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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

1
Menimbang

Mengingat

IRIGASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

a. bahwa dengan ditetapkaimya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahim
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
Sebagai Daerah Otonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun
2001 tentang Irigasi, maka kewenangan untuk pengaturan irigasi 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten Boyolali;

b. bahwa dalam rangka mempertahankan sistem irigasi yang secara 
berkelanjutan serta untuk mewujudkan efektivitas, efiesiensi dan 
peluang inovatif dalam pengelolaannya perlu adanya pengaturan 
irigasi di Kabupaten Boyolali.

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 
pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4376);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan 
Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3225);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
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(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952);

S.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4156);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang- 
undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan 
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas-dinas Kabupaten 
Bayolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Da^r^h b^serta f^rangkat D^er^ Otpnom yang l^ip spbagai 

Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekeijaan Umum, Perhubungan dan Kebersihan Kabupaten 

Boyolali.
5. Desa atau dengan sebutan lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan 
Nasional dan bcrada di daerah Kabupaten Boyolali.

6. Air adalah semua air, yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk 
dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di 
darat.

7. Sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan 
tanah.

8. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang meliputi 
irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi daerah rawa.

9. Sistem Irigasi adalah pelaksanaan pemenuhan pemberian air irigasi secara optimal mulai 
dari perencanaan, penyediaan, pengaturan, pembagian sampai ke petak sawah guna 
menunjang pendapatan petani.

10. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.



11. Jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu 
kesatuan dan diperlukan imtuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, 
pembagian, pemberian dan pembuangannya.

12. Jaringan irigasi utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari 
bangunan utama (bendung), saluran induk / primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta 
bangunan pelengkapnya.

13. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfimgsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam 
petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi 
yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta 
perlengkapannya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas arealnya pelayanannya disamakan 
dengan areal tersier.

14. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.
15. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi 

melalui saluran tersier yang sama.
16. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pembagian air yang 

dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
17. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.
18. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kwarter.
19. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian.
20. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan 

lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
21. Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta yang selanjutnya disingkat PSA Dharma Tirta adalah 

wadah dari petani atau kelompok petani dan mengelola air irigasi dalam suatu petak irigasi tersier 
atau Daerah Irigasi pada jaringan irigasi pompa atau Daerah Irigasi pada jaringan irigasi kecil di 
Kabupaten Boyolali.

22. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta yang selanjutnya disingkat GP3A Dharma 
Tirta adalah isitilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah PSA Dharma Tirta yang 
memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat berkerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah 
irigasi atau pada tingkat sekunder.

23. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta yang selanjutnya disingkat IPSA Dharma Tirta 
adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A Dharma Tirta dan atau PSA 
Dharma Tirta yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan 
pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.

24. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, Perkumpulan 
Petani Pemakai Air Tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur 
masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil 
perguruan tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya pada wilayah keija Kabupaten Boyolali.

25. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi informal dari dan antar 
perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah serta pemakai air untuk keperluan 
lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan 
utamanya berfungsi multiguna serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.

26. Waduk adalah tempat/wadah penampungan dari air sungai agar dapat digunakan sewaktu terjadi 
kekurangan air baik untuk irigasi maupun keperluan lainnya.

27. Waduk lapangan atau embung adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi 
surplus air di sungai atau air hujan digunakan sewaktu-waktu terjadi kekurangan air.

28 Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu 
yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal 
pelayanan.

29. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan 
pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.



30. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengelolaan air dan jaringan irigasi 
meliputi kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya termasuk 
pemeliharaan jaringan secara tepat guna dan berhasil guna.

31. Pengamanan jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan 
jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan 
fungsi jaringan irigasi.

32. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi 
dan pelayanan irigasi.

33. Manajemen Aset irigasi adalah kegiatan pengelolaan aset jaringan irigasi yang meliputi kegiatan 
inventarisasi, perencanaan, pemanfaatan. dan pengamanan aset.

34. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggung jawab 
dari Pemerintah Daerah kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air untuk mengatur pengelolaan irigasi 
dan pembiayaan di wilayah kerjanya.

35. Hak Guna Air Irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Perkumpulan 
Petani Pemakai Air, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan, dan Pemakai Air Irigasi untuk 
keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya.

36. Ijin pengambilan air irigasi adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang 
hak guna air irigasi.

37. Daerah Pengaliran Sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, 
menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut 
termasuk di bawah cekungan air tanah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2
\

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan 
berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Pasal 3

Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil 
pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB III
PENGELOLAAN IRIGASI 

Pasal 4

(1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani 
dan menempatkan P3A Dharma Tirta sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam 
pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Untuk mencapai yang dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta 
secara berkesinambungan dan berkelanjutan.



Pasal 5

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang eflsien dan efektif serta dapat 
memberikan manfaat yang sebesar-besamya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi 
dilaksanakan dengan mengobtimalkan memanfaatan air permukaan dan air bawah tanah 
secara terpadu.

(2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dal am ayat (1) dilaksanakan 
dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan 
kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang.

(3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang 
berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 6

(1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan 
prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.

(2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modemisasi pertanian dan 
diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

(3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas 
air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

BAB IV
KELEMBAGAAN DAN ICEWENANGAN 

PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu 
Kelembagaan

Pasal 7

(1) Lembaga pengelolaan irigasi meliputi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, P3A 
Dharma Tirta atau pihak lain yang kegiataunya berkaitan dengan pengelola irigasi sesuai 
dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operas! dan pemeliharaan, 
rehabilitasi peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi.

(2) Petani Pemakai air dapat membentuk perkumpulan pemakai air sampai pada tingkat daerah 
irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai 
satu kesatuan pengelolaan.

(3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Bupati 
membentuk Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempunyai fungsi membantu Bupati 
dalam peningkatan kerja pengelolaan irigasi, temtama pada bidang penyediaan, pembagian 
dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya.

(5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi 
multiguna dibentuk Fomm Koordinasi Daerah Irigasi.



Bagian kedua 
Kewenangan

Pasal 8

(1) Kewenangan pengelolaan irigasi di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali irigasi 
yang merupakan lintas Kabupaten menjadi kewenangan Propinsi.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diserahkankan kepada PSA Dharma 
Tirta yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Air dan jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi yang pengelolaannya telah diserahkan 
kepada PSA Dharma Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pembinaan, 
pengawasan dan pengendaliannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(2) Air dan jaringan irigasi yang dibangun oleh Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan, 
pengurusannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan berpedoman kepada ketentuan 
dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pembagian wewenang dan tanggungjawab serta mekanisme keija antar Lembaga Pengelola
Irigasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada PSA Dharma 
Tirta yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi 
satu kesatuan pengelolaan.

(2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada PSA Dharma 
Tirta sesuai dengan wilayah keija PSA Dharma Tirta dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau 
sebagian daerah irigasi.

(S) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada PSA Dharma 
Tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa 
penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.

Pasal 12

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi 
multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, PSA Dharma 
Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal IS

Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi PSA Dharma Tirta dinyatakan gagal dalam 
pengelolaan irigasi maka pengelolaan irigasi diambil kembali oleh Pemerintah Daerah yang 
dituangkan dalam Berita Acara.



Bagian Ketiga
Pemberdayaan P3A DharmaTirta 

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta melalui penguatan dan 
peningkatan kemampuan P3A Dharma Tirta.

(2) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitasi kepada P3A 
Dharma Tirta, yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

(3) Apabila teijadi hambatan dalam kepengurusan P3A Dharma Tirta yang menyebabkan tidak 
berfimgsinya P3A Dharma Tirta sebagai pengelola irigasi, maka Pemerintah Daerah dapat 
memfasilitasi penyelesaian permasalahan P3 A Dharma Tirta tersebut.

Pasal 15

(1) P3A Dharma Tirta dibentuk dari, oleh dan imtuk petard pemakai air pada petak tersier atau 
wilayah Desa di Kabupaten Boyolali.

(2) Beberapa P3A Dharma Tirta dalam 1 (satu) daerah Irigasi dapat membentuk Gabungan P3A 
Dharma Tirta.

(3) Beberapa Gabungan P3A Dharma Tirta dalam 1 (satu) daerah aliran sungai dapat membentuk 
Induk P3 A Dharma Tirta.

(4) Dalam memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi P3A Dharma Tirta, beberapa Induk P3A 
Dharma Tirta dapat membentuk Forum Koordinasi di tingkat Kabupaten.

(5) Pedoman pembentukan, susunan orgarusasi, wewenang, hak dan kewajiban dari P3A Dharma 
Tirta, Gabungan P3A Dharma Tirta, Induk P3A Dharma Tirta ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati.

BAB V
POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu 
Hak Guna Air Irigasi

Pasal 16

(1) Hak guna air Irigasi diberikan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Dinas kepada P3A 
Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai irigasi untuk keperluan 
lainnya pada setiap sumber air yang digunakan.

(2) Hak Guna Air Irigasi diberikan terutama untuk keperluan pertanian dengan tetap 
memperhatikan kepentingan usaha lainnya.

(3) Hak Guna air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan 
ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang-kurangnya 5 
(lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Hak guna air diberikan dalam bentuk ijin pengambilan air di mana pengaturan dan 
penetapannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.



Bagian Kedua 
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 17

(1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal 
dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.

(2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah 
mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam suatu Daerah Irigasi maupun antar 
Daerah Irigasi.

Pasal 18

(1) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Komisi Irigasi berdasarkan usulan 
PSA Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya sesuai dengan hak guna 
air Irigasi yang telah ditentukan dan kebutuhan air Irigasi yang dibutuhkan.

(2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan oleh Bupati.

(3) Penyediaan air Irigasi berdasarkan perencanaan tahunan sebagimana dimaksud dalam ayat 
(2) ditetapkan oleh PSA Dharma Tirta, dan khusus untuk penyediaan air irigasi yang 
jaringan Irigasinya berfungsi multiguna ditetapkan oleh Bupati.

(4) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air irigasi pada lahan pertanian tertentu dapat 
diupayakan dengan pompanisasi sesuai dengan hak guna air yang berlaku serta kebutuhan 
dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan, dengan memperhatikan kelestarian 
lingkungan.

(5) Pompanisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dari air permukaan atau air 
bawah tanah setelah mendapat ijin dari Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

(6) Pada kondisi ketersediaan air terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air bagi 
para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.

Bagian Ketiga
Pembagian dan Pemberian Air Irigasi 

Pasal 19

(1) Rencana pembagian air pada suatu Daerah Irigasi ditetapkan setiap tahun oleh PSA Dharma 
Tirta.

(2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap 
tahun atas dasar musyawarah antara PSA Dharma Tirta dan Pemakai Air Irigasi untuk 
keperluan air lainnya melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

(3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh PSA Dharma Tirta tingkat Daerah Irigasi sesuai 
dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, kesinambungan dan 
musyawarah pihak yang berkepentingan.

Pasal 20

(1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap Daerah Irigasi, 
PSA Dharma Tirta menyusun jadual pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada 
pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai.



(2) Dal am pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperkirakan 
debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, P3A Dharma Tirta menetapkan prioritas 
pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

(3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi 
kewajiban P3A Dharma Tirta untuk memberikan air Irigasi guna keperluan rumah tangga 
dalam mememuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 21

(1) P3A Dharma Tirta bersama Kepala Dinas menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang 
hams dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.

(2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) hams ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air paling 
lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.

(3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan 
dalam keadaan damrat dengan persetujuan P3 A Dharma Tirta yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Pemberian air irigasi ke petak tersier hams dilakukan melalui bangunan sadap yang telah 
ditetapkan oleh Bupati.

(2) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap 
dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Bagian Keempat 
Penggunaan Air Irigasi

Pasal 23

(1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau 
saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3 A Dharma Tirta.

(2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu daerah irigasi, P3A 
Dharma Tirta menunjuk petugas pembagi air.

Pasal 24

Penggunaan air irigasi dalam daerah irgasi untuk tanaman industri hams mendapat persetujuan dari
P3A Dharma Tirta.

Bagian Kelima
Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air

Pasal 25

Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air Irigasi dari sumber air permukaan atau air 
bawah tanah hams mendapat ijin dari Bupati sesuai dengan peraturan pemndang-undangan yang 
berlaku.
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BAB VI
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI 

Pasal 26

(1) Rencana Induk Pengembangan Irigasi Kabupaten disusun berdasarkan atas Rencana 
Pengembangan sumber Daya Air dan Rencana Tata Ruang Wilayah serta memperhatikan 
pelestarian sumber daya air dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada 
kesepakatan bersama antara sektor, antar wilayah, dan antar Pemerintah Daerah, masyarakat 
dan petard serta pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 27

(1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Irigasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan bam 
Jaringan Irigasi Utama dan perluasan areal irigasi di luar wilayah keija P3A Dharma Tirta.

(3) Pembangunan irigasi tersier dan perluasan areal menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab 
P3A Dharma Tirta di wilayah keijanya.

(4) Pemeriniah Daerah memfasilitasi pembangunan pengembangan jaringan dan perluasan areal 
irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan kesepakatan dengan P3A Dharma 
Tirta dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.

(5) P3A Dharma Tirta memilik wewenang dan tanggung)awab dalam pembangunan jaringan 
irigasi untuk perluasan areal irigasi di wilayah keijanya berdasarkan kesepakatan dengan 
masyarakat setempat.

BAB VII
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN 

Bagian Kesatu
Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab 

Pasal 28

(1) P3A Dharma Tirta memiliki wewenang tugas dan tanggungjawab dalam operas! dan 
pemeliharaan jaringan irigasi dalam wilayah kerjanya.

(2) Dalam menyelenggarakan operas! dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfiingsi 
multiguna P3A Dharma Tirta melakukan koordinasi dengan para petani pemakai air irigasi 
untuk keperluan lain melalui Fomm Koordinasi Daerah Irigasi.

(3) Operas! dan Pemeliharaan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan 
dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang 
bersangkutan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan operas! dan pemeliharan jaringan irigasi yang dikelola oleh P3A 
Dharma Tirta Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dengan 
memperhatikan prinsip kemandirian.
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Bagian Kedua
Pengamanan Jaringan Irigasi 

Pasal 30

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, Badan Sosial,
perorangan dan pemakai air untuk keperluan lainnya bertanggung jawab dan wajib melakukan
pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 31

(1) Dalam upaya pengamanan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, P3A Dharma Tirta, 
Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya 
bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan Garis Sempadan diukur dari batas luar tubuh 
saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud.

(2) Untuk menghindari kehilangan air, orang pribadi, Badan Hukum dan Badan Sosial dilarang 
membuat galian pada jarak minimal 2 (dua) meter dari luar garis dimaksud.

BAB VIII
REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN

Pasal 32

(1) P3A Dharma Tirta memiliki wewenang, tugas dan tanggungjawab dalam rehabilitasi dan 
peningkatan jaringan irigasi di wilayah keijanya.

(2) Pemerintah Daerah atau pihak lain memberikan bantuan dan fasilitas rehabilitasi dan 
peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan permintaan 
dari P3 A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan 
dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.

(4) Pembahan dan atau peningkatan jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan atau flingsi 
jaringan irigasi hams mendapat ijin Bupati.

BAB IX
INVENTARISASI DAERAH IRIGASI 

Pasal 33

(1) Inventarisasi Daerah Irigasi meliputi kegiatan pencatatan / pendataan fisik, kondisi dan 
fungsi Jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi.

(2) Inventarisasi Daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan 
kewenangan pengelolaan irigasi.

(3) Pemerintah Kabupaten bersama P3A Dharma Tirta melakukan inventarisasi daerah irigasi 
yang berada di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Daerah 
menetapkan Daftar Inventarisasi sesuai kewenangannya.

(5) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditetapkan 
oleh Kepala Dinas bersama P3 A sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) setiap akhir tahun.
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BAB X
AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI 

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan audit pengelolaan irigasi untuk 
menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan kesepakatan yang mengikat 
antara Pemerintah Daerah dan PSA Dharma Tirta.

(2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap tahun 
oleh Pemerintah Daerah dan didampingi oleh GP3A Dharma Tirta.

BAB XI
MANAJEMEN ASET IRIGASI 

Pasal 35

(1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan 
serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi 
untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fimgsi jaringan irigasi.

(2) Rencana manajemen aset pada jaringan-jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya 
sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama PSA Dharma Tirta dan 
pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita 
acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan dibahas oleh Komisi Irigasi.

(3) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum 
diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama PSA Dharma Tirta dan pemakai air 
irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan dibahas oleh Komisi 
Irigasi.

(4) Rencana manajemen aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat 
(3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI 

Pasal 36

Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangan mempertahankan sistem irigasi
secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan
pemberdayaan PSA Dharma Tirta, dan mempertahankan lahan beririgasi untuk meningkatkan
pendapatan petani.

BAB XIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 37

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan 
irigasi.

(2) Bupati melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan dan pengamanan terhadap prasarana 
jaringan irigasi.



13

BAB XIV 
PEMBIAYAAN

Pasal 38

(1) Pembiayaan pembangunan Jaringan Irigasi utama menjadi tanggungjawab Pemerintah 
Daerah.

(2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh P3A Dharma Tirta di wilayah keijanya secara 
otonom dan mandiri.

(3) Pemerintah Daerah membantu dalam penyediaan dana pengelola irigasi dan penyalurannya 
berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan P3A Dharma Tirta dengan 
memperhatian prinsip kemandirian.

(4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan sosial, perorangan dan 
pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang 
bersangkutan.

Pasal 39

(1) Pembiayaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) disalurkan 
melalui dana pengelolaan irigasi Kabupaten untuk mendukung efiesiensi dan efektivitas 
penggunaan dana pengelolaan irigasi.

(2) P3A Dharma Tirta dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada 
Komisi Irigasi.

(3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditentukan oleh Komisi Irigasi 
berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.

(4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
rekomendasi dari Kepala Dinas atas usul Komisi Irigasi.

BAB XV 
PENYIDIKAN

Pasal 40

(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang irigasi
daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang irigasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lebih lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana irigisi 
daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang irigasi daerah.

d. Memeriksa buku-buktt, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana dibidang irigasi daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
dibidang irigasi daerah.
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g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsimg dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang 
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pada ayat ini.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang irigasi daerah.
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan untuk diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi.
j. Menghentikan penyidikan
k. Melakukan tindakan lain yang irigasi perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

dibidang irigasi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan 
yang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 41

(1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (4), diancam 
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 
5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (T) dilakukan oleh Badan 
Hukum, atau Badan Sosial maka ancaman pidana sebagimana dimaksud dalam ayat (1) 
dikenakan pada pengurusnya.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berupa bangunan dapat 
dibongkar dengan beban biaya yang bersangkutan tanpa mendapat ganti rugi.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
Pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI BQYOLALI

dr. H. DI ANTA
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Diundangkan di Boyolali 
Pada tanggal 28 Jimi 2004

. SEKRET,V
UPATEN BOYOLALI

SINGGIH PAMBUDL SH
Pembina Utama Muda 

NIP. 500 053 438

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2004 NOMOR 18 SERI E



16

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BO YOLALI 
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM.
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, 

penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi dengan memberikan 
keleluasaan kepada daerah untuk menyeinggarakan otonomi Daerah dengan prinsip 
pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, pada dasamya mempunyai tujuan untuk memberdayakan dan 
meningkatkan kemampuan perekonomian Daerah, dalam hal ini pembiayaan 
penyelenggaraan irigasi utamanya menjadi tanggungjawab masyarakat dan Pemerintah 
Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah an 
Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom, memberikan kewenangan yang lebih kepada 
Propinsi sebagai Daerah otonom untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang 
bersifat lintas. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraannya mampu meningkatkan 
kesejahteraan rakayat, pemerataan keadilan, demokratisasi.

Adanya pergeseran nilai air dari sumber daya milik bersama yang melimpah dan dapat 
dikomsumsi tanpa biaya menjadi sumber daya ekonomi yang mempunyai fungsi sosial, 
terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional, adanya persaingan pemanfaatan air 
antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, dan konversi lahan beririgasi untuk 
kepentingan lainnya, memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif sehingga 
keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna dapat teijamin.

Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan 
maka pembaruan kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan 
konsisten dengan pembaruan pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Kepentingan lain meliputi air minum, peribadatan, dan fungsi sosial lainnya yang 
menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
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Pasai 6
Cukup jelas

Pasai 7
Cukup jelas

Pasai 8
Cukup jelas

Pasai 9
Cukup jelas

Pasai 10
Cukup jelas

Pasai 11
Cukup jelas

Pasai 12
Cukup jelas

Pasai 13
Cukup jelas

Pasai 14
Cukup jelas

Pasai 15
Cukup jelas

Pasai 16
Cukup jelas

Pasai 17
Cukup jelas

Pasai 18
Cukup jelas

Pasai 19
Cukup jelas

Pasai 20
Cukup jelas

Pasai 21
Cukup jelas

Pasai 22 
Ayat(l)

yang dimaksud bangunan sadap adalah bangunan pengatur pemberian air Irigasi yang 
dilengkapi pintu dan bangunan ukur yang berlokasi pada pada saluran induk / saiuran 
primer.
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Ayat (2)
yang dimaksud papan operasi adalah bangunan ukur debit lengkap dengan alat 
ukumya dan dilengkapi papan petunjuk jumlah air yang hams dialirkan

Pasa! 23
Cukup jelas

Pasai 24
Cukup jelas

Pasai 25
Cukup jelas

Pasai 26
Cukup jelas

Pasai 27
Cukup jelas

Pasai 28
Cukup jelas

Pasai 29
Cukup jelas

Pasai 30
Cukup jelas

Pasai 31
Cukup jelas

Pasai 32
Cukup jelas

Pasai 33
Cukup jelas

Pasai 34
Cukup jelas

Pasai 35
Cukup jelas

Pasai 36
- Yang dimaksud dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air adalah kegiatan 

yang meliputi pemeliharaan, perlindungan dan pengendaiian pemanfaatannya.
- Yang dimaksud pemberdaayan P3A Dhanna Tirta adalah keterlibatan P3A Dharma 

Tirta daiam mcnjaga keberlanjutan dan fungsi jaringan irigasi dan menyelenggarakan 
pengelolaan yang baik.

- Yang dimaksud mempertahankan lahan beririgasi adalah melaksanakan pengawasan 
dan membuat rekomendasi perijinan pcmanfaatan lahan pertanian untuk non pertaman 
atau untuk kepentingan komersial sesuai dengan peraturan pemndang-undangan yang 
beriaku.
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Pasai 37
Cukupjelas

Pasai 38 
Ayat(l)

Cukupjelas 
Ayat (2)

Pembiayaan pengelolaan irigasi oleh P3A Dharma Tirta antara lain diperoleh dari 
iuran para anggota.

Ayat (3)
Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan P3A Dharma Tirta meliputi mekamsme 
pendanaan, pembagian pembiayaan, dan pembiayaan paska pembangunan.

Ayat (4)
Cukupjelas

Pasai 39
Cukupjelas

Pasai 40
Cukup jelas

Pasai 41
Cukupjelas

Pasai 42
Cukupjelas

Pasai 43
Cukup jelas

TAMBAHANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALINOMOR 70


