
ABSTRAK 

 

Pada suatu pembangunan dimana diperlukan biaya yang besar, tentunya sebelum 
dilaksanakan telah dilakukan perencanaan yang matang baik dari segi manfaat, lama pemakaian, 
dampak yang ditimbulkan, ditinjau dari segi teknis, ekonomis, sosial maupun aspek politis. 
Selanjutnya setelah proyek selesai dikerjakan dan diserahkan pengelolaannya, maka untuk 
mencapai umur pemakaian yang telah direncanakan serta mencapai hasil guna yang 
berkelanjutan perlu dilakukan inventarisasi kondisi jaringan irigasinya. Berdasarkan pengalaman 
sampai dengan saat ini dalam melaksanakan pengelolaan air, banyak dijumpai permasalahan 
kerusakan jaringan irigasi di Kabupaten Lombok Timur. Akibat dari kondisi tersebut, maka 
pelayanan pemberian air pada wilayah-wilayah tertentu belum dapat  dilakukan secara tepat 
jumlah, ruang dan mutu. 

Tahapan dalam penentuan prioritas dilakukan berdasarkan 5 (lima) kriteria, yaitu Tingkat 
jaringan eksisting, Kondisi Bangunan dan Jaringan eksisting, Neraca Air, Luas Areal Irigasi dan 
Kondisi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Berdasarkan kondisi dari masing-masing 
daerah irigasi, maka dijumlahkan nilai-nilai yang didapat berdasarkan pada 5 (lima) kriteria 
diatas untuk mengetahui prioritas jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Adapun 
penentuan nilai adalah (a) Prioritas Jangka Pendek  jumlah nilai 12 s/d 15, (b) Prioritas Jangka 
Menengah jumlah nilai 8 s/d 12 dan (c) Prioritas Jangka Panjang jumlah nilai 5 s/d 8. 

Berdasarkan hasil survey dan inventarisasi data serta analisis data yang telah dilakukan 
sampai dengan saat ini, disimpulkan bahwa untuk prioritas rehabilitasi berdasarkan 5 (lima) 
kriteria diatas, didapat prioritas untuk rehabilitasi jangka pendek sebanyak 15 daerah irigasi 
dengan total luas areal ± 11.874 Ha, prioritas rehabilitasi jangka menengah sebanyak 64 daerah 
irigasi dengan total luas areal ± 28.047 Ha dan prioritas rehabilitasi jangka panjang sebanyak 69 
daerah irigasi dengan total luas areal ± 16.083 Ha. Program DataBase kondisi fisik jaringan 
irigasi telah siap dioperasikan dan sangat dibutuhkan oleh institusi pelaksana dalam 
pengoperasian jaringan agar sasaran perawatan dan rehabilitasi jaringan irigasi secara optimal 
dapat dicapai. 
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