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ABSTRAK 

MUHAMAD LUPI. Pola Pengelolaan Irigasi dalam Mencegah Terjadinya 
Konflik . (Penelitian Pada Masyarakat Petani di Ciroke Majalengka). 

Pengelolaan irigasi dalam bidang pertanian merupakan suatu yang krusial 
di kalangan masyarakat petani, sentimen kepentingan setiap pemilik lahan untuk 

mengairi sawahnya sangat besar, dalam pengelolaan irigasi tentu harus ada yang 
mengatur serta mengerti dan memahami keadaan air supaya masyarakat bisa 

terbagi rata. Karena kalau tidak terbagi rata, tidak dapat dipungkiri kemungkinan 
terjadinya konflik. Karenanya dibutuhkan sebuah aturan dan kebijakan yang jelas 
dalam pengelolaan air dan pembagian air. Dengan demikian peran Pemerintah 

Desa sangat penting, karena Pemerintah Desa dianggap dapat menengahi apabila 
ada permasalahan diantara petani. Namun peran Pemerintah Desa juga kurang 

cukup menengahi permasalahan tersebut karena seharusnya mengikut sertakan 
masyarakat petani. Masyarakat petani selayaknya ikut serta dalam pengelolaan 
irigasi supaya pencegahan konflik di masarakat terelokasi. Pengelolaan tersebut 

menyebabkan dampak yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan, 
seperti ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-
bentuk konflik yang terjadi akibat dari pengelolaan irigasi di kalangan masyarakat 
petani Kampung Ciroke Desa Cidadap Kecamatan Cingambul Kabupaten 

Majalengka. dan  mengetahui pola pengelolaan irigasi dalam mencegah terjadinya 
konflik di kalangan petani Kampung Ciroke Desa Cidadap Kecamatan Cingambul 

Kabupaten Majalengka. 
Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Sumber data 

primer diperoleh secara langsung dari informan di lapangan, informan tersebut 

adalah para petani, masyarakat setempat dan aparat Desa terkait pola pengelolaan 
irigasi dalam mengatasi terjadinya konflik. Sumber data sekunder diperoleh 

melalui buku-buku, dokumen atau sumber lain yang relevan untuk mendukung 
dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yaitu berupa observasi, 
wawancara dan studi dokumentasi. 

Temuan data di lapangan bahwa pola pengelolaan irigasi dapat 
menyebabkan bentuk-bentuk konflik yang terjadi di masyarakat Kampung Ciroke 

Desa Cidadap, bentuk-bentuk konflik yang terjadi di masyarakat seperti 
percekcokan/adu mulut dan perkelahian. Pengelolaan irigasi yang dikelola 
Pemerintah Desa setempat kurang terlaksana dengan baik karena banyak 

masyarakat petani yang masih mengalami konflik, namun pihak Desa 
memberikan wewenang kepada petani untuk mengelola sumur bor/saluran irigasi. 

setelah di kelola oleh pihak petani pola pengelolaan irigasi lumayan berhasil 
karena dapat mengurangi konflik yang sering terjadi. Pola pengelolaan irigasi 
yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat petani 

memiliki dampak terhadap tingkat perekonomian, sosial dan lingkungan di 
masyarakat. Dalam hal ekonomi masyarakat mengalami kesulitan dalam 

mengelola apalagi mengembangkan kebutuhan, lahan pertanian yang ditanami 
mengalami penurunan hasil panen dan masyarakat petani banyak tidak menanami 
lahan pertaniannya karena biaya yang diperlukan sangat besar. 


