jaringan  irigasi   adalah  upaya  pengaturan  air  irigasi    dan  

pembuangannya  dengan  tujuan  untuk  mengoptimalkan fungsi dan manfaat 

jaringan irigasi. 

8. Pemeliharaan  jaringan  irigasi    adalah  upaya  menjaga  dan  mengamankan  

jaringan  irigasi    agar  selalu  dapat  berfungsi  dengan   baik   guna   

memperlancar   pelaksanaan   operasi   dan  mempertahankan kelestariaanya. 
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II.  METODE PENELITIAN 

 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

      Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada Daerah Irigasi Telaga Langsat 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. 

      Waktu kegiatan penelitian ini akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan dari bulan   

Oktober  hingga Desember 2016. 

 

B.  Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 

dari hasil wawancara dengan pengurus kelompok P3A.  Data sekunder diperoleh 

dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten yang 

bersangkutan, dan Balai Penyuluhan Kecamatan Telaga Langsat. 

 

C.  Metode Pengumpulan Data 

     Metode pengumpulan dilakukan dengan waancara langsung pada pengurus 

P3A dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur yang telah disiapkan 

sebelumnya. Pendataan P3A ini bekerjasama dan berkordinasi dengan Dinas 

Pertanian di Kabupaten yang bersangkutan, khususnya bagian yang menangani 

pembinaan P3A. serta Balai Wilayah Sungai  Provinsi Kalimantan Selatan, Untuk 

kontrol, penguatan dan indepth eksplorasi dilakukan juga kegiatan Fokus Group 

Discussion (FGD) melibatkan narasumber yang sesuai terutama pengurus P3A, 

petugas pembina irigasi di Kabupaten dan Provinsi, Tim Peneliti dan tenaga ahli 

yang relevan. 
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D.  Analisis Data 

     Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis sesuai dengan jenis datanya.  Data 

yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif berdasarkan keterangan tertulis 

atau lisan untuk memberikan gambaran holistik tentang profil P3A.   Data yang 

bersifat kuantitatif diolah secara tabulasi. 
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III.  PROFIL  IRIGASI  DAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) 
DAERAH  IRIGASI TELAGA LANGSAT 

 
A. Profil Irigasi Telaga langsat 

 

Daerah Irigasi  Telaga Langsat   terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sumber air  dari Sungai Telaga Langsat serta 

Bendung Telaga Langsat.  Memiliki luas areal potensial  sekitar 4000 hektar dan 

yang terbangun   fungsional sekitar 3.018 hektar.  Secara fisik Bendung Telaga 

Langsat mempunyai panjang badan 28,00 meter, dengan tinggi mercu pada elevasi 

lebih kurang 3,00 meter, dan jumlah pintu Intake sebanyak 2 buah.  Berdasarkan 

jaringan irigasi terdapat saluran Induk Kiri (1 pintu),  dengan  panjang saluran 

primer kiri 3.378 meter, panjang saluran sekunder 1.798 meter, serta panjang 

saluran tersier….. meter, sedangkan pada  saluran Primer Kanan (1 pintu).  

Terdapat  saluran sekunder sepanjang 7.163,9 meter, dan saluran tersier 

sepanjang 10.989 meter. 

Bendung irigasi telaga langsat merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda 

tahun 1939, setelah perbaikan atau rehabilitasi total pada tahun 1977 hingga 1980-

an, dapat difungsikan hingga saat ini.  Prasarana fisik dilihat dari ruas saluran 

terdapat  5 (lima) ruas saluran, yaitu :  

1. Saluran sekunder Gumbil 

2. Saluran sekunder Pakuan 

3. Saluran sekunder Limau Gampang 

4. Saluran sekunder Padang Basar, dan 

5. Saluran sekunder Ambutun 
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Gambar 1. Bendung dan saluran primer Irigasi Telaga Langsat 
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Gambar 2.. Gambar saluran sekunder dan tersier irigasi telaga langsat 
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B. Keadaan Sarana dan Prasarana Irigasi 

Dalam pengembangan pertanian pada lahan beririgasi, ketersediaan sarana dan 

prasarana irigasi merupakan faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan 

usahatani yang dilakukan.  Keberlanjutan usahatani ini sendiri selain ditentukan 

oleh tersedianya prasarana dan sarana irigasi juga ditentukan oleh kemampuan 

petani atau kelompok tani di wilayah tersebut untuk memelihara prasarana dan 

sarana tersebut.  Pemerintah telah menyusun peraturan dan pembagian wilayah 

tanggung jawab serta wewenang dalam pemeliharaan jaringan irigasi berserta 

bangunannya. Pemerintah Pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder 

pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 Ha, daerah irigasi lintas daerah 

provinsi, lintas negara dan irigasi strategis nasional.  Untuk provinsi, wewenang dan 

tanggung jawabnya untuk daerah irigasi yang luasnya 1.000 Ha hingga 3.000 Ha. 

Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 Ha 

Untuk kewenangan pengelolaan irigasi secara umum ditentukan berdasarkan luas 

layanan irigasi yang ada, sedangkan pemeliharaan jaringannya ditentukan 

berdasarkan tipe salurannya.  Untuk bangunan bendungan, saluran primer, dan 

saluran sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah sesuai 

dengan luas layanannya.  Untuk saluran tersier, wewenangnya diserahkan kepada 

kelompok P3A untuk operasionalnya maupun kegiatan pemeliharaannya.   
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Inventarisasi Kondisi Jaringan irigasi 

Inventarisasi kondisi prasarana irigasi berdasarkan tingkat kerusakan disajikan 

pada Tabel   berikut.  

 Tabel  1.   Kondisi   Irigasi Telaga Langsat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

No Jenis Bangunan Jumlah  Kondisi 

1 Bendung type OGEE 1 buah baik 

2 Bangunan bagi/pintu intake 2 buah baik 

3 Bangunan sadap/pengambil air 17  buah Rusak ringan 

4 Bangunan Pelengkap 65 buah Baik 

5 Pintu bangunan pelengkap 64 buah Baik 

6 Pintu bangunan sadap 17 buah Rusak ringan 

7 Jalan inspeksi 15,31 km Rusak ringan pada hampir 
seluruh jalan 

8 Saluran primer 1, 20 km 500 meter Rusak ringan 

9 Saluran sekunder 25,43 km 3 km Rusak ringan 

10 Saluran tersier 21,51 km 3 km Rusak ringan 

11 Saluran pembuang 28,31 km 5 km Rusak ringan 

 

Sumber : Bapak Arsyad (Pengamat pengairan irigasi Telaga Langsat) 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar kondisi khususnya 

prasarana fisik cukup banyak yang mengalami kerusakan, terutama bagian 

beberapa pintu bagi/sadap, beberapa saluran  primer juga terdapat kerusakan lebih 

kurang 500 meter (rusak ringan), begitu juga halnya  dengan saluran skunder 

maupun tersier tetapi cukup panjang yaitu kurang lebih 3 km, bahkan terdapat 

kerusakan yang cukup besar pada jalan inspeksi yang meliputi hampir seluruh 

panjang jalan.  Walaupun beberapa saluran mengalami kerusakan,  kondisi saluran 

masih dapat difungsikan tetapi tidak optimal. 
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Gambar   3.   Kondisi Kerusakan Saluran Irigasi Telaga Langsat, 2016 

 



 

14 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Kajian  Penilaian  Kinerja  Perkumpulan  Petani  Pemakai  Air (P3A) Di Kawasan  Irigasi  
Bendung  Telaga Langsat , Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan, Kalimantan  Selatan 

Berdasarkan penelitian terhadap sampel dari perwakilan kelomppok P3A, diperoleh 

keadaan irigasi dalam hubungan kemampuannya mengairi persawahan, seperti 

disajikan Tabel  2. 

 

Tabel   2.   Kondisi bendungan dan keadaan air irigasi, dan tingkat kerusakan saluran 

No U r a I a n Kondisi  

1 Kondisi bendungan  94% menyatakan  berfungsi baik 
sepanjang waktu 

 6 % lainya menyatakan berfungsi 
hanya pada musim hujan 

 

2 Kondisi air irigasi 
saluran primer 

 68,75% menyatakan kondisinya 
normal dan air tersedia sepanjang 
waktu 

 31,25% menyatakan normal, tetapi 
hanya tersedia saat musim hujan 

 

3 Kondisi air irigasi 
saluran skunder 

 56,25% menyatakan normal & 
tersedia sepanjang waktu 

 37,5% menyatakan normal hanya 
pada musim hujan 

 6,25% menyatakan tidak normal 

 

4 Kondisi air irigasi 
saluran tersier 

 56,25% normal dan tersedia 
sepanjang waktu 

 37,5% normal hanya pada musim 
hujan 

 6,25% me nyatakan tidak normal, 
tidak befungsi sama sekali 

 

5 Tingkat kerusakan 
saluran tersier 

 31,25% berfungsi baik, dengan tkt 
kerusakan < 10% 

 62,5% dengan tingkat kerusakan 
10%-25% 

 6,25% rusak parah dengan 
kerusakan > 50% 

 

6 Kondisi pintu air atau 
bangunan pembagi 
air 

 31,25% berfungsi baik dengan 
kerusakan < 10% 

 62,5% terdapat kerusakan sekitar 
(10%-25%) 

 6,25% rusak parah >50% 

 

 

Sumber : diolah dari data primer, 2016 
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Kondisi Bendungan 

 Bangunan bendungan yang melayani sistem pengairan umumnya telah 

berfungsi walaupun beberapa ada yang masih belum optimal. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan kelompok P3A diketahui bahwa hanya 94,0%  berfungsi dengan 

baik dan air tersedia sepanjang waktu.  Dengan kata lain, bangunan irigasi yang 

memiliki potensi untuk melayani kebutuhan air bagi petani yang mau menanam padi 

minimal dua kali setahun jumlahnya kurang dari separuhnya.  Secara lengkap gambaran 

tentang kondisi bangunan bendungan irigasi dan kemampuannya memberikan layanan 

pengairan dapat dilihat pada Gambar 4 berikut: 

 

Gambar 4.   Kondisi bendungan dan kemampuannya dalam memberikan 
pelayanan kebutuhan air untuk usahatani padi  

 
 

Berdasarkan Gambar 4 diatas 94% bangunan bendungan yang menurut kelompok 

P3A  mampu diharapkan untuk mendukung sistem pertanian padi sawah, terutama 

untuk tanam dua kali setahun atau lebih.  Hanya sebagian  kecil bangunan 

mengalami kerusakan,    debit air yang dapat ditampung dan dialirkan  sebenarnya 

cukup memadai atau mencukupi untuk dibagikan ke wilayah pertanian yang ada.  
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     Kondisi Saluran Primer 

 Saluran primer yang ada pada wilayah irigasi Telaga langsat menurut petani 

yang tergabung dalam kelompok P3A, hanya sebanyak 68,75% wilayah irigasi 

yang kondisi air pada saluran primernya tersedia sepanjang waktu sehingga 

mampu untuk dibagikan ke saluran sekundernya.  Secara lengkap gambaran 

kondisi saluran primer dapat dilihat pada Gambar 5.   

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa terdapat sebanyak 31,25%  saluran 

primer  yang menurut kelompok P3A tidak bisa diharapkan untuk mendukung 

sistem pertanian padi sawah, terutama untuk pertanian padi sawah, atau untuk 

tanam dua kali setahun atau lebih.  Hal ini antara lain disebabkan karena saluran 

yang sudah rusak, dindingnya longsor dan dangkal. 

 

 

Gambar 5.  Kondisi saluran  primer dan ketersediaan air 
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Kondisi Saluran Sekunder 

 Saluran sekunder dalam wilayah layanan irigasi kelompok P3A di 

Telaga Langsat sebagian besar yaitu 56,25% berfungsi normal dan 

tersedia sepanjang waktu, dan 37,50% normal hanya pada musim hujan, 

tetapi terdapat 6,25% tidak mampu berfungsi dengan baik bahkan tidak 

ada airnya pada musim kemarau.  Kondisi ini tentunya sangat 

berpengaruh dengan kemampuan dan aktivitas petani yang tergabung 

dalam kelompok tani untuk bisa menerapkan pola tanam dua kali 

setahun, terutama musim tanam kedua (April-September).   

 

 
Gambar 6.   Kondisi saluran  sekunder dan kemampuannya dalam 

memberikan pelayanan kebutuhan air. 
 

Kondisi Saluran Tersier 

Saluran tersier merupakan saluran yang menjadi wewenang dan tanggung jawab 

kelompok P3A dalam operasional dan pemeliharaannya.  Gambaran tentang kondisi 

saluran tersier ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja dan 

keaktifan kelompok P3A.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 
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sekitar 56,25% kelompok P3A yang saluran tersiernya berfungsi dengan baik serta 

airnya tersedia sepanjang tahun.  Hal ini menunjukkan bahwa potensi untuk 

penanaman padi dua kali setahun bisa dilakukan oleh sekitar 56,25% kelompok 

P3A.  Walaupun demikian, potensi ini dapat ditingkatkan lagi jika lokasi-lokasi yang 

salurannya masih berfungsi dengan baik walaupun airnya hanya tersedia cukup 

pada musim penghujan saja.  Lokasi-lokasi seperti ini terdapat pada sejumlah 

37,50% kelompok P3A.  Dengan demikian, jika wilayah ini mampu dikelola secara 

baik, terutama dengan upaya khusus dan pengaturan jadwal tanam yang ketat, 

terutama pada akhir musim penghujan dengan pola tanam padi unggul –unggul 

(musim tanam pertama padi unggul bulan Nopember – Pebruari, dan musim tanam 

kedua Maret – Juni).  Pola ini dapat diterapkan dengan asumsi petani dalam 

kelompok P3A kompak dan bekerjasama untuk mendukung keberhasilan 

penanaman padi tersebut. Pada sisi lain, masih terdapat sebanyak 6,25% 

kelompok P3A yang saluran tersiernya tidak berfungsi dengan baik atau airnya tidak 

sampai ke saluran tersier (terutama pada musim kemarau).    

 

Gambar 7.   Kondisi saluran  tersier dan kemampuannya dalam 
memberikan pelayanan kebutuhan air 
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  Menurut anggota dan pengurus kelompok P3A, ketiadaan air di saluran 

tersier ini selain karena kondisi bendungan, saluran primer dan sekunder yang 

rusak, juga karena saluran tersier tersebut banyak yang rusak.  Kerusakan ini 

bervariasi dari ringan sampai dengan sangat parah, seperti di ditunjukkan pada 

Gambar berikut. 

 

Gambar 8.   Tingkat kerusakan saluran tersier daerah irigasi telaga langsat 

 

Selain permasalahan karena kondisi bendungan maupun saluran primer dan 

sekunder yang tidak berfungsi baik, kurang atau tidak berfungsinya saluran tersier 

secara optimal. Beberapa bagian  rusaknya bangunan pintu pembagi dari sekunder 

ke tersier.  Kerusakan ini selain karena faktor usia bangunan yang sudah tua 

dengan pintu yang sudah keropos, juga karena petugas pintu air tidak menjalankan 

tugasnya dengan baik.    Gambaran tentang kondisi pintu pembagi dari saluran 

sekunder ke saluran tersier ini dapat dilihat pada Gambar 9 berikut. 
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Gambar 9.   Kondisi dan tingkat kerusakan pintu pembagi dari saluran 
sekunder ke saluran  tersier  

 

Berdasarkan Gambar 9, dapat diketahui bahwa pintu air yang berfungsi dengan baik 

(kerusakan <10%) hanya terdapat pada 31,25%. Sebanyak 62,50% bahkan 

mengalami kerusakan dengan tingkat lebih 10% hingga 25%.  Ini menunjukkan 

bahwa kerusakan jaringan irigasi bukan hanya pada salurannya saja, tetapi juga 

pada bangunannya.  Menurut pengurus P3A, pemeliharaan dan perbaikan pintu ini 

adalah tanggung jawab pemerintah dan mereka sifatnya hanya melaporkan dan 

menunggu realisasi perbaikannya.  Kerusakan ini sering berdampak pada tidak 

teraturnya air yang masuk ke saluran tersier maupun tidak seimbangnya pembagian 

air karena pintu air sulit untuk diatur ketinggian bukaannya. 

Berdasarkan perhitungan ketersediaan air debit Bendung Telaga Langsat antara 

0,460 – 4,761 m3 per detik, sedangkan kebutuhan air untuk memenuhi pertanaman 

berkisar antara : 

 Musim tanam pertama (MT-I): adalah 729,06 – 3589,92 liter per detik 
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 Musim tanam kedua (MT-II): adalah 363,29  – 4779,00 liter per detik 

 Musim tanam ketiga (MT-III): adalah 1073,75 – 1993,91 liter  per detik 

Namun demikian bahwa debit andalan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan air 

irigasi secara keseluruhan daerah irigasi Telaga langsat, sehingga terjadi 

kekurangan air selama 6,5  (enam setengah) bulan. 

Selain data kondisi tersebut diatas, beberapa masalah yang dihadapi kelompok P3A 

dalam pengelolaan air irigasi adalah: 

 Pembagian atau distribusi air yang tidak merata atau kurang atau tidak 

mencukupi, hal ini terjadi disebabkan karena pada bagian hulu ditutup oleh 

anggota lain. 

 Debit air tidak cukup pada saat penanaman 

 Kurangnya kerjasama antara anggota, dan antar kelompok 

Beberapa masalah tersebut  pada dasarnya telah dilakukan upaya pengelolaan 

irigasi antara lain: 

 Pemantauan intesif oleh petugas dan pengamat irigasi 

 Perbaikan dan pembersihan saluran dari rumput dan endapan 

 Dan melaporkannya kepada instansi terkait. 

 

C.   Profil  Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A-GP3A)  
 
 Perkumpulan Petani Pemakai Air di Daerah Irigasi Telaga Langsat  pada 

saat ini terdapat 17 Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dan 1 (satu) GP3A,  

dengan jumlah anggota sekitar 2.027 petani, dan dengan luas areal kurang lebih 

1.259 hektar. 
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Tabel 3 .  Nama P3A, Jumlah anggota dan luas areal Daerah Irigasi Telaga Langsat 
 
No Nama P3A Th 

Berdiri 
Desa Jumlah 

Anggota 
Luas Areal 

(ha) 
Kriteria 
saluran 

1 Fajar harapan 1996 Telaga Langsat 88 48 D.Irigasi 

2 Berkat bersama 1996 Telaga Langsat 125 77 D.Irigasi 

3 Berkat Subur 1996 Telaga Langsat 204 108 D.Irigasi 

4 Kusambi 1996 Mandala 99 36 D.Irigasi 

5 Karya Bersama 1996 Mandala 127 66 D.Irigasi 

6 Manuntung 1996 Mandala 81 35 D.Irigasi 

7 Seia Sekata 1996 Ambutun 121 143 D.Irigasi 

8 Harapan Masa 1996 Ambutun 33 29 Irigasi 
desa 

9 Lesung Batu 2015 Ambutun 175 182 D.Irigasi 

10 Kusi Raya 1996 Gumbil 125 95 D.Irigasi 

11 Tabat Lorong 
tentara 

1981 Gumbil 213 127 Irigasi 
desa 

12 Tirta Mjlya 1996 Lokbinuang 135 90 D.Irigasi 

13 Mayang  Maurai 1996 Lokbinuang 105 57 D.Irigasi 

14 Suka Maju 1996 Pakuan Timur 124 55 D.Irigasi 

15 Maju gawi 1996 Pakuan Timur 50 29 D.Irigasi 

16 Usaha Bersama 1996 Pandulangan 130 55 Irigasi 
desa 

17 Panguruh 1996 Longawang 92 27 Irigasi 
desa 

18 GP3A Rakat 
Mupakat 

2001 Telaga Langsat 2027 1.259 D.Irigasi 

 
Sumber : Laporan PP.Balai Penyuluhan Kecamatan Telaga Langsat, Mei 2015. 

 

Sebagian besar kelompok P3A  tersebut telah berdiri sejak tahun 1996, kecuali P3A 

Lesung Batu di desa Ambutun yang baru berdiri tahun 2015, sedangkan Pengurus  

Gabungan Perkumpulan petani pemakai Air (GP3A) terbentuk tahun 2001. 

Kemudian dari 17 P3A terdapat 4 (empat) kelompok P3A berupa irigasi pedesaan, 

yaitu P3A Harapan Masa, Tabat Lorong Tentara, usaha bersama dan Panguruh. 

Berdasarkan  klasifikasi dan status  hukum, kelompok P3A di daerah ini sebagian 

besar dalam klasifikasi  kelas madya sebanyak 10 kelompok, kemudian 3 (tiga) 

kelompok masih kelas pemula, 4 (empat) kelompok sudah maju, sedangkan kelas 

mandiri 1 (satu) kelompok. seperti disajikan   Gambar 10  dan Tabel 4 . 
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   Gambar 10.  Klasifikasi kelompok P3A daerah irigasi Telaga Langsat. 

 

Sedangkan Status hukum sebagian besar masih belum, yaitu 83,33%, kecuali 

kelompok P3A Berkat subur dan Tirta Mulya yang sudah mendapatkan status 

hukum. 

 

 

 

Gambar  11.  Status badan hukum P3A daerah irigasi telaga langsat.. 
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Tabel 4. Klasifikasi dan status hukum P3A Daerah Irigasi Telaga langsat, 2016 

 

No Nama P3A Klasifikasi P3A Status Badan Hukum 

Pemula Madya Maju Mandiri Sudah Belum 

1 Fajar harapan -   - - -   

2 Berkat bersama - -   - -   

3 Berkat Subur - -   -   - 

4 Kusambi -   - - -   

5 Karya Bersama -   - - -   

6 Manuntung - -   - -   

7 Seia Sekata -   - - -   

8 Harapan Masa -   - - -   

9 Lesung Batu   - - - -   

10 Kusi Raya -   - - -   

11 Tabat Lorong 
tentara 

  - - - -   

12 Tirta Mjlya - -   -   - 

13 Mayang  
Maurai 

-   - - -   

14 Suka Maju   - - - -   

15 Maju gawi -   - - -   

16 Usaha 
Bersama 

-   - - -   

17 Panguruh -   - - -   

18 GP3A Rakat 
Mupakat 

- - -     - 

 
Sumber : Laporan PP.Balai Penyuluhan Kecamatan Telaga Langsat, Mei 2015. 

 

Profil   pendidikan rata-rata anggota atau petani dari seluruh  kelompok P3A di 

daerah irigasi telaga langsat adalah  sebagian besar  tamat sekolah dasar yaitu 

32,27 %,  29,65% tidak tamat SD, hanya 13,11 % yang berpendidikan tamat SLTA.   

 
 

Gambar  12.  Persentase Tingkat rata-rata pendidikan    anggota kelompok 
P3A Daerah Irigasi Telaga Langsat, tahun 2016. 
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Kemudian dilihat berdasarkan kelompok umur, terlihat  sebagian besar masih 

dalam usia produktif, lebih jelas disajikan pada Gambar 13 . 

 

 
 

 Gambar 13.  Persentase   rata-rata   umur anggota kelompok P3A Daerah 
Irigasi Telaga Langsat, tahun 2016. 

 
Tabel 5.  Luas pengusahaan  lahan  rata-rata, dan pola usahatani yang  diterapkan    
               kelompok P3A irigasi telaga langsat, 2016 

 

No Luas pengusahaan lahan 

(%) 

Pola UT yang diterapkan (%) Produktivitas (%) 

1 < 1 ha 82,24 Padi local 1 kali/ tahun 2,3 2- 3,5 ton/ha 79,83 

2 1 sd 2 ha 17,61 Padi unggul 1 kali/ tahun 30,14 3,6 - 5,5 ton/ha 20,17 

3  2 sd 3 ha 0,15 Padi unggul-lokal 2 kali/ th 17,22 5,6 -6,5 ton/ha 5,55 

4  3 ha 0 Padi unggul-unggul 2 kali/th 48,85  6,5 ton 0 

5   Padi unggul- palawija 2,89   

  100  100  100 

 

Sumber : data diolah dari data primer. 

 

Berdasarkan rata-rata luas lahan yang diusahakan petani adalah sebagian besar 

(82,24%) adalah dengan luas kurang dari 1 (satu) hektar, kemudian 17,61% dengan 
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luas rata-rata 1 ha hingga 2 ha, dan hanya 0,15% yang mengusahakan lahan lebih 

dari 2 ha, seperti dilihat pada Gambar berikut. 

 

 

 

         Gambar 14. Rata-rata luas lahan yang diusahakan petani kelompok P3A 
Daerah irigasi Telaga Langsat. 
 
 

Pola usahatani yang rata-rata umum dilaksanakan para petani adalah sebagian 

besar dengan pola usahatani padi unggul -padi unggul yaitu sebanyak 48,15%, 

kemudian pola yang juga banyak diterapkan petani adalah pola padi unggul 1 

kali setahun, seperti dilihat pada Gambar 15. 

 

 

Gambar 15. Rata-rata pola usahatani yang diterapka petani/kelompok 
P3A. 
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Pada gambar di atas terlihat  terdapat sekitar 67,56% kelompok P3A di daerah 

irigasi telaga langsat  yang menerapkan pola tanam dua kali setahun, baik pola 

tanam lokal-unggul maupun pola tanam unggul-unggul.   Berdasarkan Gambar 15 

tersebut  di atas   kelompok P3A yang menerapkan pola tanam padi unggul-unggul 

atau dengan IP 200%, yakni hanya sekitar 48,15%.  Alasan utama petani tidak 

menerapkan pola tanam dua kali setahun atau IP 200% karena faktor teknis irigasi 

yang kondisi airnya tidak memungkinkan untuk menerapkan pola tanam dua kali 

setahun.  Secara lengkap alasan kelompok tani tidak menerapkan pola tanam dua 

kali setahun ini dapat dilihat pada Gambar 16 berikut. 

Pada sisi lain, kelompok-kelompok P3A yang masih menggunakan varietas lokal 

dalam pertanamannya juga menjadikan modal usaha sebagai faktor pembatas 

dalam melaksanakan usahataninya.  Sistem pertanian padi dengan penggunaan 

varietas lokal relatif tidak membutuhkan modal yang besar (terutama biaya eksplisit) 

karena untuk kebutuhan benih dipenuhi dari hasil pertanaman musim sebelumnya.  

Begitu juga sarana produksi lain seperti pupuk dan pestisida sangat sedikit 

digunakan dibandingkan dengan usahatani padi dengan varietas unggul.  

Kebutuhan tenaga kerja yang sedikit terkait erat dengan sifat usahatani padi lokal 

yang tidak memerlukan pemeliharaan intensif.  Kondisi inilah yang membuat 

beberapa kelompok P3A masih menerapkan pola pertanian padi satu kali setahun 

dengan menggunakan varietas lokal maupun yang menerapkan pola tanam dua kali 

setahun (lokal-unggul). 
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                Gambar 16.  Alasan kelompok P3A daerah irigasi tidak bisa menerapkan 
pola tanam 2 kali setahun. 

 
 
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa permasalahan teknis ketersediaan 

air irigasi merupakan alasan utama kelompok P3A tidak bisa menerapkan pola 

tanam dua kali setahun dan ini dikemukakan oleh 68,7% kelompok P3A.  Alasan 

lainnya adalah masalah modal (35%) dan gangguan hama tikus (21,1%) yang 

biasanya menyerang pada pertanaman Oktober-Maret.  Tingginya serangan hama 

tikus pada periode ini berkaitan erat dengan luas areal pertanaman yang relatif kecil 

dan tersebar sehingga serangan tikus terfokus pada wilayah tertentu saja (wilayah 

yang melaksanakan penanaman pada periode Oktober-Maret).  Masalah serangan 

hama tikus ini sebenarnya bisa diatasi dengan penerapan pola tanam serempak 

serta penanganan pengendalinnya secara bersama-sama.   

Ditinjau dari rata-rata produktivitas sebagian besar antara 2 ton hingga 3,3 ton per 

ha dengan persentase 79,80%, hanya sebagian kecil petani memperoleh 

produktivitas antara 5,6 hingga 6,5 ton per ha, Gambar 17. 
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Gambar 17. Rata-rata produktivitas padi yang dihasilkan para petani. 

 

Rendahnya rata-rata produktivitas tanaman padi para petani pada  umumnya 

disebabkan antara lain: penggunaan benih yang ditanam merupakan benih unggul 

beberapa kali turunan, dan benih unggul yang bersertifikat tidak tersedia ditempat.  

Disamping itu petani kurang yakin terhadap ketepatan rekomendasi pemupukan 

anjuran oleh penyuluh, dan kurangnya modal petani untuk pembelian sarana 

produksi seperti pupuk. 

Beberapa masalah petani yang menyebabkan pertanaman padi tidak dilakukan 2 

kali setahun berdasarkan hasil wawancara dengan responden perwakilan kelompok 

P3A antara lain adalah : 

 Masalah teknis, air irigasi tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman atau 

air irigasi tidak sampai ke petak sawah petani, oleh 68,75% responden 

perwakilan kelompok P3A 

 Gangguan hama tikus , oleh 32,5% responden perwakilan kelompok P3A 

 Kekurangan modal  untuk berusahatani, oleh 35% perwakilan kelompok P3A 

 Gangguan hama berupa burung pemakan padi oleh18,75% perwakilan 

kelompok P3A. 
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Terhadap masih tingginya serangan hama tikus terutama pada musim kemarau, 

disebabkan petani kurang kompak dalam melaksanakan gerakan pengendalian pra 

tanam. 
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IV.   KINERJA OPERASI  DAN PEMELIHARAAN IRIGASI OLEH P3A DAERAH 
IRIGASI TELAGA LANGSAT 

 
Ruang lingkup Operasi dan Pemeliharaan Irigasi , menurut PERATURAN MENTERI 

PEKERJAAN UMUM Nomor 16/PRT/M/2011 meliputi:  

a. operasi;   

b. pemeliharaan;  

c. partisipasi masyarakat;  

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;  

e. kelembagaan dan organisasi pelaksana operasi dan pemeliharaan; dan  

f. pembiayaan operasi dan pemeliharaan. 

Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain : 

Diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan 

kegiatan dalam pembangunan, operasi, pemeliharaan. Kemudian  rehabilitasi; 

diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material 

dan dana; serta  dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A; yang didasarkan 

atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan 

kemandirian. 

A. Kinerja Operasi Irigasi oleh P3A 

Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  Peraturan Menteri tersebut diatas  

ditujukan untuk mengatur air di jaringan irigasi  sesuai dengan rencana operasi yang 

disepakati antara Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 

dan kelompok pembudidaya (kelompok P3A) 
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Dalam  perencanaan  operasi,  pengelola  jaringan  irigasi (P3A untuk jaringan 

tersier)    paling  sedikit  perlu  memperhatikan  rencana  pola  tanam,  jenis  dan  

tinggi rendahnya pasang surut, curah hujan dan kondisi prasarana irigasi.  

Pelaksanaan  operasi   jaringan irigasi tersier yang merupakan kewenangan yang 

dilakukan oleh P3A, sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  tersebut dilakukan dengan 

prosedur:  

a. operasi  normal  yang  didasarkan  pada  rencana  operasi  yang  telah  

disepakati;   

b. operasi  darurat  apabila  terjadi  banjir,  kekeringan  dan  adanya pencemaran air, 

atau terjadi peningkatan kadar garam yang tinggi. 

Kegiatan operasi  dan pemeliharaan jaringan irigasi yang  seharusnya dilakukan  

adalah  dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A diwujudkan mulai pemikiran 

awal/perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan operasi 

jaringan. 

 

Perencanaan Operasi 

Berdasarkan penelitian melalui wawancara dengan perwakilan seluruh kelompok 

P3A, Perencanaaan kebutuhan air, perencanaan tata tanam detail, dan rapat komisi 

irigasi dalam menyusun rencana tata tanam, telah dilakukan dengan baik., Hasil 

wawancara 81,25% menyatakan kelompok P3A sudah dilibatkan dalam 

perencanaan. 

Perencanaan kebutuhan persediaan air berdasarkan penelitian sudah dilakukan 

oleh instansi terkait tingkat kabupaten berdasarkan ketersediaan air, tetapi  

disebabkan kondisi terkait  jaringan terjadi kerusakan, dan elepasi ketinggian saluran 
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tidak sesuai, sehingga  rencana  kebutuhan air yang sudah dususun  tidak bisa 

optimal. Dalam rencana kebutuhan air 68,75% menyatakan telah dilibatkan. 

Dalam perencanaan tanam tahunan sudah dilakukan berdasarkan prinsif 

partispasif dengan telah melibatkan peran aktif petani melalui rapat antara 

P3A/GP3A, secara aktif petani telah dilibatkan dalam mendiskusikan  komoditas 

yang akan ditanam bersama petani lain dalam P3A dan kelompok P3A lainnya.  

Sementara pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Balai penyuluh Kecamatan 

(BPK) Telaga langsat , dan dinas terkait sebagai pembimbing dan penasehat dan 

pertimbangan yang berkaitan dengan ketersediaan air yang  digunakan untuk 

pertanian. Kemudian usulan rencana tanam dan luas areal diteruskan ke Dinas 

terkait. 

Secara lengkap langkah penyusunan rencana tata tanam yang dilakukan adalah : 

 Pertemuan P3A dalam menentukan usulan rencana tata tanam yang 

diinginkan secara musyawarah bersama anggotanya, selambat-lambatnya 2 

bulan sebelm MT kemarau (MK) 

 GP3A mengadakan rapat untuk membahas usulan rencana tata tanam di 

wilayah kerjanya 

 Langkah berikut juga telah dilakukan oleh pengurus GP3A dengan membawa 

usulan rencana tata tanam tersebut ke dinas melalui juru/pengamat irigasi, 

dan dievaluasi oleh komisi irigasi kabupaten, sehingga diperoleh rencana tata 

tanam tahunan 

 Dalam rencana tata tanam tahunan tersebut seharus mempertimbangkan 

ketersediaan air irigasi, rencana pemeliharaan jaringan irigasi, hama dan 
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penyakit tanaman.  Dengan hal ini maka pihak penyedia sarana produksi 

pertanian harus mengacu kepada rencana tata tanam tersebut yang 

ditetapkan. Dan seterus disosialisasikan kepada para anggota P3A untuk 

disepakati  dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan pada kenyataannya  pelaksanaan 

rencana tata tanam dan pembagian/distribusi atau ketersediaan air  pada sumber-

sumber air tidak merata, atau tidak mencukupi sepanjang tahun, dimana pada 

musim tanam penghujan (MH) secara umum ketersediaan air mencukup, tetapi 

pada musim kemarau (musim tanam MK), ketersediaan air tidak mencukup.  

Akibatnya sebagian besar mereka para petani hanya sekitar 700 hektar yang 

mampu tanam 2 kali setahun ( tahun 2015),  atau 23,19% dari luas fungsional 

irigasi. Disamping itu jaringan yang rusak merupakan factor lain yang menyebabkan  

tidak semua petani menanam 2 kali setahun.  Kemudian factor lain seperti 

terlambatnya memulai tanam untuk musim berikutnya (MK), hal ini terjadi  karena 

para petani masih membiarkan/memelihara lahan sawah yang telah dipanen, 

dengan berharap dapat dipanen walaupun sedikit (Turiang). 

Pada tahun tanam 2016 berdasarkan data dari Balai penyuluhan kecamatan telah 

terjadi peningkatan luas tanam 2 kali setahun, yaitu lebih kurang 1.268 hektar,  

berarti telah terjadi peningkatan luas areal tanam 2 kali setahun, dari 700 hektar  

tahun 2015 menjadi 1.268 hektar tahun 2016. 

Masalah dan penyebab kinerja operasi irigasi oleh P3A kurang optimal adalah:  

 fungsi manajemen dan administrasi  kurang berjalan baik, serta kesadaran 

anggota relative rendah. 
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 Kedisiplinan melaksanakan kesepakatan rencana tanam masih kurang, ini 

dinyatakan berdasarkan penelitian, yaitu hanya 37,5% menyatakan disiplin 

melaksanakan kesepakatan tanam. 

 Dari 16 kelompok P3A  yang disurvey hanya 7 kelompok P3A yang 

dianggap maju/sudah terampil (atau 43,75%), 56,25% lainya masih 

dianggap kurang aktif. 

 Kurang disiplin dalam menjalankan kesepakatan distribusi air. 

 Komisi irigasi terbentuk relative baru, sehingga kinerja dianggap belum 

optimal, padahal fungsi komisi irigasi adalah lembaga yang menjembatani 

kepentingan para P3A dengan pihak pemerintah terkait dalam urusan 

operasi (pembagian/distribusi air, rencana tata tanam) dan pemeliharaan 

jaringan irigasi sehingga  fungsi  jaringan irigasi optimal  dan lancar, dan 

kondisi jaringan  dapat dipertahankan  kelestariannya. 

 Dalam pelaksanaan operasi jaringan irigasi, perlu kerjasama yang baik  

antara kelompok/pengurus P3A dengan organisasi kelembagaan seperti : 

pengamat pengairan, juru pengairan, staf teknik, staf admknistrasi dan 

petugas pintu air, sehingga kondisi atau keadaan air, tanaman, kebutuhan 

air di pintu pengambilan, pencatatan debit saluran, sesuai dengan rencana 

yang telah disepakati. 

 

B. Kinerja  Pemeliharaan  Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)   
 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

12/PRT/M/2015, tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi menyatakan 
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bahwa : Pemeliharaan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan 

irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan 

operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, 

perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan terus menerus. 

Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi : 

 Inventarisasi kondisi jaringan irigasi 

 Perencanaan : (pengamanan, pemeliharaan) 

 Pelaksanaan, dan 

 Pemantauan dan evaluasi 

Seperti telah diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi,  telah  ditekankan 

bahwa “pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab 

perkumpulan petani pemakai air“. Artinya, segala tanggung jawab pengembangan 

dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat tersier menjadi tanggung jawab lembaga 

Perkumpulan Petani Pemakai Air/P3A.  Hal tersebut  berarti bahwa dalam 

pengelolaan irigasi perlu kerjasama yang baik antar semua yang terlibat (petani, 

kelompok tani), pertemuan terjadwal, pembersihan dan perbaikan saluran tersier 

yang rusak, pengawasan pemantauan  serta evaluasi   Pada tingkatan yang lebih 

tinggi, di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, peran fasilitator digantikan oleh forum 

koordinasi secara berjenjang yaitu Forum koordinasi tingkat Daerah Irigasi serta 

Forum koordinasi tingkat Kabupaten. Dari semua tingkatan ini, peran yang paling 

mendasar dan menentukan ada pada tingkat lapangan yaitu yang Kelompok 

Pendamping Lapangan (KPL) yang terdiri dari Kepala Desa, Juru Pengairan dan 
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Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL (ditambah pendamping yang berasal dari 

instansi lain yang terkait).   

Jenis-jenis Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah terdiri dari : 

 Pengamanan jaringan irigasi 

 Pemeliharaan rutin 

 Pemeliharaan berkala, dan 

 Perbaikan darurat. 

Dalam hubungan dengan peran  perkumpulan petani pemakai air (P3A) , 

maka kinerja P3A dilihat dari bagaimana kegiatan P3A dalam usaha 

memelihara jaringan irigasi melalui  pengamanan jaringan irigasi sebagai 

upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan 

irigasi khususnya jaringan irigasi tersier, yang merupakan kewenangan yang 

telah diberikan.  Kegiatan pengamanan jaringan irigasi harus dilakukan terus 

menerus oleh pengurus P3A/GP3A bersama dengan mereka yang 

membidangi irigasi, pendamping dan masyarakat setempai demi 

kepentingan  semua pihak termasuk petani sendiri, dan kepentingan 

peningkatan produksi.  Setiap kegiatan yang dapat membahayakan atau 

merusak jaringan irigasi harus dilakukan tindakan pencegahan. 

 Salah satu unsur yang dapat dan seyogyanya  kelompok petani mau 

berperan aktif dalam kegiatan baik operasi maupun pemeliharaan (O & P) 

jaringan irigasi adalah masyarakat/petani pemakai air merasa  mendapatkan 

manfaat dari keberadaan jaringan irigasi. 

Partisipasi petani/P3A dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa 

tanggung jawab serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A 
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dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan sistem 

irigasi. Adanya peran aktif petani dan P3A dalam kegiatan O&P dapat 

menjamin keberlangsungan dan terjaganya kondisi dan fungsi jaringan 

irigasi yang telah dibangun, antara lain melalui keterlibatan mereka sejak 

awal perencanaan. 

 Pelibatan P3A  baik dalam pemikiran, perencanaan maupun keikutsertaan 

dalam mengidentifikasi kerusakan serta rencana perbaikan diperoleh hasil 

sebagai berikut  Tabel 6. 

 

          Tabel    6.  Keterlibatan P3A dalam pemikiran, perencanaan dan identifikasi 
kerusakan saluran. 

 

No. U r a I a n Jumlah Persentase (%) 

1 Keterlibatan dalam pemikiran 16 88,89 

2 Keterlibatan dalam perencanaan 16 88,89 

3 Keterlibatan dalam mengidentifikasi  
kerusakan & rencana perbaikan 

14 77,78 

          Sumber : data diolah 

 

Berdasarkan table tersebut, keterlibatan P3A dalam pemikiran awal dan perencanaan 

relative cukup tinggi.  Kegiatan identifikasi atau inventarisasi jaringan irigasi dilakukan 

rata-rata 2 kali per tahun, dan ditemukan tingkat kerusakan rata-rata antara  10% 

hingga 50% dibanding kondisi awal. Dari 16 P3A yang diwawancarai 11,11% 

menyatakan terdapat kerusakan berat, 38,89% menyatakan rusak ringan, dan 61,11% 

menyatakan tidak tahu. 

Peran serta masyarakat petani pemakai air (P3A)  dalam hal pembiayaan   

pemeliharaan sistem irigasi tersier,khususnya jika terjadi kerusakan ringan seperti 

perbaikan kecil, atau plesteran yang retak atau beberapa batu muka yang lepas, 
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seharusnya menjadi tanggung jawab petani atau kelompok P3A, namun  dalam 

kenyataannya di lapangan sebagian petani selalu berharap bantuan oleh pemerintah 

dan atau pemerintah daerah, terutama untuk bahan, hanya 27,78% kelompok P3A 

yang  menyatakan melakukan perbaikan sendiri dengan bergotong royong,  sebagai 

akibatnya jumlah kerusakan relative semakin banyak, dan distribusi air menjadi tidak 

mencukupi sampai ke petak sawah yang terjauh,  hal tentu berdampak pada indek 

penanaman tidak dapat dicapai secara optimal. 

Persoalan  penting lainnya  dalam kinerja pemeliharaan rutin irigasi oleh P3A adalah 

pembersihan saluran. Tumbuhnya rumput-rumput dan semak-semak pada tepi saluran 

dan lumut serta tanaman air lainnya disaluran sangat menghalangi kecepatan air dan 

mengurangi kapasitas saluran. Lumpur dan lempung yang mengendap pada saluran 

juga mengurangi aliran air. Pertumbuhan rumput yang dapat menahan pemeriksaan 

tepi saluran yang sepadan dan menyebabkan hewan-hewan pemakan rumput 

berkeliaran serta merusak saluran 

Agar kondisi jaringan tetap dapat dipertahankan fungsinya telah dilakukan 

pemeliharaan rutin, yaitu pembersihan saluran dari tanaman liar dan semak, tetapi 

pada saat penelitian ternyata masih terdapat sampah dan kotoran yang menumpuk di 

sekitar saluran, seperti terlihat pada gambar di bawah. 

 

 

Gambar   18.  Kondisi sampah yang terdapat pada saluran. 
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C. Kinerja  Produksi Padi 

Salah satu kunci untuk mendukung peningkatan kinerja produksi pangan  adalah 

adanya penyediaan air irigasi bagi pertanaman padi, terjaminnya penyediaan air 

irigasi seyogyanya diupayakan melalui peran Perkumpulan Petani Pemakai Air 

(P3A) yang mengelola atau memelihara jaringan irigasi tersier dan mencari solusi 

secara lebih mandiri terhadap persoalan-persoalan menyangkut air irigasi sehingga 

peningkatan produksi  diharapkan dapat terwujud.  

Penilaian kinerja  produksi dari kelembagaan P3A daerah irigasi Telaga langsat 

perlu dilakukan sebagai indikator untuk keberlanjutan fungsi infrastruktur irigasi itu 

sendiri, dalam rangka   menjamin peningkatan produksi pangan. 

Tujuan akhir dengan dibangunnya irigasi adalah peningkatan produksi dengan 

target sasaran yang ingin dicapai adalah tata tanam yang direncanakan mencapai 

Index Prestasi 200-300% tanam dapat dipenuhi.  Namun seperti telah dijelaskan 

pada bagian kinerja operasi dan pemeliharaan, bahwa jaringan irigasi pada daerah 

irigasi Telaga Langsat belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan air irigasi 

sampai ke areal paling ujung. 

Pelayanan air irigasi menurut data tahun 2010-2015, rata-rata  untuk MT.1 belum 

sepenuhnya dapat dilakukan secara baik, dan pada MT.2 hanya mampu melayani 

untuk areal kurang lebih 750 hektar  dari luas total areal irigasi Telaga Langsat 

seluas 3018 hektar (1.600 ha di Kecamatan telaga Langsat, dan 1418 ha di 

Kecamatan Ankinang), ini berarti index prestasi tanam 2010-2015 hanya kurang 

lebih sebesar 124,85% atau indek pertanaman (IP) rata –rata selama lima tahun 
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(2010-2015) terakhir sebesar 1,25. Kemudian pada tahun 2016  terdapat 

peningkatan tanam 2 kali, yaitu di Kecamatan Telaga Langsat seluar 1.068 ha , dan 

di kecamatan Angkinang seluas 200 ha, sehingga indeks pertanaman tahun  

terakhir 2016 sebesar 1,42  Dengan demikian  terdapat peningkatan IP selama 

setahun terakhir sebesar  13,6%.  Lebih lanjut secara internal Perkumpulan Petani 

Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang 

berada di kawasan daerah irigasi Telaga Langsat belum sepenuhnya mampu 

menjalankan fungsi manajemen organisasi, seperti pengaturan sistem 

pemberian/pembagian air irigasi di petak tersier, selanjutnya faktor lain yang juga 

sangat mempengaruhi perkembangan kinerja produksi adalah, sistem pembagian 

air secara bergiliran ketika keadaan debit air irigasi berkurang belum dijalankan 

dengan baik, sehingga ketika musim kemarau para petani tidak seluruhnya 

melaksanakan tanam, karena air irigasi tidak mampu mengairi lahan. 

Berdasarkan informasi diatas jika selama tahun 2010 hingga 2015, dengan IP 1,25 

atau luas  tanam selama tahun tersebut rata-rata sebesar 3018 ha MT.1 dan 750 ha 

MT.2, sehingga rata-rata faktual luas tanam  per tahun sebesar 3.768 hektar, dan 

jika  rata-rata produktivitas adalah 3,5-5,5 ton per ha, maka rata-rata produksi 

selama tahun 2010-2015 daerah irigasi Telaga Langsat menghasilkan produksi 

padi sebesar  13.188 hingga 20.724 ton per tahun, dan tahun 2016 meningkat 

menjadi 15.001 hingga 23.573 ton per tahun.  Dan potensi masih dapat ditingkatkan 

jika seluruh areal 3018 dapat di tanami 2 kali setahun, maka akan terdapat produksi 

padi di daerah irigasi Telaga Langsat sebesar kurang lebih 30.000 hingga 36.000 

ton per tahun. 
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V.  KELEMBAGAAN DAN DINAMIKA  KELOMPOK  

 
Aspek kelembagaan yang dapat diindikasikan  dalam menunjang kinerja P3A 

antara lain status hukum organisasi P3A itu sendiri, kemampuan manajerial, 

keaktifan pengurus dan jumlah anggota yang aktif. Kemudian komisi irigasi   yang 

dibentuk oleh Gubernur/Bupati sebagai wadah koordinasi antar berbagai pihak 

terkait dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.  Komisi 

irigasi mempunyai fungsi membantu Gubernur, Bupati/Walikota dalam 

meningkatkan kinerja pengembangan dan pengelolaan irigasi. 

Seperti disajikan pada tabel sebelumnya status hukum P3A di daerah irigasi telaga 

langsat sebagian besar masih belum ada, kecuali kelompok P3A Berkat subur dan 

Tirta Mulya yang sudah mendapatkan status hukum, serta Gabungan Perkumpulan 

Petani Pemakai Air (GP3A) Rakat Mufakat.   Adanya kelembagaan dengan status 

hukum yang jelas sangat penting artinya dalam rangka menjalankan tujuan 

organisasi,  atau dapat diartikan sebagai kesepakatan kolektif (norma) dan prinsip 

aturan yang membentuk standar perilaku individu maupun kelompok dapat diterima 

dan dijalankan oleh kelompok. Misalnya adanya anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga.  Adanya anggaran dasar menjelaskan semua bentuk batasan-

batasan yang dibuat untuk memberi bentuk terhadap interaksi di antara mereka.  

atau  “kelembagaan” adalah kerangka kerja dimana manusia saling berinteraksi, 

Dalam menjalankan organisasi kelembagaan suatu kelompok bersifat 

dinasmis dan selalu selalu mengalami perkembangan dan perubahan.  Dinamika 

kelompok  meliputi faktor-faktor yang  menyebabkan suatu kelompok itu hidup, 

bergerak, aktif, efektif dalam mencapai tujuan dan produktif.  Dengan demikian, 
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dinamika kelompok mewujudkan adanya suatu gerak dalam kelompok.  Dinamika 

yang diwujudkan bukan asal gerak, akan tetapi gerak yang mengarah pada 

pencapaian tujuan.   

Untuk memberdayakan dan mengembangkan kelompok P3A, diperlukan 

upaya-upaya pembinaan dan penggalian potensi yang bersumber dari kelompok itu 

sendiri.  Untuk membangkitkan partisipasi dan keaktifan anggota-anggotanya, 

kelompok P3A harus mampu menunjukkan dan memberikan  bukti nyata bahwa 

kebersamaan yang dijalin dalam kegiatan kelompok P3A memberikan manfaat bagi 

semua anggotanya.  Penumbuhan kelompok P3A harus didasari pada beberapa 

prinsip utama seperti berikut :  

1. Kebebasan, artinya menghargai kepada para individu para petani untuk 

berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki 

kebebasan untuk menentukan serta memilih beraktivitas pada kelompok 

P3A sesuai dengan kebutuhannya.  

2. Keterbukaan, artinya penyelenggaraan kegiatan P3A dilakukan secara 

terbuka dan tidak ada hal-hal yang disembunyikan; 

3. Partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta 

kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola 

(merencanakan, melaksanakan serta melakukan penilaian kinerja) kelompok 

P3A 

4. Keswadayaan artinya mengembangkan kemampuan penggalian potensi diri 

sendiri para anggota dalam penyediaan dana dan sarana serta 

pendayagunaan sumber daya guna terwujudnya kemandirian kelompok 

P3A. 
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5. Kesetaraan artinya hubungan antara petugas, pengurus dan anggota 

merupakan mitra sejajar; 

6. Kemitraan artinya penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan berdasarkan 

prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan 

saling membutuhkan. 

 
Berdasarkan makna dinamika kelompok di atas, pada hakikatnya dinamika 

kelompok adalah suatu upaya mengelola dan mengorganisasikan serta mengambil 

keputusan dalam kelompok guna memajukan pengetahuan kehidupan kelompok.  

Pada kelompok yang dinamis akan terbentuk kekuatan-kekuatan di dalam 

kelompok yang menentukan perilaku anggotanya untuk mencapai tujuan kelompok, 

dengan perkataan lain bahwa dinamika kelompok adalah faktor-faktor yang 

merupakan kekuatan yang akan mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya yang 

saling berinteraksi sedemikian rupa sehingga tujuan-tujuan kelompok itu menjadi 

lebih mudah tercapai.   

 Untuk mendukung kegiatan operasional dan organisasi P3A dibutuhkan 

sekretariat yang repersentatif dan mampu mendukung pelaksanaan administrasi 

dan keorganisasian.  Sekretariat ini seyogyanya juga dapat digunakan untuk 

termpat berkumpul atau rapat pengurus dan anggota, menyimpan barang-barang 

dan buku administrasi kelompok, serta peralatan usahatani maupun irigasi lainnya.  

Berdasarkan hasil penelitian ternyata sebagian besar (56,25%) kelompok P3A tidak 

memiliki sekretariat dan beberapa diantaranya menumpang di rumah ketua atau 

pengurus lainnya.  Secara lengkap kondisi sekretariat P3A yang ada di DI Telaga 

Langsat ini dapat dilihat pada Gambar 19 berikut. 
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Gambar 19.   Keberadaan sekretariat P3A pada wilayah DI Telaga Langsat 

 

 Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kelompok P3A yang memiliki 

sekretariat sendiri hanya satu (6,25%) sedangkan yang menumpang di rumah 

ketuanya sebanyak 6 (37,50%) dan kelompok P3A lainya sebanya 9 buah (56,25%) 

ternyata justeru tidak mempunyai sekretariat.  Kondisi ini cukup memprihatinkan 

karena kelancaran kegiatan P3A salah satunya ditentukan oleh keberadaan 

sekretariat tersebut. 

 Keberadaan sekretariat ini secara langsung berpengaruh terhadap aktivitas 

organisasi dan pengadministrasian surat-menyurat dan lainnya.  Untuk kegiatan 

rapat dan pertemuan, selain dilaksanakan di sekretariat juga dilaksanakan di 

pondok pertemuan tersendiri milik kelompok atau menumpang pada pondok 

pertemuan milik kelompok tani.  Kondisi tempat rapat atau pertemuan ini dapat 

dilihat pada Gambar 20 berikut. 
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Gambar 20.   Tempat pertemuan/rapat P3A pada wilayah DI Telaga 
Langsat 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa kelompok P3A yang 

memiliki pondok pertemuan sendiri hanya ada 4 kelompok tani (25,0%), dan yang 

paling banyak dilakukan di rumah ketua kelompok P3A, yakni 8 kelompok (50,0%).  

Kegiatan rapat atau pertemuan kelompok ini dillakukan untuk membicarakan 

berbagai aktivitas, penyusunan rencana kegiatan maupun membicarakan 

permasalahan lainnya.  Terkait dengan permasalahan rapat ini, ternyata hanya 

sekitar 3 kelompok (18,75%) P3A yang aktif melaksanakan rapat (dari tiap 3 bulan 

hingga 6 bulan sekali).  Gambaran keaktifan kelompok P3A ini dalam 

melaksanakan pertemuan atau rapat dapat dilihat pada Gambar 21 berikut. 
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Gambar 21.   Aktivitas pertemuan atau rapat kelompok P3A pada 
wilayah DI Telaga Langsat 

 

  

Kegiatan pertemuan secara rutin ini dapat mendorong terciptanya dinamika 

kelompok yang lebih baik dan meningkatkan keeratan hubungan antara anggota 

P3A.  Selain itu pertemuan yang dilakukan secara rutin juga dapat memperlancar 

upaya pengumpulan dana atau iuran anggota.  Hal ini penting karena 

kelangsungan dan dinamika kelompok P3A juga harus ditunjang dana yang 

memadai.  Berdasarkan hasil penelitian ternyata semua kelompok tidak aktif dalam 

menggalang dan mengumpulkan iuran anggotanya.  Kondisi ini tentunya sangat 

berpengaruh terhadap keuangan kelompok dan kelancaran kegiatan kelompok 

P3A.   

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pemeliharaan dan perbaikan saluran 

tersier umumnya telah dilakukan secara aktif oleh kelompok P3A.  Kegiatan utama 

yang dilakukan antara lain pembersihan saluran tersier dari gulma, pemeliharaan 

saluran tersier dan pemeliharaan bangunan pintu tersier.  Kegiatan pemeliharaan 
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dan perbaikan saluran tersier ini umumnya dilakukan dua kali setahun pada saat 

sebelum tanam.  

 Dinamika kelompok P3A selain terkait dengan kegiatan kelompok, juga 

menyangkut adminsitrasi dan pencatatan.  Kelompok P3A yang aktif dan dinamis 

harus memiliki seperangkat buku-buku administrasi yang dapat menunjang 

kelancaran kegiatan kelompok P3A.  Buku-buklu yang harus dimiliki kelompok P3A 

antara lain : 

a) Buku Tamu 

b) Buku Agenda surat masuk dan surat keluar 

c) Buku Inventaris 

d) Buku Rencana Kegiatan 

e) Buku Kegiatan 

f) Buku Pengurus dan Anggota 

g) Buku Hadir dan Notulen Rapat 

h) Buku Kas  

i) Buku Iuran 

 Sebagian besar kelompok P3A tidak memiliki buku buku tersebut dan 

sebagian lagi walaupun memiliki buku tersebut tetapi tidak aktif diisi.  Hanya 

sebagian kecil kelompok P3A yang aktif untuk mengisinya.  Keaktifan mengisi buku 

ini terkait erat dengan aktivitas kelompok P3A tersebut.  Kelompok-kelompok yang 

tidak aktif dan memiliki dinamika kelompok yang rendah sudah bisa dipastikan tidak 

memiliki buku-buku administrasi tersebut dan kalaupun ada tetapi tidak diisi secara 



 

49 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Kajian  Penilaian  Kinerja  Perkumpulan  Petani  Pemakai  Air (P3A) Di Kawasan  Irigasi  
Bendung  Telaga Langsat , Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan, Kalimantan  Selatan 

rutin.  Secara lengkap kepemilikan dan keatifian kelompok P3A dalam mengisi buku 

Tamu, Buku Agenda dan Buku Inventaris dapat dilihat pada Gambar 22 berikut. 

 

 

 
Gambar 22.   Kepemilikan dan keaktifan kelompok P3A pada wilayah DI Telaga 

Langsat dalam mengisi Buku Tamu, Buku Agenda, dan Buku 
Inventaris 

 

 Berdasarkan Gambar 22 dapat dilihat bahwa untuk Buku Tamu hanya 

sekitar 18,75% kelompok P3A yang memiliki dan aktif mengisinya.  Buku Agenda, 

yang memiliki dan aktif mengisinya  sebanyak 6,28% dan kelompok P3A yang 

memiliki serta aktif mengisi Buku Inventaris hanya sebanyak 6,25%.  Ketiga jenis 

buku ini merupakan buku utama yang harus dimiliki oleh kelompok P3A.  Jumlah 

kelompok P3A yang tidak memiliki buku agenda dan buku inventaris lebih dari 60%. 
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 Untuk jenis buku lainnya seperti Buku Rencana Kegiatan, Buku Kegiatan, 

Buku Notulen Rapat serta Buku Hadir Rapat jumlah kelompok P3A yang memiliki 

tetatpi tidak aktif mengisinya rata-rata 50%.  Kondisi ini berhubungan dengan 

aktivitas kelompok P3A dalam kegiatan gotong royong dan terkait dengan aktivitas 

pertemuan kelompok atau rapat.  Secara lengkap kepemilikan dan keaktifan 

mengisi keempat jenis buku ini dapat dilihat pada Gambar 23. 

 

    

    

Gambar 23.   Kepemilikan dan keaktifan kelompok P3A pada wilayah P3A DI 
Telaga Langsat dalam mengisi Buku Rencana Kegiatan, Buku 
Kegiatan, Buku Notulen Rapat, serta Buku Hadir Rapat 

 

 Berdasarkan Gambar 23 di atas dapat dilihat bahwa kelompok yang memiliki 

dan aktif mengisi keempat jenis buku tersebut rata-rata sekitar 12,5%.  Buku-buku 

ini penting untuk mendokumentasikan kegiatan, baik kegiatan gotong royong atau 

aktivitas lapangan maupun hasil-hasil dan keputusan rapat anggota dan pengurus.  

Kegiatan atau aktivitas yang terdokumentasi dengan baik ini dapat membantu jika 
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suatu saat diperlukan untuk ditampilkan baik dalam kegiatan lomba maupun 

kegiatan lainnya. 

 Jenis buku yang selanjutnya adalah Buku Kas dan Buku Iuran Anggota.  

Kedua buku ini terkait erat dengan keuangan kelompok P3A.  Kelompok yang 

memiliki dan aktif mengisinya tentu akan memiliki kas kelompok yang dapat 

mendukung aktivitas kelompok P3A.  Secara lengkap kepemilikan dan keaktifan 

mengisi kedua jenis buku ini dapat dilihat pada Gambar 24 berikut. 

     

Gambar 24.   Kepemilikan dan keaktifan kelompok P3A pada wilayah DI Telaga 
Langsat dalam mengisi Buku Iuran dan Buku Kas  

 

 

 Berdasarkan Gambar 24 di atas dapat dilihat bahwa untuk Buku Iuran 

terdapat 37,50% kelompok P3A yang tidak memilikinya dan untuk Buku Kas jumlah 

kelompok P3A yang tidak memilikinya mencapai 31,25%.  Ini menunjukkan bahwa 

pada kelompok P3A tersebut tidak pernah ada pengumpulan dana untuk kegiatan 

kelompok.  Padahal sebagaimana diketahui bahwa dinamika kelompok P3A salah 

satunya juga ditentukan oleh kebersamaan anggotanya dalam menanggung 

pembiayaan yang harus dikeluarkan kelompok untuk kepentingan bersama. 
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 Dalam pengelolaan keuangan kelompok P3A, sistem pembukuan atau 

administrasi kelompok perlu ditata atau disusun sedemikian rupa, sehingga mudah 

dilakukan dan dipahami baik oleh pengurus maupun anggota kelompok P3A.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sistem pembukuan 

keuangan antara lain: keterbukaan, sederhana, terkoordinasi, sesuai dengan aturan 

yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan.  Untuk menjalankan sistem 

pembukuan keuangan kelompok dapat dilakukan dengan membuat buku kas umum 

sederhana, berupa catatan uang yang masuk dan uang keluar serta saldo pada 

saat tersebut.  Buku kas ini dibuat setiap hari atau setiap ada transaksi (uang 

masuk atau uang keluar). 

 Selanjutnya untuk mendinasmiskan kelompok P3A ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan antara lain : 

1. Tujuan kelompok  

Tujuan kelompok P3A adalah segala sesuatu yang ingin dicapai anggota suatu 

kelompok.  Tujuan ini merupakan hal-hal yang diharapkan oleh anggota suatu 

kelompok agar dapat direalisasikan ataupun diperoleh dari keanggotannya 

dalam kelompok tersebut.  Setiap kelompok P3A harus mempunyai tujuan, baik 

tertulis maupun tidak, tujuan tersebut harus jelas dan selalu dihubungkan 

dengan suatu kegiatan kelompok.  Disadari atau tidak oleh anggota kelompok 

P3A, tujuan tersebut merupakan tujuan bersama, yaitu sesuatu yang ingin atau 

yang akan dicapai oleh kelompok dan anggota-anggota kelompok P3A.  Tujuan 

kelompok akan dapat dicapai melalui usaha bersama atau interaksi antara 

anggota kelompok P3A.  Hal yang penting diketahui berkenaan dengan tujuan 

kelompok P3A adalah : 
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a. Ada atau tidaknya tujuan kelompok P3A, kelompok yang tidak 

mempunyai tujuan, jelas kelompok P3A tersebut akan segera bubar.  

Oleh karena itu kedinamisan suatu kelompok P3A akan diwarnai oleh 

tujuan kelompok P3A tersebut. 

b. Jelas ada atau tidaknya tujuan kelompok P3A, ini adalah hal yang 

sangat penting karena tujuan yang tidak jelas akan menimbulkan 

benturan-benturan dalam mencapai tujuan dan menjadikan kelompok 

P3A tersebut lemah. 

c. Konsistensi tujuan kelompok P3A, dalam tujuan kelompok harus 

mempunyai kaitan-kaitan dengan tujuan-tujuan individu.  Kesaman 

antara tujuan kelompok P3A dengan tujuan anggota-anggota ini adalah 

sangat penting artinya bagi para anggota kelompok.  Makin banyak yang 

dekat dengan tujuan yang dimiliki individu anggota dengan tujuan 

kelompok, maka kelompok P3A cenderung makin dinamis.  Oleh karena 

itu tujuan kelompok P3A hendaknya juga mencerminkan tujuan individu 

anggotanya. 

d. Sifat dan tujuan kelompok P3A, formal atau informal.  Setiap kelompok 

P3A harus dibedakan antara tujuan kelompok yang formal dan informal.  

Tujuan formal dinyatakan secara terbuka dan mungkin tertulis.  

Sedangkan tujuan informal dimaksudkan dimana semua anggota 

merasakan, tetapi tidak mudah diungkapkan.  Makin formal sifat dari 

tujuan, akan cenderung kelompok lebih dinamis, karena akan lebih 

meningkat dan mengarahkan kegiatan anggota.  Sebaliknya jika sifat  
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tujuan itu dalam bentuk informal, dinamika kelompok akan menjadi 

lemah. 

 

2. Struktur kelompok P3A 

Struktur kelompok P3A adalah bagaimana kelompok P3A mengorganisasikan 

dirinya, membagi posisi dan perannya dalam upaya mencapai tujuan yang 

diinginkan kelompok P3A itu.  Dalam struktur kelompok ini ada tiga faktor 

penting, yaitu : 

a. Struktur kekuasaan atau pengambialan keputusan 

 Dalam arti siapa dan bagaimana keputusan-keputusan akan dibuat dan 

diambil oleh kelompok.  Dinamika kelompok akan menjadi kuat 

b. Sistem komunikasi dalam kelompok P3A, yaitu bagaimana mereka 

menyebarkan informasi atau pesan-pesan lain kepada anggotanya. 

c. Wahana bagi kelompok untuk berinteraksi. 

3. Fungsi tugas kelompok  

Tugas kelompok P3A adalah yang berorientasi kepada tujuan kelompok, yaitu 

mempertahankan diri sebagai suatu kebulatan untuk mencapai tujuan.  Tugas 

kelompok ini meliputi : 

a. Satisfaction, yaitu pelaksanaan fungsi memuaskan anggotanya 

b. Information, yaitu mencari dan memberikan keterangan sebanyak mungkin 

kepada anggotanya tentang segala sesuatu untuk mencapai tujuan 

kelompok. 

c. Koordinasi, yaitu bagaimana kelompok P3A tersebut mengatur dirinya dalam 

melakukan tugas-tugas guna mencapai tujuannya. 
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d. Initiation, yaitu usaha kelompok P3A untuk menimbulkan inisiatif bagi para 

anggotanya. 

e. Diseminasi, yaitu cara bagaimana ide-ide dan gagasan-gagasan disebarkan 

kepada seluruh anggotanya. 

f. Klarifikasi, yaitu kemampuan dari kelompok untuk menjelaskan segala 

sesuatu yang masih diragukan dalam rangka mencapai tujuan kelompok. 

4. Pembinaan dan pemeliharaan kelompok  

Pembinaan dan pemeliharaan adalah usaha untuk kehidupan dan keutuhan 

kelompok, agar anggota-anggota kelompok selalu menunjukkan partisipasi 

aktifnya dalam usaha mencapai tujuan kelompok.  Faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan dalam hal ini adalah: 

a. Menumbuhkan partisipasi anggota. 

b. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk kegiatan kelompok  

c. Menumbuhkan aktivitas 

d. Melakukan koordinasi dalam segala kegiatan yang dilakukannya. 

e. Komunikasi kelompok harus menciptakan komunikasi yang baik dan lancar 

agar keutuhan kelompok tetap terpelihara baik. 

f. Menciptakan norma untuk pengatur prilaku kelompok P3A agar tidak 

menyimpang 

g. Mengadakan sosialisasi 

h. Mendapatkan anggota baru, untuk menangani anggota kelompok P3A 

yang pindah atau berhenti dan sebagainya. 

5. Kekompakan kelompok P3A 
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Kekompakan kelompok adsalah adanya kekuatan yang menyebabkan anggota-

anggota kelompok terikat dengan kelompoknya, sehingga membuat 

keterpaduan kelompok dalam berpikir dan bertindak dalam usaha pencapaian 

tujuan.  Kekompakan kelompok ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti : 

a) Kepemimpinan kelompok P3A,  kepemimpinan tidak hanya monopoli 

pemimpin, orang yang menjadi panutan fari suatu kelompok.  Usaha-usaha 

yang dilakukan oleh pemimpin berpengaruh terhadap kekompakan 

kelompok.  Pemimpin harus membuat kelompoknya kompak. 

b) Keanggotaan kelompok P3A,  menyangkut sikap anggota, apakah mereka 

merasa satu bagian dengan kelompok ataukah acuh tak acuh. 

c) Nilai tujuan kelompok P3A. 

d) Homoginitas kelompok, apakah memiliki anggota yang homogin atau 

heterogin dalam hal pandangan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. 

e) Keterpaduan kegiatan kelompok P3A. 

f) Kerjasama kelompok P3A. 

g) Besarnya kelompok, yaitu ukuran kelompok itu apakah terlalu besar atau 

terlalu kecil. 

6. Suasana kelompok P3A  

Adalah suasana kelompok yang menyangkut sikap anggota terhadap kelompok, 

terhadap tujuan kelompok, dan terhadap anggota-anggota lain.   Apakah 

suasana kelompok itu penuh keakraban, tegang, senang, selalu serius, para 

anggotanya bersemangat ataukah apatis.   
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Suasana kelompok ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti : 

a. Tegangan 

b. Keramahtamahan kelompok 

c. Kelonggaran 

d. Keadaan lingkungan fisik 

7. Tekanan kelompok 

Adalah tekanan mental terhadap kelompok yang sangat penting untuk 

meningkatkan motivasi dalam melakukan aktivitas, sehingga aktivitasnya tinggi. 

8. Efektivitas kelompok 

Adalah efektivitas yang dapat diukur dari tercapainya tujuan kelompok dan 

besarnya kepuasan para anggota setelah tujuan tercapai.  Keefektivan 

kelompok dapat dilihat dari : (a) Usaha pencapaian tujuan;  (b) derajat 

pencapaian tujuan; dan (c) tingkat kepuasan angggota. 

  



 

58 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Kajian  Penilaian  Kinerja  Perkumpulan  Petani  Pemakai  Air (P3A) Di Kawasan  Irigasi  
Bendung  Telaga Langsat , Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan, Kalimantan  Selatan 

 

KESIMPULAN  DAN  REKOMENDASI  

Berdasarkan analisa tim penulis dapat disimpulkan bahwa , kondisi kinerja P3A 

saat ini masih belum  optimal dalam memenuhi kebutuhan petani, baik dalam 

operasi dan pemeliharaan irigasi.  Penelitian  menemukan bahwa P3A  belum 

memiliki struktur kelembagaan yang solid dikarenakan belum terkoordinasinya 

aktivitas mereka, dalam pengertian bagaimana peran P3A mengorganisasikan 

dirinya, ataupun membagi posisi dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan, 

terutama kedisplinan mereka dalam melaksanakan kesepakatan yang telah 

ditetapkan.  Meskipun P3A belum memenuhi harapan petani, tapi telah terlegitimasi 

dengan legalitas SK Bupati dan juga memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga untuk mendukung kebijakan pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan 

beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja kelembagaan P3A, yaitu dengan 

meningkatkan SDM pengurus dan petani (pemberdayaan P3A), Peningkatan 

kinerja ini bukan semata mata memberikan modal kepada P3A untuk menjalankan 

organisasinya tetapi lebih untuk menambah berbagai aspek pengetahuan dan 

keterampilan serta pembenahan sikap melalui pelatihan yang terkait tentang Tata 

Guna Air di tingkat usaha tani. Pelatihan tersebut meliputi : bidang teknis irigasi, 

pertanian, dan pengembangan organisasi P3A serta materi 

pendukung.mengoptimalkan kerjasama pemerintah dan P3A dalam pengelolaan 

irigasi bersama. Penelitian ini juga mengajurkan agar penyelesaian konflik internal 

organisasi dan pola intensifikasi harus dilakukan melalui solusi optimasi teknologi 

pertanian dan optimasi rutin jaringan tersier yang diarahkan untuk menjaga sektor 

pertanian. 
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Gambar  :  Mahasiswa sedang wawancara untuk mengumpulkan data primer dari pengurus P3A 
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Gambar  :  Mahasiswa sedang wawancara untuk mengumpulkan data primer dari pengurus P3A 

 

 



 

Tim  sedang berdiskusi dengan perwakilan dinas Pertanian Kabupaten HSS 

 

 

Tim berdiskusi dengan jajaran Badan Penyuluh Kecamatan Telaga Langsat 
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Anggota tim sedang mengambil gambar 

 



 

 

 

 



 

Tim sedang kunjungan lapang 
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Pintu tidak ada 
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Gambar :     Skema Daerah irigasi Bendung Telaga Langsat 

 

Gambar  :  Daftar  Inventarisir P3ALuas areal masing-masing Kelompok ( Balai Penyuluhan Kecamatan 

T.Langsat 
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Gambar :  Tanaman Hortikultura di daerah irigasi (tanaman Tomat) 

 

Gambar  : Tim dengan Kepala BPP Kecamatan Telaga Langsat sedang meninjau lapangan 
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Gambar : anggota tim sedang diskusi dengan Ketua GP3A  

 

Gambar  :  anggota P3A sedang mengikuti diskusi dengan tim dan nara sumber (FGD) 
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Gambar  : acara FGD bersama anggota P3A  dan tim peneliti dan nara sumber  
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Anggota tim sedang diskusi dengan anggota P3A 
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Gambar  : Acara  FGD tanggal  14 Desember 2016 

 


