
VI. Waktu dan Tempat 
Lokakarya Nsional dan Musyawarah anggota JKI-Iakan 
dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 April 2007 di Hotel 
Menara Peninsula Jn. S Parman no 78, Tlp: 021-5350888 
Jakarta Barat. 

VII.  Sekretariat Pelaksana 
LP3ES, Divisi Pengembangan Sumberdaya Air dan Lahan 
(PSDAL). 
Jl. S. Parman No. 81, Slipi, Jakarta Barat. 
Telp. 021- 5674211 dan 0811 850 324 (Alice S) 
Fax.  021-5683785;  
E-mail : psdal@lp3es.or.id. psdal2@lp3es.or.id
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I. Latar Belakang 

  
JKII sejak tahun 2004 telah melaksanakan dua kali sarasehan 
tentang irigasi masa depan sebagai suatu komitmen dalam 
melaksanakan misinya untuk memberikan sumbangan 
pemikiran  dalam mengatasi  tantangan pembangunan irigasi 
dan pertanian masa depan. Mengapa Irigasi Masa depan? 
Ada ancaman yang terkandung di dalamnya yang 
menyangkut eksistensi sistem irigasi di Indonesia. Degradasi 
sistem irigasi sebagai suatu warisan budaya telah mulai 
menunjukan dampaknya berupa merosotnya produksi pangan 
nasional. Degradasi sumberdaya alam turut memberi andil 
dalam proses degradasi sistem irigasi.Walaupun UU no 7 
tahun 2004 tentang sumberdaya air menekankan  pentingnya 
konservasi sumberdaya air namun kecenderungan yang 
terjadi akhir akhir ini  mengindikasikan bahwa belum ada 
langkah langkah kebijakan dan operasional yang dapat 
diandalkan untuk memperbaiki permasalahan yang ada. 
Kalau kecenderungan tersebut berlangsung  terus 
dikawatirkan dampaknya terhadap ketahanan pangan 
nasional akan semakin besar.Impor beras yang semakin 
besar bukanlah suatu pemecahan masalah yang diusulkan 
dalam jangka panjang mengingat tipisnya stok beras dunia  
dan politik ekonomi pangan dalam jangka panjang negara 
negara produsen pangan besar dunia yang cenderung 
mengutamakan kepentingan nasional terlebih dahulu. 

Kedaulatan pangan dengan demikian merupakan suatu 
gagasan yang perlu dipahami dalam konteks pembangunan 
ketahanan pangan dalam jangka panjang bersama sama 
dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Walaupun 
melalui politik swa sembada beras Indonesia, sistem irigasi 
yang ada turut diperbaiki dan juga diperluas, namun 
pendekatan sentralistik yang terkait dengan politik swa 
sembada beras telah memperlemah kemampuan masyarakat 
tani dalam mengelola irigasi. Kemandirian petani baik berupa 
kapital sosial maupun kreatifitas dalam pengelolaan irigasi 
menjadi surut dan masyarakat tani menjadi tergantung pada 
panduan ataupun petunjuk yang berasal dari luar. Politik 
desentralisasi yang dilaksanakan sekarang ini tidak dengan 
sendirinya menghapus pengelolaan irigasi melalui birokrasi  
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yang masih cenderung sentralistik karena yang terjadi 
selama ini masih berupa upaya dan perjuangan untuk 
memperoleh kewenangan pengelolaan. 

JKII sebagai suatu institusi independen, perlu secara 
terus-menerus melakukan aktivitas organisasional 
sebagaimana yang selama ini telah dilaksanakan. Misalnya 
dengan menyelenggarakan kegiatan diskusi, seminar, 
penerbiatan buletin dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa 
salah satu aktivitas yang selama ini cukup baik dilkakukan 
oleh JKII yaitu melaksanakan musyawarah anggota. 
Kegiatan musyawarah anggota terakhir dilaksanakan pada 
tahun 2003 di Jakarta. Salah satu  konsensus yang 
disepakati pada waktu musyawarah anggota tersebut yaitu  
bahwa musyawarah anggota akan dilaksanakan kembali 
pada setiap akhir periode kepengurusan. Dengan adanya 
kesempatan untuk melakukan  kegiatan lokakarya 
sebagaimana diuraikan di atas, maka sekaligus pada acara 
tersebut akan dilakukan musyawarah anggota JKII. 
Sehingga dengan  demikian para anggota JKII dapat 
menyusun agenda kegiatan untuk 3 (tiga) tahun ke depan 
secara bersama-sama. 

 

II.  Tujuan dan Ruang lingkup  
Memperhatikan permasalahan yang dikemukakan diatas 
maka tujuan lokakarya nasional adalah menghimpun 
pemikiran pemikiran yang ada pada anggota JKII dan nara 
sumber yang dapat menyumbang terhadap upaya 
pemecahan masalah dalam kerangka membangun irigasi 
masa depan di Indonesia. Ruang lingkup pembahasan 
meliputi hal hal sebagai berikut: 

1. Membangun kelembagaan yang memperkuat kapital 
sosial dan kreatifitas masyarakat tani dalam 
pengelolaan irigasi. Termasuk dalam lingkup bahasan 
adalah bagaimana memulihkan dan mengembangkan 
berbagai kearifan lokal yang terkait dengan lingkungan 
produksi. Demikian pula upaya untuk memperkuat 
kedudukan petani sehingga lebih berdaulat dalam 
penyediaan pangan. 

2. Dukungan irigasi dalam memperkuat ketahanan 
pangan dan sekali gus meningkatkan kesejahteraan 
petani. Dalam hubungan ini mengingat bakal terjadi 
perubahan lingkungan strategis dimasa yang akan 

datang termasuk perubahan iklim global antisipasi apa 
yang perlu dilakukan dalam  penyesuaian komoditi 
pertanian yang perlu didukung oleh sistem irigasi baik 
dalam  rancangbangun maupun dalam pengelolaan. 

 Para kontributor yang mau menyampaikan makalah 
dapat memilih topik yang terkait dengan kedua tema 
tersebut diatas baik yang sifatnya parsial dalam suatu tema, 
ataupun pembahasan secara menyeluruh dalam suatu tema 
atau antar tema.     

Sedangkan tujuan musyawarah anggota yaitu: 
1. Membahas pertanggungjawaban kegiatan dan 

keuangan JKII periode 2003 s/d 2006. 
2. Menyusun arah organisasi dan program kerja JKII 

untuk periode 2006 s/d 2009. 
3. Menyusun kepengurusan JKII untuk periode 2006 s/d 

2009. 
 

III. Tema Lokakarya Nasional dan Musyawarah  
 

Dalam kegiatan Lokakarya Nasional dan musyawarah 
anggota JKII kali ini akan mengangkat tema : Membangun 
Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Masa Depan : 
“Pengelolaan Irigasi Dalam Menunjang Kesejahteraan 
Petani dan Kedaulatan Pangan” 
 
IV.  Pembicara dan Peserta 
  
Dalam kegiatan  lokakarya ini akan menghadirkan 
pembicara dari berbagai pihak yang terlibat dalam 
pengelolaan irigasi dan yang menekuni persoalan pangan 
yaitu : 
1. Ir. Moh. Hasan. Dipl. HE (Direktur Irigasi, Dijen 

Sumberdaya Air, Dep. PU) akan menyajikan makalah 
dengan topik:Tantangan dan Peluang Pengembangan 
Infrastruktur Irigsi dalam Menunjang Kesejahteraan 
Petani dan Ketahanan pangan Nasional. 

2. Dr. Ir. Gatot Irianto (Direktur Pengelolaan Air, Ditjen PLA 
Dep. Pertanian) akan menyajikan makalah dengan 
topik: Strategi Pengelolaan Air dalam menunjang 
Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Nasional.  

3. Dr. Moch. Maksum. (Universitas Gajah Mada), akan 
menyajikan makalah dengan topik: Ekonomi politik 
Pertanian dalam menunjang Kesejahteraan Petani dan 
Kedaulatan Pangan. 

4. Witoro (Ketua KRKP/Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan 
Pangan). akan menyajikan makalah dengan topik: 
Pengalaman empirik dalam Mewujudkan Kedaulatan 
Pangan.  

Peserta kegiatan ini diharapkan akan diikuti sekitar seluruh 
anggota JKII. 

V. Jadwal Pelaksanaan : 

 
Hari/ 

Tanggal Topik Pembicara Moderator/ 
Fasilitator 

Kamis/ 
12-03-07 
10.00-12.30 
12.30-13.30 
13.30-14.00 
 
14.00-17.00 
 
 
 
17.00-19.30 
19.30-22.00 

 
 
Chek in 
Makan siang 
Pembukaan 
 
Panel diskusi   
 
 
 
Istirahat 
Presentasi paper 
peserta: 
- Teknologi, 
- Sosial,ekonomi 

& kelembagaan 
- Kebijakan 

 
 
- 
- 
Ketua Tim 
Pengarah JKII  

1. Moh Hasan 
2. Gatot Irianto 
3. Moch Maksum 
4. Witoro 
- 
Peserta yang 
membuat 
makalah: 
 

 
Panitia 
Panitia 
 
 
Pengurus 
JKII  
 
- 
Pengurus 
JKII 

Jumat/  
13-03-07 
09.00-09.30 
 
09.30-10.30 
 
10.30 -11.30 
 
11.30-11.45 

 
 
Laporan Pengurus 
2003- 2006 
Program JKII 
2006-2009 
Pemilihan 
Pengurus Baru 
Penutupan 

 
 
Ketua Tim 
Pengarah JKII  
Pleno 
 
Pleno 
 
Ketua Tim 
Pengarah Terpilih  
Periode 2006-
2009 
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