
INTISARI 

Pengelolaan irigasi di Indonesia sudah berjalan sejak jaringan irigasi dibangun yakni pada awal 
abad ke 19. Sejalan dengan perkembangan jaman, berkembang pula pandangan, pola pikir dan 
dasar kegiatan dalam pengelolaan. Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam 
pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi telah terjadi perubahan mendasar, evaluasi kinerja 
(performance) jaringan irigasi menjadi sesuatu yang sangat penting artinya, Dengan evaluasi 
akan dapat diketahui tidak hanya effisiensi irigasi tetapi juga keberlangsungan jaringan irigasi. 
Jaringan irigasi yang sudah lama dibangun, dengan pemeliharaan yang kurang , akan dapat 
menurunnya fungsinya. Sejauh ini jaringan irigasi tersebut tidak pernah dilakukan evaluasi atas 
akuntabilitas dan akuntabilitas pengelolaannya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan atau mencari determinan kinerja jaringan 
irigasi pengaruhnya faktor teknis dan faktor non teknis. Dalam penelitian ini peneliti malakukan 
kegiatan secara bertahap yaitu: Tahap I menyebarkan kuisioner kepada para pejabat dan 
pelaksana teknis dilingkungan Dinas Teknis Propinsi, Dinas Teknis Kabupaten, dan me:akukan 
kalibrasi bangunan ukur debit, pengukuran kapasitas saluran, serta penilaian terhadap kondisi 
fisik jaringan irigasi. Tahap II menyebarkan l.-uisioner kepada para petani yang berada di daerah 
irigasi Progo Manggis. 

Kuisioner tahap I ditujukan kepada 33 responden, diambil dari para pejabat eselon III, eselon IV, 
dan pelaksana teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah, Balai PSDA 
Progo Bogowonto Luk LJIo, dan Dina; Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang. Sedangkan 
kusioner tahap II peneliti melakukan pertanyaan kepada para petani yang secara langsung 
mendapat air irigasi dari daerah irigasi Progo Manggis sebanyak 53 responden. 
Kuisioner terdiri dari 4 variabel dan terbagi beberapa sub variabel yaitu : variabel Teknis 10 sub 
variabel , variabel kelembagaan 13 sub variabel, variabel pembiayaan 6 sub variabel , variabel 
produksi 2 sub variabel, variabel-variabel tersebut dianalisis untuk mengetahui variabel yang 
paling dominan, sedang analisis digunakan korelasi dan regresi berganda. 

Dan variabel teknis, kelembagaan, dan pembiayaan yang paling dominan pengaruhnya 
terhadap kinerja jaringan irigasi adalah variabel kelembagaan. Hasil penelitian membuk-tikan 
bahwa ada korelasi antara faktor teknis dan faktor non teknis (kelembagaan), 
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