
1. I Buah Bendung
2. 6 Buah Bangunan Air
3. 1.500m Saluran

3. Sasaran

A. Maksud
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan lrigasi diharapkan dapat meuingkatkan kondisi
jaringan irigasi, yang scrnula dari keadaan kondisi rusak rnenjadi kondisi baik.
Dengan adanya perbaikan kondisi jaringan irigasi diharapkan bisa
meningkatkan produksi pangan/pertanian. Hal ini sejalan dengan priorilas
nasionaJ Kedaulatan Pangan.

B. Tujuan
Tujuan dilakukannya pekerjaan ini adalah untuk merehabilitasi jaringan irigasi
ymlg sudah rusak sehingga bisa dimanfaatkan kembali untuk memberikan
layanan fungsi irigasi
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1. Lata!" Belakaog Dalarn rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan mcndukung

ketahanan pangan yang berorientasi pada pelaksanaan undang-undang otonorni
daerah (1J1J No. 22 dan 25 tahun 1999 yang diperbaharui dcngan l)11 No. 32
tahun 2004), dimana pernerintah Kabupaten/Kota memiliki wcwcnang dan
kesempatan untuk mengatur dan mengembangkan wilayahnya masing-masing
secara otonom.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Propinsi Jaws Tengah dalam
menindak lanjuti dan mcnyambut otonomi daerah ini mengupayakan
pengembangan potensi daerahnya, salah satunya adalah pengembangan dan
pernberdayaan jaringan irigasi dengan melakukan perencanaan teknis jaringan
irigasi yang ada diwilayahnya.

Pemanfaatan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi yang ada, dan
ditunjang dengan pemberdayaan Irigasi Kecil diharapkan akan dapat
meningkatkan lahan irigasi secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
Intensifikasi dapat dicapai dengan peningkatan intensitas tanam dan efisiensi
pcmakaian air irigasi, sedangkan ekstensifikasi dapat dicapai dengan
memanfaatkan sumbcr air irigasi yang ada sccara efisien dengan luas areal y.3l1g I
optimum. Di wilayah Kabupaten Karanganyar banyak terdapar lahan irigas:
sawah yang dapat dikembangkan dengan sistem jaringan irigasi yang baik
schingga upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar di aras dapat dicapai.

Mcnindaklanjuti hal di atas, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar
meJalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran
2019 melakukan perencanaan pembangunan/rehabilitasi daerah irigasi yang
lokasinya tcrscbar dibeberapa Daerah Irigasi di wilayah Kabupaten Karanganyar.
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