
INTISARI 

Upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat /petani dalam 
pengelolaan air irigasi antara lain ialah dengan telah diadakannya beberapa penelitian tentang 
Hak Guna Air (HGA) Irigasi di beberapa lokasi di Indonesia. Penelitian yang telah ada tersebut 
bertujuan agar petani memperoleh kepastian hukum dan dapat lebih bebas menentukan rencana 
dan pola tata tanam yang menguntungkan, serta pengaturan air. Dari beberapa hasil penelitian 
tersebut telah menghasilkan bebagai konsep dan pendekatan yang telah dirumuskan, dan agar 
tujuan pemberian Hak Guna Air dapat terwujud maka perlu dilakukan kajian implementasi Hak 
Guna Air Irigasi dengan pendekatan dari hasil penelitian yang ada. Tujuan dari kajian ini adalah 
untuk mengetahui permasalahan / isu-isu strategis tentang HGA dan merumuskan mekanisme / 
prosedur ijin HGA, serta mengetahui dampak dari implementasi HGA yang dilakukan di Daerah 
irigasi Glapan Timur. 

Kajian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama untuk mengetahui permasalahan yang 
ada sebelum dilakukan uji coba / Simulasi implementasi HGA, sedangkan tahap kedua untuk 
mengetahui sejauh mana hasil uji coba / simulasi tersebut. Dari tahap pertama dengan 116 
responden dapat diperoleh beberapa data dan masukan tentang isu-isu serta tanggapan tentang 
HGA yaitu bahwa persepsi petani tentang HGA sangat berfariasi antara petani bagian hulu , 
tengah, dan hilir dimana masing-masing mempunyai persepsi menang sendiri dan merasa benar. 
Disamping itu seringnya terjadi konflik antara pengguna air terutama pada musim tanam yang 
kurang air, serta didapat beberapa persoalan kunci antara lain seperti ketersediaan air, 
infrastruktur, pengaturan/pengelolaan air, sangsi dan penegakan hukum, SDM, organisasi / 
kelembagaan serta implementasi HGA itu sendiri. Sedangkan gagasan yaitu penegakan hukum 
dan kesadaran masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan bangunan air, perlunya penyuluhan / 
sosialisasi serta implementasi HGA. 

Tahap ke dua berupa dampak dari uji coba / simulasi implemantasi HGA yang dilakukan 
terhadap 4 (empat) unsur yaitu unsur pemohon ijin, pemberi ijin, pemberi rekomendasi teknis, 
serta unsur forum koordinasi, dengan bantuan alat peraga seperti bentuk surat permohonan 
pengajuan HGA, surat permohonan rekomendasi teknis, serta surat keputusan HGA yang 
dikeluarkan oleh Bupati/Wali Kota atau Gubernur. Dari hasil pantauan setelah uji coba 
menunjukan banwa hampir semua peserta setuju dilaksanakannya HGA untuk irigasi, sedangkan 
bentuk / formulir perijinan sebagian besar tidak kesulitan atau bahwa formulir sudah mudah 
dimengerti, namun mekanismenya yang masih dianggap sulit karena ijin harus sampai ke 
Kabupaten bahkan untuk yang lintas Kabupaten harus sampai Gubernur hal ini dikawatirkan 
akan memakan waktu dan biava. 
 
Hasil penelitiar kajian ini membuktikan bahwa pada dasarnya petani sangat menginginkn adanya 
aturan hukum tentang HGA, namun demikian masih diperlukan beberapa upaya antara lain yang 
berkaitan dengan perlunya penataan lembaga pengelola air, sosialisasi, penyederhanaan proses 
maupun prosedur perijinan serta penyempurnaan formulir agar HGA ini dapat dilaksanakan 
dengan baik. 
 


