
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 
 

Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
    Total 100       
I    Prasarana Fisik 45       
 1   Bangunan Utama 13       

 A 1.1  Bendung Tetap 4/5*      Bila Bangunan 
utama 
merupakan 
bandung tetap  

   a Mercu 0,8/1* 1 Permukaan Mercu 
dalam keadaan baik 
utuh 

Pada Mercu terdapat 
lubang mengelupas di 
beberapa tempat tidak 
lebih dari 20% 

Pada Mercu banyak lubang 
mengelupas di beberapa 
tempat tidak lebih dari 40% 
terjadi pancaran air/bocoran 
pada tubuh bendung 

Mercu dalam 
keadaan rusak berat, 
terjadi retak, 
penurunan elevasi, 
pancaran air / 
kebocoran besar 
pada tubuh bendung 
 

  

      2 Pilar pada pintu kuras, 
dan pada intake dalam 
keadaan utuh  

Pilar pada pintu kuras, 
atau terdapat retakan 
tidak lebih dari 20% 

Pilar pada pintu kuras, dan 
atau terdapat retakan tidak 
lebih dari 40%  

Pilar pada pintu 
kuras, dan atau 
terdapat kerusakan 
yang mengakibatkan 
sulitnya 
pengoperasian pintu 

 

   b Sayap hulu dan hilir 0,6/0,75* 1 Kondisi Sayap depan 
dan belakang pada 
bendung dan intake 
dalam kondisi utuh  

Sayap depan dan 
belakang pada bendung 
atau intake terdapat 
retakan kecil tidak lebih 
dari 20%  

Sayap depan dan belakang 
pada bendung atau intake 
terdapat retakan kecil tidak 
lebih dari 40%  

Sayap depan dan 
belakang pada 
bendung atau intake 
terdapat banyak 
retakan atau patahan 
yang 
membahayakan 
konstruksi bendung 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      2 Lubang drainase (weep 

holes) berfungsi baik 
Lubang drainase (weep 
holes) sebagian kurang 
berfungsi 

Lubang drainase (weep 
holes) sebagian besar 
kurang berfungsi yang 
dapat menimbulkan tekanan 

Lubang drainase 
(weep holes) tidak 
berfungsi, dan 
tampak mulai terjadi 
geseran pada sayap 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
pada sayap dan 
mengakibatkan longsoran 

   c Lantai bendung depan dan 
belakang 
- Lantai bendung hilir 

0,8/1* 1 
 
 
 
 

Tidak terdapat gerusan 
di hilir yang terus 
menerus dan 
membahayakan 
konstruksi 

Mulai terdapat gerusan di 
hilir yang terus menerus  

Terdapat banyak gerusan di 
hilir yang terus menerus  

Gerusan di hilir 
sudah 
membahayakan 
mercu/tubuh 
bendung dan 
terancam runtuh 

 

      2 Tidak ada rembesan 
yang keluar dan tidak 
terjadi indikasi 
degradasi di hilir 

Nampak gejala rembesan 
yang menembus ruang 
olakan 

Ada indikasi gejala 
rembesan/sipit yang 
menembus ruang olakan 

Nampak adanya 
rembesan yang 
menembus ruang 
oalakan 

 

      3 Ruang olakan berfungsi 
dengan baik sebagai 
peredam energi 

Ruang olakan masih 
berfungsi meredam 
energi dan adanya 
peluang degradasi di hilir 
kolam olak  

Ruang olakan kurang 
berfungsi untuk peredam 
energi dan mulai terjadi 
degradasi ringan di hilir 
kolam olak (telah Nampak 
sepertiga ruang olak) 

Ruang olakan tidak 
berfungsi dan terjadi 
degradasi berat di 
hilir ruang 
olak/pondasi sudah 
menggantung 
sebagian 

 

    - Lantai bendung depan/hulu  4 Tidak terjadi 
pengelupasan 

Terjadi pengelupasan 
tidak lebih dari 20% 

Terjadi pengelupasan tidak 
lebih dari 40% 

Terjadi 
pengelupasan yang 
cukup besar  

 

      5 Tidak terjadi 
pengangkatan lantai 
pada saat flashing 

Tidak terjadi 
pengangkatan lantai pada 
saat flashing 

Sudah mulai terjadi 
pengangkatan pada saat 
flashing 

Sudah terjadi 
pengangkatan pada 
saat flashing 

 

   d Tanggul penutup hulu dan hilir 0,8/1* 1 Tanggul penutup/banjir 
mempunyai stabilitas 
baik 

Tanggul penutup/banjir 
mempunyai stabilitas 
cukup baik 

Tanggul penutup/banjir 
mempunyai stabilitas 
kurang baik 

Tanggul 
penutup/banjir 
mempunyai 
stabilitas tidak baik 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
      2 Tidak ada seepage, 

longsoran, retakan 
melintang, memanjang, 
tidak ada alur dan 
amblesan 

Tidak ada seepage, 
longsoran, retakan 
melintang, memanjang, 
mulai ada alur dan sedikit 
amblesan 

Sudah mulai ada seepage, 
sudah terjadi longsoran, 
retakan melintang atau 
memanjang, mulai ada alur 
dan sedikit amblesan 

Sudah terjadi 
seepage, sudah 
terjadi longsoran, 
retakan melintang 
atau memanjang, 
ada alur dan 
amblesan 

 

      3 Tanggul mempunyai 
tinggi jagaan 
(freeboard/waking) 
yang sesuai dengan 
rencana untuk 
mencegah air melimpah 
(over topping) selama 
banjir 

Tanggul mempunyai 
tinggi jagaan 
(freeboard/waking) yang 
cukup sesuai rencana 
untuk mencegah air 
melimpah (over topping) 
selama banjir 

Tanggul mempunyai tinggi 
jagaan (freeboard/waking) 
berkurang namun masih 
mampu mencegah air 
melimpah (over topping) 
selama banjir 

Tanggul mempunyai 
tinggi jagaan 
(freeboard/waking) 
berkurang cukup 
banyak di 
khawatirkan banjir 
akan melimpah atau 
over topping 

 

   e Jembatan diatas mercu 0,2/0,25* 1 Jembatan masih kokoh, 
dimensi masih sesuai 
rencana 

Jembatan diatas bendung 
mengalami kerusakan 
ringan (retakan kecil) 

Jembatan diatas bendung 
mengalami kerusakan 
sedang dan mengalami 
sedikit retakan yang tidak 
menyebabkan keruntuhan 

Jembatan 
mengalami 
kerusakan 50% dan 
dikhawatirkan 
terjadi keruntuhan 

 

      2 Stabil dan kuat untuk 
transportasi sesuai 
desain 

Stabil dan cukup kuat 
untuk transportasi sesuai 
desain 

Kurang stabil untuk 
transportasi dan terbatas 
untuk kendaraan tertentu 

Tidak stabil dan tidak 
kuat untuk 
transportasi kendaraan

 

   f Papan Operasi pada pintu 
pengambilan (intake)  

0,4/0,5* 1 Tersedia papan operasi 
dan masih baik 

Tersedia papan operasi 
yang kondisinya kurang 
jelas dibaca 

Tersedia papan operasi 
namun kondisi kurang jelas 
dibaca dan ada kerusakan 

papan operasi dalam 
kondisi rusak atau 
tidak ada papan 
operasi 

 

      2 Papan tersebut rutin 
diisi data operasi 
bendung dengan benar 

Papan tersebut tidak 
selalu diisi data operasi 
bendung dengan benar 

Papan tersebut tidak rutin 
diisi data opersi bendung 
dengan benar 

Pencatatan data 
operasi tidak ada 

 

   g Mistar ukur dibendung dan 
intake 

0,2/0,25 1 Terdapat papan duga yg 
bisa dibaca dengan baik 
di bendung dan intake 

Terdapat papan duga yg 
bisa dibaca dengan baik 
di bendung dan intake 

Papan duga sudah kurang 
jelas dibaca 

Papan duga sudah 
tidak bias dibaca 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
      2 Papan duga terpasang 

pada posisi elevasi yg 
tepatdan baik di 
bendung maupun intake 

Papan duga terpasang 
pada posisi yang cukup 
tepaat baik pada bendung 
maupun intake 
(kesalahan baca 20%) 

Papan duga terpasang pada 
elevasi yg kurang tepat baik  
di bendung maupun di 
intake kesalahan baca 30% 

Papan duga 
terpasang pada 
elevasi yg salah di 
bendung maupun di 
intake 

 

      3 Terdapat tabel pembaca 
debit aliran mercu dan 
intake serta telah di 
kalibrasi 

Terdapat tabel pembaca 
debit aliran mercu 
bendung dan intake tetapi 
belum di kalibrasi 

Terdapat tabel pembaca 
debit aliran mercu bendung 
dan intake tetapi belum 
dikalibrasi kesalahan 30% 

Tidak terdapat 
tabaca 30%bel 
pembaca debit aliran 
yg melintas diatas 
mercu dan intake 

 

   h Pagar pengaman 0,2/0,25 1 Terdapat pagar 
pengaman bendung yg 
masih baik 

Terdapat pagar pengaman 
bendung yg mengalami 
kerusakan ringan tapi 
masih berfungsi aman 

Terdapat pagar pengaman 
bendung yg mengalami 
kerusakan sedang dan perlu 
perhatian dari sisi 
pengamanan 

Terdapat pagar 
pengaman bendung 
yg mengalami 
kerusakan berat dan 
membahayakan 

 

  1.2  Pintu penguras dan Intake 7/8*       

   a Pintu pengambilan (Intake) 3,5/4 1 Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan 
baik secara hidrolis dan 
atau mekanis 

Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan baik 
secara hidrolis dan atau 
mekanis 

Sebagian pintu tidak dapat 
dioperasikan dengan lancar  
secara hidrolis dan atau 
mekanis 

Semua pintu tidak 
bisa dioperasikan 
dengan lancar  
secara hidrolis dan 
atau mekanis 

 

      2 Semua daun atau stang 
pintu yg terpasang tidak 
dijumpai kebocoran 
atau bengkok 

Sebagian daun pintu ada 
yang mulai tampak 
keropos dan sedikit 
kebocoran atau stang 
pintu yg terpasang mulai 
tampak bengkok 

Sebagian daun pintu yg 
terpasang dijumpai keropos 
dan kebocoran dan atau 
stang yang bengkok 

Daun dan atau stang 
pintu yg terpasang 
dijumpai kebocoran 
dan atau bengkok. 

 

      3 Alat angkat (morhois) 
sill, spooring baja dalam 
keadaan baik  

Alat angkat (morhois) 
sill, spooring baja masih 
dalam keadaan cukup 
baik  

Alat angkat (morhois) sill, 
spooring baja dalam 
keadaan tidak lengkap (ada 
yang hilang) 

Alat angkat 
(morhois) sill, 
spooring baja dalam 
keadaan rusak atau 
hilang total 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
      4 Rumah pelindung pintu 

masih terawat dengan 
bagus 

Rumah pelindung pintu 
kurang terawat dan 
terdapat kerusakan ringan 
tidak lebih dari 20% 

Rumah pelindung pintu 
kurang terawat dan terdapat 
kerusakan ringan tidak lebih 
dari 40% 

Rumah pelindung 
pintu tidak terawat 
dan terdapat 
kerusakan dan bocor 

 

   b Pintu penguras bendung 3,5/4 1 Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan 
baik secara hydrolis dan 
mekanik 

Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan baik 
secara hydrolis dan 
mekanik 

Sebagian pintu tidak dapat 
dioperasikan dengan lancar 

Semua pintu tidak 
dapat dioperasikan 

 

      2 Semua daun pintu dan 
atau stang pintu yg 
terpasang tidak 
dijumpai kebocoran 
atau bengkok 

Sebagian kecil daun pintu 
dan atau stang pintu yg 
terpasang tidak dijumpai 
kebocoran atau bengkok 

Sebagian daun pintu dan 
atau stang pintu yg 
terpasang dijumpai 
kebocoran atau bengkok 

Daun pintu dan atau 
stang pintu yg 
terpasang dijumpai 
kebocoran atau 
bengkok 

 

      3 Pilar-pilar tembok pintu 
penguras bendung, 
rumah pelindung pintu 
masih utuh sesuai 
dimensi rencana 

Pilar-pilar tembok pintu 
penguras bendung, rumah 
pelindung pintu terdapat 
kerusakan ringan 20% 

Pilar-pilar tembok pintu 
penguras bendung, rumah 
pelindung pintu ada 
kerusakan sedang tapi 
masih berfungsi >70% dari 
rencana 

Pilar-pilar tembok 
pintu penguras 
bendung, rumah 
pelindung pintu ada 
kerusakan sedang 
tetapi berfungsi 
<50% dari rencana 

 

  1.3  Kantong lumpur dan Pintu 
Penguras 
a. Bangunan kantong lumpur 

2/0 1 Bangunan dalam 
kondisi baik 

Bangunan dalam kondisi 
ada retakan ringan tidak 
lebih dari 10% 

Bangunan dalam kondisi 
ada retakan ringan tidak 
lebih dari 20% 

Tidak ada tabel 
periodik pengurasan 

 

    b. Kantong lumpur telah 
dibersihkan 

 1 Sedimen dikuras secara 
periodik 

Sedimen dikuras secara 
periodik namun tidak bisa 
secara maksimal terkuras 

Sedimen tidak dikuras 
secara periodik sehingga 
sedimen dapat masuk ke 
saluran induk 

Sedimen penuh 
tidak pernah dikuras 
dan sedimen masuk 
ke saluran induk 

 

      2 Ada jadwal periodik 
pengurasan dan 
dilaksanakan dengan 
konsisten dan benar 

Ada jadwal periodik 
pengurasan namun 
kurang dilaksanakan 
secara benar 

Ada jadwal periodik 
pengurasan tetapi tidak 
dilaksanakan secara benar 

Tidak ada jadwal 
periodik pengurasan 

 

    c. Pintu penguras dan roda 
gigi kantong lumpur 

 1 Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan 
baik secara hidrolis dan 
atau mekanik 

Sebagian pintu dapat 
dioperasikan dengan baik 
secara hidrolis dan atau 

Sebagian pintu tidak dapat 
dioperasikan dengan lancar 
secara hidrolis dan atau 
mekanik 

Semua pintu tidak 
bisa dioperasikan  
secara hidrolis dan 
atau mekanik 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
mekanik namun terdapat 
bocoran 

      2 Semua daun dan atau 
stang pintu yg terpasang 
tidak dijumpai 
kebocoran atau bengkok 

Sebagian daun pintu ada 
yang mulai keropos 
sehingga terdapat 
bocoran dan atau stang 
pintu yg terpasang ada 
bengkok 

Sebagian daun pintu yg 
terpasang dijumpai 
kebocoran dan stang pintu 
yang mulai bengkok atau 
tidak presisi 

Daun dan atau stang 
pintu yg terpasang 
dijumpai kebocoran 
dan atau bengkok 

 

  
B 

  Bendung Gerak 13      Bila bangunan 
utama berupa 
bendung gerak 

  1.1  Pintu Bendung Gerak 
 

7/8*       

   a Pintu bendung gerak 2,1/2,4* 1 Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan 
baik secara hydrolis dan 
mekanik 

Sebagian pintu (20%) 
masih dapat dioperasikan 
dengan baik secara 
hydrolis dan mekanik 

Sebagian besar pintu tidak 
dapat dioperasikan dengan 
lancar 

Semua pintu tidak 
dapat dioperasikan 

 

      2 Semua daun pintu dan 
atau stang pintu yg 
terpasang tidak 
dijumpai kebocoran 
atau bengkok 

Sebagian kecil daun pintu 
dan atau stang pintu yg 
terpasang dijumpai 
kebocoran atau bengkok 

Sebagian besar daun pintu 
dan atau stang pintu yg 
terpasang dijumpai 
kebocoran atau bengkok 

Semua pintu dan 
atau stang pintu yg 
terpasang dijumpai 
kebocoran atau 
bengkok 

 

      3 Pilar-pilar tembok pintu 
penguras bendung, 
rumah pelindung pintu 
masih utuh sesuai 
dimensi rencana 

Pilar-pilar tembok pintu 
penguras bendung, rumah 
pelindung pintu terdapat 
kerusakan ringan dan 
masih berfungsi baik 

Pilar-pilar tembok pintu 
penguras bendung, rumah 
pelindung pintu ada 
kerusakan sedang tapi 
masih berfungsi >70% dari 
rencana 

Pilar-pilar tembok 
pintu penguras 
bendung, rumah 
pelindung pintu ada 
kerusakan sedang 
berfungsi  tinggal 
<50% dari rencana 

 

   b Sayap depan dan Belakang 1,05/1,2* 1 Kondisi Sayap depan 
dan belakang pada 
bendung dan intake 
dalam kondisi utuh  

Sayap depan dan 
belakang pada bendung 
atau intake terdapat 
retakan kecil tidak lebih 
dari 20%  

Sayap depan dan belakang 
pada bendung atau intake 
terdapat retakan kecil tidak 
lebih dari 40%  

Sayap depan dan 
belakang pada 
bendung atau intake 
terdapat banyak 
retakan atau patahan 
yang 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
membahayakan 
konstruksi bendung 

      2 Kondisi Sayap depan 
dan belakang pada 
bendung dan intake 
dalam kondisi utuh  

Sayap depan dan 
belakang pada bendung 
atau intake terdapat 
retakan kecil tidak lebih 
dari 20%  

Sayap depan dan belakang 
pada bendung atau intake 
terdapat retakan kecil tidak 
lebih dari 40%  

Sayap depan dan 
belakang pada 
bendung atau intake 
terdapat banyak 
retakan atau patahan 
yang 
membahayakan 
konstruksi bendung 
 
 

 

   c Lantai bendung : 
Lantai bendung hilir 

0,7/0,8* 1 
 
 
 
 

Tidak terdapat gerusan 
di hilir yang terus 
menerus dan 
membahayakan 
konstruksi 

Terdapat gerusan di hilir 
yang terus menerus tapi 
masih batas aman 

Terdapat banyak gerusan di 
hilir yang terus menerus , 
mulai membahayakan 

Gerusan di hilir 
sudah 
membahayakan 
mercu/tubuh 
bendung dan 
terancam runtuh 

 

      2 Tidak ada rembesan 
yang keluar dan tidak 
terjadi indikasi 
degradasi di hilir 

Nampak gejala rembesan 
yang menembus ruang 
olakan 

Ada indikasi gejala 
rembesan/sepase yang 
menembus ruang olakan 

Nampak adanya 
rembesan yang 
menembus ruang 
oalakan 

 

      3 Ruang olakan berfungsi 
dengan baik sebagai 
peredam energi 

Ruang olakan masih 
berfungsi meredam 
energi dan adanya 
peluang degradasi di hilir 
kolam olak  

Ruang olakan tidak 
berfungsi untuk peredam 
energi dan mulai terjadi 
degradasi ringan di hilir 
kolam olak (telah Nampak 
sepertiga ruang olak) 

Ruang olakan tidak 
berfungsi dan terjadi 
degradasi berat di 
hilir ruang 
olak/pondasi sudah 
menggantung 
sebagian 

 

    Lantai bendung  hulu 0,7/0,8* 1 Tidak terjadi 
pengelupasan 

Terjadi pengelupasan 
tidak lebih dari 20% 

Terjadi pengelupasan tidak 
lebih dari 40% 

Terjadi 
pengelupasan yang 
cukup besar  

 

      2 Tidak terjadi 
pengangkatan lantai 
pada saat flushing 

Sudah mulai terjadi 
pengangkatan lantai pada 
saat flushing 

terjadi pengangkatan pada 
saat flushing dan ada sedikit 
retakan 

Sudah terjadi 
pengangkatan pada 
saat flushing dan ada 
retakan 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
   d Tanggul penutup 0,7/0,8* 1 Tanggul penutup/banjir 

mempunyai stabilitas 
baik 

Tanggul penutup/banjir 
mempunyai stabilitas 
cukup baik 

Tanggul penutup/banjir 
mempunyai stabilitas 
kurang baik 

Tanggul 
penutup/banjir 
mempunyai 
stabilitas tidak baik 

 

      2 Tidak ada seepage, 
longsoran, retakan 
melintang, memanjang, 
tidak ada alur dan 
amblesan 

Tidak ada seepage, 
longsoran, retakan 
melintang, memanjang, 
mulai ada alur dan sedikit 
amblesan 

Sudah mulai ada seepage, 
sudah terjadi longsoran, 
retakan melintang atau 
memanjang, mulai ada alur 
dan sedikit amblesan 

Sudah terjadi 
seepage, sudah 
terjadi longsoran, 
retakan melintang 
atau memanjang, 
ada alur dan 
amblesan 

 

      3 Tanggul mempunyai 
tinggi jagaan 
(freeboard/waking) 
yang cukup sesuai 
rencana untuk 
mencegah air melimpah 
(over topping) selama 
banjir 

Tanggul mempunyai 
tinggi jagaan 
(freeboard/waking) yang 
cukup sesuai rencana 
untuk mencegah air 
melimpah (over topping) 
selama banjir 

Tanggul mempunyai tinggi 
jagaan (freeboard/waking) 
berkurang namun masih 
mampu mencegah air 
melimpah (over topping) 
selama banjir 

Tanggul mempunyai 
tinggi jagaan 
(freeboard/waking) 
berkurang cukup 
banyak di 
khawatirkan banjir 
akan melimpah atau 
over topping 

 

   e Jembatan 0,35/0,4* 1 Jembatan masih kokoh, 
dimensi masih sesuai 
rencana 

Jembatan diatas bendung 
mengalami kerusakan 
ringan (retakan kecil) 

Jembatan diatas bendung 
mengalami kerusakan 
sedang dan mengalami 
sedikit retakan yang tidak 
menyebabkan keruntuhan 

Jembatan 
mengalami 
kerusakan 50% dan 
dikhawatirkan 
terjadi keruntuhan 

 

      2 Stabil, kuat untuk 
transportasi 

Stabil, cukup kuat untuk 
transportasi 

Kurang stabil untuk 
transportasidan terbatas 
untuk kendaraan tertentu 

Tidak stabil untuk 
transportasi 
kendaraan 

 

   f Papan operasi 0,7/0,8* 1 Tersedia papan operasi 
dan masih baik 

Tersedia papan operasi 
yang kondisinya kurang 
jelas dibaca 

Tersedia  papan operasi 
namun kondisi kurang jelas 
dibaca dan ada kerusakan 

papan operasi dalam 
kondisi rusak atau 
tidak pernah diisi 

 

      2 Papan tsb rutin selalu 
diisi data operasi 
bendung dengan benar 

Papan tsb tidak selalu 
diisi data operasi 
bendung dengan benar 

Papan tsb tidak rutin diisi 
data opersi bendung dengan 
benar 

Pencatatan data 
operasi tidak ada 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
   g Mistar ukur 0,35/0,4* 1 Terdapat papan duga yg 

bisa dibaca dengan baik 
di masing-masing pintu 
bendung gerak dan 
intake 

Terdapat papan duga yg 
bisa dibaca dengan baik 
di bendung dan intake 

Papan duga sudah kurang 
jelas dibaca 

Papan duga sudah 
tidak bias dibaca 

 

      2 Papan duga terpasang 
pada posisi elevasi yg 
tepat untuk pembacaan 
muka air normal dan 
banjir baik pada 
masing-masing pintu 
bendung gerak maupun 
intake 

Papan duga terpasang 
pada posisi elevasi yang 
cukup tepat baik di pintu 
bendung gerak maupun 
intake 

Papan duga terpasang pada 
elevasi yg kurang tepat pad 
masing-masing bendung 
gerak maupun intake 

Papan duga 
terpasang pada 
elevasi yg salah 

 

      3 Terdapat tabel pembaca 
debit aliran pada 
masing-masing pintu, 
intake dan telah 
dikalibrasi  

Terdapat tabel pembaca 
debit aliran pada masing-
masing pintu, intake 
tetapi belum dikalibrasi 
(kesalahan <20%) 

Terdapat tabel pembaca 
debit aliran pada masing-
masing pintu, intake dan 
belum dikalibrasi 
(kesalahan antara 20 - 
<40%) 

Tidak terdapat tabel 
pembaca debit aliran 
pada masing-masing 
pintu, intake  

 

   h Pagar pengaman 0,35/0,4 1 Terdapat pagar 
pengaman bendung yg 
masih baik 

Terdapat pagar pengaman 
bendung yg mengalami 
rusak ringan tapi masih 
berfungsi aman 

Terdapat pagar pengaman 
bendung yg mengalami 
rusak sedang dan perlu 
perhatian dari sisi 
pengamanan 

Terdapat pagar 
pengaman bendung 
yg mengalami rusak 
berat dan 
membahayakan 

 

  1.2  Pintu pengambilan (Intake) 4 1 Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan 
baik secara hidrolis dan 
atau mekanis 

Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan 
cukup baik secara 
hidrolis dan atau mekanis 

Sebagian pintu kurang 
dapat dioperasikan dengan 
lancar  secara hidrolis dan 
atau mekanis 

Semua pintu tidak 
bisa dioperasikan 
dengan lancar  
secara hidrolis dan 
atau mekanis 

 

      2 Semua daun atau stang 
pintu yg terpasang tidak 
dijumpai kebocoran 
atau bengkok 

Sebagian daun pintu ada 
yang mulai tampak 
keropos dan sedikit 
kebocoran atau stang 
pintu yg terpasang mulai 
tampak bengkok 

Sebagian daun pintu yg 
terpasang dijumpai keropos 
dan kebocoran dan atau 
stang yang bengkok 

Daun dan atau stang 
pintu yg terpasang 
dijumpai kebocoran 
dan atau bengkok. 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
      3 Alat angkat (murhois) 

sill, spooring baja dalam 
keadaan baik  

Alat angkat (murhois) 
sill, spooring baja masih 
dalam keadaan cukup 
baik  

Alat angkat (morhois) sill, 
spooring baja dalam 
keadaan tidak lengkap (ada 
yang hilang) 

Alat angkat 
(morhois) sill, 
spooring baja dalam 
keadaan rusak atau 
hilang total 

 

      4 Rumah pelindung pintu 
masih terawatt dengan 
bagus 

Rumah pelindung pintu 
kurang terawat dan 
terdapat kerusakan ringan 
tidak lebih dari 20% 

Rumah pelindung pintu 
kurang terawat dan terdapat 
kerusakan ringan tidak lebih 
dari 40% 

Rumah pelindung 
pintu tidak terawat 
dan terdapat 
kerusakan dan bocor 

 

  1.3  Kantong lumpur dan Pintu 
Penguras 
d. Bangunan kantong lumpur 

2/0* 
 

0,7/0* 

1 Bangunan dalam 
kondisi baik 

Bangunan dalam kondisi 
ada retakan ringan tidak 
lebih dari 10% 

Bangunan dalam kondisi 
ada retakan sedang tidak 
lebih dari 20% 

Bangunan dalam 
kondisi ada retakan 
besar lebih dari 40% 

 

    e. Kantong lumpur telah 
dibersihkan 

0,6/0* 1 Sedimen dikuras secara 
periodik 

Sedimen dikuras secara 
periodik namun tidak bisa 
secara maksimal terkuras 

Sedimen tidak dikuras 
secara periodik sehingga 
sedimen dapat masuk ke 
saluran induk 

Sedimen penuh 
tidak pernah dikuras 
dan sedimen masuk 
ke saluran induk 

 

      2 Tersedia jadwal 
periodik pengurasan dan 
dilaksanakan dengan 
benar 

Tersedia jadwal periodik 
pengurasan namun 
kurang dilaksanakan 
secara benar 

Tersedia jadwal periodik 
pengurasan namun tidak 
dilaksanakan secara benar 

Tidak ada jadwal 
periodik pengurasan 

 

    f. Pintu penguras dan roda 
gigi kantong lumpur 

0,7/0* 1 Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan 
baik secara hidrolis dan 
atau mekanik 

Sebagian pintu dapat 
dioperasikan dengan baik 
secara hidrolis dan atau 
mekanik namun terdapat 
bocoran 

Sebagian pintu tidak dapat 
dioperasikan dengan lancar 
secara hidrolis dan atau 
mekanik 

Semua pintu tidak 
bisa dioperasikan  
secara hidrolis dan 
atau mekanik 

 

     0,6 2 Semua daun dan atau 
stang pintu yg terpasang 
tidak dijumpai 
kebocoran atau bengkok 

Sebagian daun pintu ada 
yang mulai keropos 
sehingga terdapat 
bocoran dan atau stang 
pintu yg terpasang ada 
bengkok 

Sebagian daun pintu yg 
terpasang dijumpai 
kebocoran dan stang pintu 
yang mulai bengkok atau 
tidak presisi 

Daun dan atau stang 
pintu yg terpasang 
dijumpai kebocoran 
dan atau bengkok 

 

 C   Bendung Gerak Karet        

  1.1  Tubuh Bendung        



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
   a Pintu bendung gerak 2,1/2,4* 1      

      2      

      3      

   b Sayap depan dan Belakang 1,05/1,2* 1 Kondisi Sayap depan 
dan belakang pada 
bendung dan intake 
dalam kondisi utuh  

Sayap depan dan 
belakang pada bendung 
atau intake terdapat 
retakan kecil tidak lebih 
dari 20%  

Sayap depan dan belakang 
pada bendung atau intake 
terdapat retakan kecil tidak 
lebih dari 40%  

Sayap depan dan 
belakang pada 
bendung atau intake 
terdapat banyak 
retakan atau patahan 
yang 
membahayakan 
konstruksi bendung 

 

      2 Kondisi Sayap depan 
dan belakang pada 
bendung dan intake 
dalam kondisi utuh  

Sayap depan dan 
belakang pada bendung 
atau intake terdapat 
retakan kecil tidak lebih 
dari 20%  

Sayap depan dan belakang 
pada bendung atau intake 
terdapat retakan kecil tidak 
lebih dari 40%  

Sayap depan dan 
belakang pada 
bendung atau intake 
terdapat banyak 
retakan atau patahan 
yang 
membahayakan 
konstruksi bendung 
 
 

 

   c Lantai bendung : 
Lantai bendung hilir 

0,7/0,8* 1 
 
 
 
 

Tidak terdapat gerusan 
di hilir yang terus 
menerus dan 
membahayakan 
konstruksi 

Terdapat gerusan di hilir 
yang terus menerus tapi 
masih batas aman 

Terdapat banyak gerusan di 
hilir yang terus menerus , 
mulai membahayakan 

Gerusan di hilir 
sudah 
membahayakan 
mercu/tubuh 
bendung dan 
terancam runtuh 

 

      2 Tidak ada rembesan 
yang keluar dan tidak 
terjadi indikasi 
degradasi di hilir 

Nampak gejala rembesan 
yang menembus ruang 
olakan 

Ada indikasi gejala 
rembesan/sepase yang 
menembus ruang olakan 

Nampak adanya 
rembesan yang 
menembus ruang 
oalakan 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
      3 Ruang olakan berfungsi 

dengan baik sebagai 
peredam energi 

Ruang olakan masih 
berfungsi meredam 
energi dan adanya 
peluang degradasi di hilir 
kolam olak  

Ruang olakan tidak 
berfungsi untuk peredam 
energi dan mulai terjadi 
degradasi ringan di hilir 
kolam olak (telah Nampak 
sepertiga ruang olak) 

Ruang olakan tidak 
berfungsi dan terjadi 
degradasi berat di 
hilir ruang 
olak/pondasi sudah 
menggantung 
sebagian 

 

    Lantai bendung  hulu 0,7/0,8* 1 Tidak terjadi 
pengelupasan 

Terjadi pengelupasan 
tidak lebih dari 20% 

Terjadi pengelupasan tidak 
lebih dari 40% 

Terjadi 
pengelupasan yang 
cukup besar  

 

      2 Tidak terjadi 
pengangkatan lantai 
pada saat flushing 

Sudah mulai terjadi 
pengangkatan lantai pada 
saat flushing 

terjadi pengangkatan pada 
saat flushing dan ada sedikit 
retakan 

Sudah terjadi 
pengangkatan pada 
saat flushing dan ada 
retakan 

 

   d Tanggul penutup 0,7/0,8* 1 Tanggul penutup/banjir 
mempunyai stabilitas 
baik 

Tanggul penutup/banjir 
mempunyai stabilitas 
cukup baik 

Tanggul penutup/banjir 
mempunyai stabilitas 
kurang baik 

Tanggul 
penutup/banjir 
mempunyai 
stabilitas tidak baik 

 

      2 Tidak ada seepage, 
longsoran, retakan 
melintang, memanjang, 
tidak ada alur dan 
amblesan 

Tidak ada seepage, 
longsoran, retakan 
melintang, memanjang, 
mulai ada alur dan sedikit 
amblesan 

Sudah mulai ada seepage, 
sudah terjadi longsoran, 
retakan melintang atau 
memanjang, mulai ada alur 
dan sedikit amblesan 

Sudah terjadi 
seepage, sudah 
terjadi longsoran, 
retakan melintang 
atau memanjang, 
ada alur dan 
amblesan 

 

      3 Tanggul mempunyai 
tinggi jagaan 
(freeboard/waking) 
yang cukup sesuai 
rencana untuk 
mencegah air melimpah 
(over topping) selama 
banjir 

Tanggul mempunyai 
tinggi jagaan 
(freeboard/waking) yang 
cukup sesuai rencana 
untuk mencegah air 
melimpah (over topping) 
selama banjir 

Tanggul mempunyai tinggi 
jagaan (freeboard/waking) 
berkurang namun masih 
mampu mencegah air 
melimpah (over topping) 
selama banjir 

Tanggul mempunyai 
tinggi jagaan 
(freeboard/waking) 
berkurang cukup 
banyak di 
khawatirkan banjir 
akan melimpah atau 
over topping 

 

   e Jembatan 0,35/0,4* 1 Jembatan masih kokoh, 
dimensi masih sesuai 
rencana 

Jembatan diatas bendung 
mengalami kerusakan 
ringan (retakan kecil) 

Jembatan diatas bendung 
mengalami kerusakan 
sedang dan mengalami 

Jembatan 
mengalami 
kerusakan 50% dan 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
sedikit retakan yang tidak 
menyebabkan keruntuhan 

dikhawatirkan 
terjadi keruntuhan 

      2 Stabil, kuat untuk 
transportasi 

Stabil, cukup kuat untuk 
transportasi 

Kurang stabil untuk 
transportasidan terbatas 
untuk kendaraan tertentu 

Tidak stabil untuk 
transportasi 
kendaraan 

 

   f Papan operasi 0,7/0,8* 1 Tersedia papan operasi 
dan masih baik 

Tersedia papan operasi 
yang kondisinya kurang 
jelas dibaca 

Tersedia  papan operasi 
namun kondisi kurang jelas 
dibaca dan ada kerusakan 

papan operasi dalam 
kondisi rusak atau 
tidak pernah diisi 

 

      2 Papan tsb rutin selalu 
diisi data operasi 
bendung dengan benar 

Papan tsb tidak selalu 
diisi data operasi 
bendung dengan benar 

Papan tsb tidak rutin diisi 
data opersi bendung dengan 
benar 

Pencatatan data 
operasi tidak ada 

 

   g Mistar ukur 0,35/0,4* 1 Terdapat papan duga yg 
bisa dibaca dengan baik 
di masing-masing pintu 
bendung gerak dan 
intake 

Terdapat papan duga yg 
bisa dibaca dengan baik 
di bendung dan intake 

Papan duga sudah kurang 
jelas dibaca 

Papan duga sudah 
tidak bias dibaca 

 

      2 Papan duga terpasang 
pada posisi elevasi yg 
tepat untuk pembacaan 
muka air normal dan 
banjir baik pada 
masing-masing pintu 
bendung gerak maupun 
intake 

Papan duga terpasang 
pada posisi elevasi yang 
cukup tepat baik di pintu 
bendung gerak maupun 
intake 

Papan duga terpasang pada 
elevasi yg kurang tepat pad 
masing-masing bendung 
gerak maupun intake 

Papan duga 
terpasang pada 
elevasi yg salah 

 

      3 Terdapat tabel pembaca 
debit aliran pada 
masing-masing pintu, 
intake dan telah 
dikalibrasi  

Terdapat tabel pembaca 
debit aliran pada masing-
masing pintu, intake 
tetapi belum dikalibrasi 
(kesalahan <20%) 

Terdapat tabel pembaca 
debit aliran pada masing-
masing pintu, intake dan 
belum dikalibrasi 
(kesalahan antara 20 - 
<40%) 

Tidak terdapat tabel 
pembaca debit aliran 
pada masing-masing 
pintu, intake  

 

   h Pagar pengaman 0,35/0,4 1 Terdapat pagar 
pengaman bendung yg 
masih baik 

Terdapat pagar pengaman 
bendung yg mengalami 
rusak ringan tapi masih 
berfungsi aman 

Terdapat pagar pengaman 
bendung yg mengalami 
rusak sedang dan perlu 
perhatian dari sisi 
pengamanan 

Terdapat pagar 
pengaman bendung 
yg mengalami rusak 
berat dan 
membahayakan 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
  1.2  Pintu pengambilan (Intake) 4 1 Semua pintu dapat 

dioperasikan dengan 
baik secara hidrolis dan 
atau mekanis 

Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan 
cukup baik secara 
hidrolis dan atau mekanis 

Sebagian pintu kurang 
dapat dioperasikan dengan 
lancar  secara hidrolis dan 
atau mekanis 

Semua pintu tidak 
bisa dioperasikan 
dengan lancar  
secara hidrolis dan 
atau mekanis 

 

      2 Semua daun atau stang 
pintu yg terpasang tidak 
dijumpai kebocoran 
atau bengkok 

Sebagian daun pintu ada 
yang mulai tampak 
keropos dan sedikit 
kebocoran atau stang 
pintu yg terpasang mulai 
tampak bengkok 

Sebagian daun pintu yg 
terpasang dijumpai keropos 
dan kebocoran dan atau 
stang yang bengkok 

Daun dan atau stang 
pintu yg terpasang 
dijumpai kebocoran 
dan atau bengkok. 

 

      3 Alat angkat (murhois) 
sill, spooring baja dalam 
keadaan baik  

Alat angkat (murhois) 
sill, spooring baja masih 
dalam keadaan cukup 
baik  

Alat angkat (morhois) sill, 
spooring baja dalam 
keadaan tidak lengkap (ada 
yang hilang) 

Alat angkat 
(morhois) sill, 
spooring baja dalam 
keadaan rusak atau 
hilang total 

 

      4 Rumah pelindung pintu 
masih terawatt dengan 
bagus 

Rumah pelindung pintu 
kurang terawat dan 
terdapat kerusakan ringan 
tidak lebih dari 20% 

Rumah pelindung pintu 
kurang terawat dan terdapat 
kerusakan ringan tidak lebih 
dari 40% 

Rumah pelindung 
pintu tidak terawat 
dan terdapat 
kerusakan dan bocor 

 

  1.3  Kantong lumpur dan Pintu 
Penguras 
g. Bangunan kantong lumpur 

2/0* 
 

0,7/0* 

1 Bangunan dalam 
kondisi baik 

Bangunan dalam kondisi 
ada retakan ringan tidak 
lebih dari 10% 

Bangunan dalam kondisi 
ada retakan sedang tidak 
lebih dari 20% 

Bangunan dalam 
kondisi ada retakan 
besar lebih dari 40% 

 

    h. Kantong lumpur telah 
dibersihkan 

0,6/0* 1 Sedimen dikuras secara 
periodik 

Sedimen dikuras secara 
periodik namun tidak bisa 
secara maksimal terkuras 

Sedimen tidak dikuras 
secara periodik sehingga 
sedimen dapat masuk ke 
saluran induk 

Sedimen penuh 
tidak pernah dikuras 
dan sedimen masuk 
ke saluran induk 

 

      2 Tersedia jadwal 
periodik pengurasan dan 
dilaksanakan dengan 
benar 

Tersedia jadwal periodik 
pengurasan namun 
kurang dilaksanakan 
secara benar 

Tersedia jadwal periodik 
pengurasan namun tidak 
dilaksanakan secara benar 

Tidak ada jadwal 
periodik pengurasan 

 

    i. Pintu penguras dan roda 
gigi kantong lumpur 

0,7/0* 1 Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan 
baik secara hidrolis dan 
atau mekanik 

Sebagian pintu dapat 
dioperasikan dengan baik 
secara hidrolis dan atau 

Sebagian pintu tidak dapat 
dioperasikan dengan lancar 
secara hidrolis dan atau 
mekanik 

Semua pintu tidak 
bisa dioperasikan  
secara hidrolis dan 
atau mekanik 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
mekanik namun terdapat 
bocoran 

     0,6 2 Semua daun dan atau 
stang pintu yg terpasang 
tidak dijumpai 
kebocoran atau bengkok 

Sebagian daun pintu ada 
yang mulai keropos 
sehingga terdapat 
bocoran dan atau stang 
pintu yg terpasang ada 
bengkok 

Sebagian daun pintu yg 
terpasang dijumpai 
kebocoran dan stang pintu 
yang mulai bengkok atau 
tidak presisi 

Daun dan atau stang 
pintu yg terpasang 
dijumpai kebocoran 
dan atau bengkok 

 

            

            

 D   Pengambilan Bebas       Bila bangunan 
utama berupa 
pengam,bilan 
bebas 

  1.1  Bangunan intake di sungai 5/9*       

   a Morfologi (rezim) sungai 0,75/1,35* 1 Aliran yang masuk ke 
aliran irigasi berjalan 
lancer tanpa adanya 
bangunan pengarah 

Diperlukan bangunan 
pengarah untuk 
memperlancar aliran air 
ke jaringan irigasi yang 
masuk pada musim 
kemarau 

Diperlukan bangunan 
pengarah untuk 
memperlancar aliran air ke 
jaringan irigasi yang masuk 
sepanjang tahun 

Bangunan free 
intake rusak dan air 
tidak dapat masuk 

 

   b Bangunan intake 0,75/1,35* 1 Bangunan / pilar-pilar 
intake dalam keadaan 
baik dan aliran dapat 
masuk dengan lancar 

Bangunan / pilar-pilar 
intake terdapat kerusakan 
ringan kurang dari 20% 
dan aliran dapat masuk 
dengan lancar 

Bangunan / pilar-pilar 
intake terdapat kerusakan 
sedang (kurang dari 40%) 
dan tumpukan sedimen di 
depan intake sehingga 
aliran tidak dapat masuk 
sesuai rencana 
 

Bangunan / pilar-
pilar rusak dan 
terdapat sedimen 
yang menumpuk 
didepan intake 
sehingga intake 
tidak berfungsi 
 

 

   c Sayap pada bangunan intake 0,75/1,35* 1 Kondisi Sayap depan 
dan belakang pada 
intake dalam kondisi 
utuh  

Sayap depan dan 
belakang pada intake 
terdapat retakan kecil 
tidak lebih dari 20%  

Sayap depan dan belakang 
pada intake terdapat retakan 
kecil tidak lebih dari 40%  

Sayap depan dan 
belakang pada 
intake terdapat 
banyak retakan atau 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
patahan yang 
membahayakan 
konstruksi bendung 
 

   d Lantai pada bangunan intake :  
Lantai  hilir 

0,4/0,7* 1 
 
 
 
 
 

Tidak terdapat gerusan 
di hilir yang terus 
menerus dan 
membahayakan 
konstruksi 

Mulai terdapat gerusan di 
hilir yang terus menerus  

Terdapat banyak gerusan di 
hilir yang terus menerus  

Gerusan di hilir 
sudah 
membahayakan 
mercu/tubuh 
bendung dan 
terancam runtuh 

 

      2 Tidak ada rembesan 
yang keluar dan tidak 
terjadi indikasi 
degradasi di hilir 

Nampak gejala rembesan 
yang menembus ruang 
olakan 

Ada indikasi gejala 
rembesan/sipit yang 
menembus ruang olakan 

Nampak adanya 
rembesan yang 
menembus ruang 
oalakan 

 

      3 Ruang olakan berfungsi 
dengan baik sebagai 
peredam energi 

Ruang olakan masih 
berfungsi meredam 
energi dan adanya 
peluang degradasi di hilir 
kolam olak  

Ruang olakan kurang 
berfungsi untuk peredam 
energi dan mulai terjadi 
degradasi ringan di hilir 
kolam olak (telah Nampak 
sepertiga ruang olak) 

Ruang olakan tidak 
berfungsi dan terjadi 
degradasi berat di 
hilir ruang 
olak/pondasi sudah 
menggantung 
sebagian 

 

    Lantai hulu 0,35 1 Ketinggian lantai hulu 
lebih kurang 1 -1,5 m 
diatas sedimen yg ada 

Ketinggian lantai hulu 
kurang  dari 0 ,8 -1 m 
diatas sedimen yg ada 

Ketinggian lantai hulu 
kurang  dari 0 ,5 -0,8 m 
diatas sedimen yg ada 

Ketinggian lantai 
hulu kurang  dari 0 
,5  m diatas sedimen 
yg ada 

 

      2 Tidak terjadi gerusan di 
hulu yg mengakibatkan 
penurunan muka air 
rencana pada saat 
musim kemarau 
 
 
 
 

Terjadi gerusan ringan 
kurang dari 0,20m dan 
belum mengakibatkan 
penurunan  
muka air rencana pada 
saat musim kemarau 

Terjadi gerusan  sedang  
kurang dari 0,50 m dan 
mulai mengakibatkan 
penurunan  
muka air rencana pada saat 
musim kemarau sehingga 
devbit yg masuk berkurang. 

Terjadi gerusan 
berat  lebih dari 0,50 
m dan 
mengakibatkan  
intake menggantung 
serta penurunan  
muka air rencana 
pada saat musim 
kemarau sehingga 
debit yg masuk 
sangat berkurang. 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
   e Tanggul penutup 0,75/1,35* 1 Tanggul penutup/banjir 

mempunyai stabilitas 
baik 

Tanggul penutup/banjir 
mempunyai stabilitas 
cukup baik 

Tanggul penutup/banjir 
mempunyai stabilitas 
kurang baik 

Tanggul 
penutup/banjir 
mempunyai 
stabilitas tidak baik 

 

      2 Tidak ada seepage, 
longsoran, retakan 
melintang, memanjang, 
tidak ada alur dan 
amblesan 

Tidak ada seepage, 
longsoran, retakan 
melintang, memanjang, 
mulai ada alur dan sedikit 
amblesan 

Sudah mulai ada seepage, 
sudah terjadi longsoran, 
retakan melintang atau 
memanjang, mulai ada alur 
dan sedikit amblesan 

Sudah terjadi 
seepage, sudah 
terjadi longsoran, 
retakan melintang 
atau memanjang, 
ada alur dan 
amblesan 

 

      3 Tanggul mempunyai 
tinggi jagaan 
(freeboard/waking) 
yang sesuai rencana 
untuk mencegah air 
melimpah (over 
topping) selama banjir 

Tanggul mempunyai 
tinggi jagaan 
(freeboard/waking) yang 
cukup sesuai rencana 
untuk mencegah air 
melimpah (over topping) 
selama banjir 

Tanggul mempunyai tinggi 
jagaan (freeboard/waking) 
berkurang namun masih 
mampu mencegah air 
melimpah (over topping) 
selama banjir 

Tanggul mempunyai 
tinggi jagaan 
(freeboard/waking) 
berkurang cukup 
banyak di 
khawatirkan banjir 
akan melimpah atau 
over topping 

 

   f Jembatan dan pagar pengaman 
diatas bangunan intake 

0,5/0,9       

    -Jembatan  1 Jembatan masih kokoh, 
dimensi masih sesuai 
rencana 

Jembatan diatas bendung 
mengalami kerusakan 
ringan (retakan kecil) 

Jembatan diatas bendung 
mengalami kerusakan 
sedang dan mengalami 
sedikit retakan yang tidak 
menyebabkan keruntuhan 

Jembatan 
mengalami 
kerusakan 50% dan 
dikhawatirkan 
terjadi keruntuhan 

 

      2 Stabil dan kuat untuk 
transportasi sesuai 
desain 

Stabil dan cukup kuat 
untuk transportasi untuk 
desain 

Kurang stabil untuk 
transportasi dan terbatas 
untuk kendaraan tertentu 

Tidak stabil untuk 
transportasi 
kendaraan 

 

    -Pagar pengaman 0,25/0,45 1 Terdapat pagar 
pengaman yg masih 
baik 

Terdapat pagar yang 
mengalami kerusakan 
ringan tapi masih 
berfungsi aman 

Terdapat pagar pengaman 
yang mengalami kerusakan 
sedang dan perlu perhatian 
dari sisi pengamanan 

Terdapat pagar 
pengaman yg 
mengalami 
kerusakan berat dan 
membahayakan 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
   g Papan Operasi dan mistar ukur 

-Papan operasi 
0,75 

 
0,4 

1 Tersedia papan operasi 
dan yang masih baik 

Tersedia papan operasi 
yang kondisinya kurang 
jelas dibaca 

Tersedia papan operasi 
namun kondisi kurang jelas 
dibaca dan ada kerusakan 

Papan operasi dalam 
kondisi rusak atau 
tidak ada papan 
operasi 

 

      2 Papan rutin diisi data 
operasi bendung dengan 
benar 

Papan tidak rutin diisi 
data operasi bendung 
dengan benar 

Papan jarang diisi data 
opersi bendung dengan 
benar 

Papan tidak pernah 
diisi 

 

    -Mistar ukur 0,35 1 Terdapat papan duga yg 
bisa dibaca dengan baik 
di intake 

Terdapat papan duga yg 
cukup bisa dibaca dengan 
baik  

Papan duga sudah kurang 
jelas dibaca 

Papan duga sudah 
tidak bisa dibaca 

 

      2 Papan duga terpasang 
pada posisi elevasi yg 
tepat dan muka air 
normal dan banjir pada 
pintu intake 

Papan duga terpasang 
kurang pada elevasi yang 
cukup tepat dengan 
kesalahan baca kurang 
20% 

Papan duga terpasang pada 
elevasi yang kurang tepat 
dengan kesalahan baca 
kurang 30% 

Papan duga 
terpasang pada 
elevasi yg salah 

 

      3 Terdapat tabel pembaca 
debit aliran pada intake  

Terdapat tabel pembaca 
debit aliran di intake dan 
belum di kalibrasi 
(kesalahan baca kurang 
20%) 

Terdapat tabel pembaca 
debit aliran di intake tetapi 
belum dikalibrasi dengan 
kesalahan baca kurang 20% 

Tidak terdapat tabel 
pembaca debit aliran 
di intake 

 

  1.2  Pintu Pengambilan intake 4 1 Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan 
baik secara hidrolis dan 
atau mekanis 

Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan 
cukup baik secara 
hidrolis dan atau mekanis 

Sebagian pintu kurang 
dapat dioperasikan dengan 
lancar  secara hidrolis dan 
atau mekanis 

Semua pintu tidak 
bisa dioperasikan 
dengan lancar  
secara hidrolis dan 
atau mekanis 
 

 

      2 Semua daun atau stang 
pintu yg terpasang tidak 
dijumpai kebocoran 
atau bengkok 

Sebagian daun pintu ada 
yang mulai tampak 
keropos dan sedikit 
kebocoran atau stang 
pintu yg terpasang mulai 
tampak bengkok 

Sebagian daun pintu yg 
terpasang dijumpai keropos 
dan kebocoran dan atau 
stang yang bengkok 

Daun dan atau stang 
pintu yg terpasang 
dijumpai kebocoran 
dan atau bengkok. 

 

      3 Alat angkat (morhois) 
sill, spooring baja dalam 
keadaan baik  

Alat angkat (morhois) 
sill, spooring baja masih 

Alat angkat (morhois) sill, 
spooring baja dalam 

Alat angkat 
(morhois) sill, 
spooring baja dalam 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
dalam keadaan cukup 
baik  

keadaan tidak lengkap (ada 
yang hilang) 

keadaan rusak atau 
hilang total 

      4 Rumah pelindung pintu 
masih terawat dengan 
bagus 

Rumah pelindung pintu 
kurang terawat dan 
terdapat kerusakan ringan 
tidak lebih dari 20% 

Rumah pelindung pintu 
kurang terawat dan terdapat 
kerusakan ringan tidak lebih 
dari 40% 

Rumah pelindung 
pintu tidak terawat 
dan terdapat 
kerusakan dan bocor 
>30% 

 

  1.3  Kantong lumpur dan Pintu 
Penguras 
j. Bangunan kantong lumpur 

4/0* 
 

1,4/0* 

1 Bangunan dalam 
kondisi baik 

Bangunan dalam kondisi 
ada retakan ringan tidak 
lebih dari 10% 

Bangunan dalam kondisi 
ada retakan ringan tidak 
lebih dari 20% 

Bangunan dalam 
kondisi ada retakan 
berat lebih dari 40% 

 

    k. Kantong lumpur telah 
dibersihkan 

1,2/0* 1 Sedimen dikuras secara 
periodik 

Sedimen dikuras secara 
periodik namun tidak bisa 
secara maksimal terkuras 

Sedimen tidak dikuras 
secara periodik sehingga 
sedimen dapat masuk ke 
saluran induk 

Sedimen penuh 
tidak pernah dikuras 
dan sedimen masuk 
ke saluran induk 

 

      2 Ada jadwal periodik 
pengurasan dan 
dilaksanakan dengan  

Ada tabel periodik 
pengurasan  

Ada tabel periodik 
pengurasan tetapi tidak 
dilaksanakan secara benar 

Tidak ada tabel 
periodik pengurasan 

 

    l. Pintu penguras dan roda 
gigi kantong lumpur 

1,4 1 Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan 
baik secara hidrolis dan 
atau mekanik 

Sebagian pintu dapat 
dioperasikan dengan baik 
secara hidrolis dan atau 
mekanik namun terdapat 
bocoran 

Sebagian pintu tidak dapat 
dioperasikan dengan lancar 
secara hidrolis dan atau 
mekanik 

Semua pintu tidak 
bisa dioperasikan  
secara hidrolis dan 
atau mekanik 

 

      2 Semua daun dan atau 
stang pintu yg terpasang 
tidak dijumpai 
kebocoran atau bengkok 

Sebagian daun pintu ada 
yang mulai keropos 
sehingga terdapat bocoran 
dan atau stang pintu yg 
terpasang ada bengkok 

Sebagian daun pintu yg 
terpasang dijumpai 
kebocoran dan stang pintu 
yang mulai bengkok atau 
tidak presisi 

Daun dan atau stang 
pintu yg terpasang 
dijumpai kebocoran 
dan atau bengkok 

 

 E   POMPA IRIGASI        Bila bangunan 
utama meupakan 
pompa 

  1.1  Bangunan intake di sungai 5       

   a Morfologi (rezim) sungai 0,75 1 Aliran yang masuk ke 
aliran irigasi berjalan 
lancar tanpa adanya 
bangunan pengarah 

Diperlukan bangunan 
pengarah untuk 
memperlancar aliran air 
ke jaringan irigasi yang 

Diperlukan bangunan 
pengarah untuk 
memperlancar aliran air ke 

Bangunan free 
intake rusak dan air 
tidak dapat masuk 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
masuk pada musim 
kemarau 

jaringan irigasi yang masuk 
sepanjang tahun 

   b Bangunan intake 0,75 1 Bangunan / pilar-pilar 
intake dalam keadaan 
baik dan aliran dapat 
masuk dengan lancar 

Bangunan / pilar-pilar 
intake terdapat kerusakan 
ringan tidak lebih dari 
20% dan aliran dapat 
masuk dengan lancar 

Bangunan / pilar-pilar 
intake kerusakan ringan < 
90% dan tumpukan sedimen 
di depan intake sehingga 
aliran tidak dapat masuk 
sesuai rencana 

Bangunan / pilar-
pilar rusak dan 
terdapat sedimen 
yang menumpuk 
didepan intake 
sehingga intake 
tidak berfungsi 
 

 

   c Sayap pada bangunan intake 0,75 1 Kondisi Sayap depan 
dan belakang pada 
intake dalam kondisi 
utuh  

Sayap depan dan 
belakang pada intake 
terdapat retakan kecil 
tidak lebih dari 20%  

Sayap depan dan belakang 
pada intake terdapat retakan 
kecil tidak lebih dari 40%  

Sayap depan dan 
belakang pada 
intake terdapat 
banyak retakan atau 
patahan yang 
membahayakan 
konstruksi bendung 

 

   d Lantai pada bangunan intake :  
Lantai  hilir 

0,75 
 

0,4 

1 
 
 
 
 

Tidak terdapat gerusan 
di hilir yang terus 
menerus dan 
membahayakan 
konstruksi 

Mulai terdapat gerusan di 
hilir yang terus menerus  

Terdapat banyak gerusan di 
hilir yang terus menerus  

Gerusan di hilir 
sudah 
membahayakan 
mercu/tubuh 
bendung dan 
terancam runtuh 

 

      2 Tidak ada rembesan 
yang keluar dan tidak 
terjadi indikasi 
degradasi di hilir 

Nampak gejala rembesan 
yang menembus ruang 
olakan 

Ada indikasi gejala 
rembesan/sipit yang 
menembus ruang olakan 

Nampak adanya 
rembesan yang 
menembus ruang 
oalakan 

 

      3 Ruang olakan berfungsi 
dengan baik sebagai 
peredam energi 

Ruang olakan masih 
berfungsi meredam 
energi dan adanya 
peluang degradasi di hilir 
kolam olak  

Ruang olakan kurang 
berfungsi untuk peredam 
energi dan mulai terjadi 
degradasi ringan di hilir 
kolam olak (telah Nampak 
sepertiga ruang olak) 

Ruang olakan tidak 
berfungsi dan terjadi 
degradasi berat di 
hilir ruang 
olak/pondasi sudah 
menggantung 
sebagian 

 

    Lantai hulu 0,3 1 Ketinggian lantai hulu 
lebih kurang 1 -1,5 m 

Ketinggian lantai hulu 
kurang  dari 0 ,8 -1 m 

Ketinggian lantai hulu 
kurang  dari 0 ,5 -0,8 m 

Ketinggian lantai 
hulu kurang  dari 0 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
diatas sedimen yg ada diatas sedimen yg ada diatas sedimen yg ada ,5  m diatas sedimen 

yg ada 
      2 Tidak terjadi gerusan di 

hulu yg mengakibatkan 
penurunan muka air 
rencana pada saat 
musim kemarau 
 
 
 
 

Terjadi gerusan ringan 
kurang dari 0,20m dan 
belum mengakibatkan 
penurunan  
muka air rencana pada 
saat musim kemarau 

Terjadi gerusan  sedang  
kurang dari 0,50 m dan 
mulai mengakibatkan 
penurunan  
muka air rencana pada saat 
musim kemarau sehingga 
devbit yg masuk berkurang. 

Terjadi gerusan 
berat  lebih dari 0,50 
m dan 
mengakibatkan  
intake menggantung 
serta penurunan  
muka air rencana 
pada saat musim 
kemarau sehingga 
debit yg masuk 
sangat berkurang. 

 

   e Tanggul penutup 0,75 1 Tanggul penutup/banjir 
mempunyai stabilitas 
baik 

Tanggul penutup/banjir 
mempunyai stabilitas 
cukup baik 

Tanggul penutup/banjir 
mempunyai stabilitas 
kurang baik 

Tanggul 
penutup/banjir 
mempunyai 
stabilitas tidak baik 

 

      2 Tidak ada seepage, 
longsoran, retakan 
melintang, memanjang, 
tidak ada alur dan 
amblesan 

Tidak ada seepage, 
longsoran, retakan 
melintang, memanjang, 
mulai ada alur dan sedikit 
amblesan 

Sudah mulai ada seepage, 
sudah terjadi longsoran, 
retakan melintang atau 
memanjang, mulai ada alur 
dan sedikit amblesan 

Sudah terjadi 
seepage, sudah 
terjadi longsoran, 
retakan melintang 
atau memanjang, 
ada alur dan 
amblesan 

 

      3 Tanggul mempunyai 
tinggi jagaan 
(freeboard/waking) 
yang sesuai rencana 
untuk mencegah air 
melimpah (over 
topping) selama banjir 

Tanggul mempunyai 
tinggi jagaan 
(freeboard/waking) yang 
cukup sesuai rencana 
untuk mencegah air 
melimpah (over topping) 
selama banjir 

Tanggul mempunyai tinggi 
jagaan (freeboard/waking) 
berkurang namun masih 
mampu mencegah air 
melimpah (over topping) 
selama banjir 

Tanggul mempunyai 
tinggi jagaan 
(freeboard/waking) 
berkurang cukup 
banyak di 
khawatirkan banjir 
akan melimpah atau 
over topping 

 

   f Jembatan dan pagar pengaman 
diatas bangunan intake 

0,5       



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
    -Jembatan 0,25 1 Jembatan masih kokoh, 

dimensi masih sesuai 
rencana 

Jembatan diatas bendung 
mengalami kerusakan 
ringan (retakan kecil) 

Jembatan diatas bendung 
mengalami kerusakan 
sedang dan mengalami 
sedikit retakan yang tidak 
menyebabkan keruntuhan 

Jembatan 
mengalami 
kerusakan 50% dan 
dikhawatirkan 
terjadi keruntuhan 

 

      2 Stabil dan kuat untuk 
transportasi 

Stabil dan kuat untuk 
transportasi 

Kurang stabil untuk 
transportasi dan terbatas 
untuk kendaraan tertentu 

Tidak stabil dan 
tidak kuat untuk 
transportasi 
kendaraan 

 

    -Pagar pengaman 0,25 1 Terdapat pagar 
pengaman yg masih 
baik 

Terdapat pagar pengaman 
yang mengalami 
kerusakan ringan tapi 
masih berfungsi aman 

Terdapat pagar pengaman 
yang mengalami kerusakan 
sedang dan perlu perhatian 
dari sisi pengamanan 

Terdapat pagar 
pengaman yang 
mengalami 
kerusakan berat dan 
membahayakan 

 

   g -Pintu pengambilan intake 
 
 
 
 

2 1 Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan 
baik secara hidrolis dan 
atau mekanis 

Semua pintu dapat 
dioperasikan dengan 
cukup baik secara 
hidrolis dan atau mekanis 

Sebagian pintu kurang 
dapat dioperasikan dengan 
lancar  secara hidrolis dan 
atau mekanis 

Semua pintu tidak 
bisa dioperasikan 
dengan lancar  
secara hidrolis dan 
atau mekanis 

 

      2 Semua daun atau stang 
pintu yg terpasang tidak 
dijumpai kebocoran 
atau bengkok 

Sebagian daun pintu ada 
yang mulai tampak 
keropos dan sedikit 
kebocoran atau stang 
pintu yg terpasang mulai 
tampak bengkok 

Sebagian daun pintu yg 
terpasang dijumpai keropos 
dan kebocoran dan atau 
stang yang bengkok 

Daun dan atau stang 
pintu yg terpasang 
dijumpai kebocoran 
dan atau bengkok. 

 

      3 Alat angkat (morhois) 
sill, spooring baja dalam 
keadaan baik  

Alat angkat (morhois) 
sill, spooring baja masih 
dalam keadaan cukup 
baik  

Alat angkat (morhois) sill, 
spooring baja dalam 
keadaan tidak lengkap (ada 
yang hilang) 

Alat angkat 
(morhois) sill, 
spooring baja dalam 
keadaan rusak atau 
hilang total 

 

      4 Rumah pelindung pintu 
masih terawat dengan 
bagus 

Rumah pelindung pintu 
kurang terawat dan 
terdapat kerusakan ringan 
tidak lebih dari 20% 

Rumah pelindung pintu 
kurang terawat dan terdapat 
kerusakan ringan tidak lebih 
dari 40% 

Rumah pelindung 
pintu tidak terawat 
dan terdapat 
kerusakan dan bocor 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
   h Gorong2 saluran intake, bak 

kontrol dan bak penampung 
0,75 1 Gorong2  dan bak 

kontrol dalam kondisi 
baik tidak terjadi 
bocoran dan 
pembersihan  sedimen 
dilakukan secara rutin 

Gorong2  dan bak 
kointrol dalam kondisi 
baik tidak terejadi 
bocoran dan pembersihan  
sedimen dilakukan secara  
berkala sehingga terdapat 
sedikit  sedimen 

Gorong2  dan bak kointrol 
mulai terjadi bocoran dan 
atau sedimen dalam 
gorong2 cukup banyak 
 
 

Gorong2  dan bak 
kointrol terejadi 
bocoran dan 
kerusakan dan atau 
sedimen sangat 
penuh sehingga 
menggangu aliran ke 
bak penampung 
 

 

      2 Bak penampung dalam 
kondisi baik bersih dari 
sedimen sehingga tridak 
menggagu kerja pompa 

Bak penampung kodisi 
baik  namun terdapat 
sedikit sedimen sehinga 
dapat menggagu kerja 
pompa 

Bak penampung mengalami 
sedikit kebocoran dan atau 
sedimen yg cukup banyak 
akan mengganggu kerja 
piompa 

Bak penampung 
mengalami 
kebocoran dan atau 
penuh sedimen 
sehingga pompa 
tidak dapat 
beroiperasi 

 

  1.2  Pompa (makanikal) 2 1 Kondisi pompa masih 
baik dan berfungsi 
 

Kondisi pompa terdapat 
sedikit kerusakan namun 
masih bisa berfungsi 

Kondisi pompa banyak 
kerusakan dan kurang 
berfiungsi 

Kondisi pompa tidak 
berfungsi lagi 

 

      2 Efisiensi pompa lebih 
dari 70% 

Efisiensi pompa 60% - 
70% 

Efisiensi pompa 50 - <60% Efisiensi pompa 
kurang dari 50% 

 

      3 Kondisi pompa 100% 
baru dan berfungsi 
sesuai spesifikasi teknis 

Kondisi pompa 80% - 
<100% dan berfungsi  

Kondisi pompa 50% - 
<80% dan berfungsi, sering 
perbaikan  

Kondisi pompa 
kurang dari 50% dan 
berfungsi dengan 
biaya pemeliharaan 
mahal 

 

  1.3  Motor Penggerak Pompa 2 1 Kondisi mesin 100% 
baru, berfungsi, dan 
output daya sesuai 
dengan spesifikasi 
teknis 

Kondisi mesin 80% - 
<100%, berfungsi, dan 
mulai terjadi penurunan 
output daya   

Kondisi mesin 50% - <80%, 
berfungsi, dan mulai banyak 
penggantian komponen 
suku cadang 

Kondisi mesin 
kurang dari 50%, 
berfungsi, dan perlu 
tindakan  turun 
mesin (overhaul) 

 

  1.4  Rumah Pompa 2  Kondisi rumah pompa 
masih utuh dan terawat, 
belum ada retakan, 
kebocoran 

Kondisi rumah pompa 
masih utuh, ada retakan 
kecil, mulai ada 
pengelupasan lantai 

Kondisi rumah pompa 
bocor, ada retakan besar, 
struktur bangunan mulai 
terganggu 

Kondisi rumah 
pompa tidak utuh, 
terjadi kerusakan 
lantai dan struktur 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
bangunan lebih dari 
50% 

            

 2   Saluran Pembawa 10       

  2.1  Kapasitas Saluran Primer 
dan Sekunder 

5 1 Profil setiap saluran 
memenuhi kapasitas 
rencana 

Profil pada beberapa ruas 
mengalami perubahan 
kecil sehingga kapasitas 
berkurang 20% 

Profil pada beberapa 
saluran mengalami 
perubahan dan penurunan 
kapasitas berkurang lebih 
dari 40% dari kapasitas 
rencana 

Profil pada setiap 
ruas mengalami 
perubahan dan 
kapasitas berkurang 
lebih dari 50% dari 
kapasitas rencana 

 

      2 Di sepanjang ruas 
saluran tidak terdapat 
sadap liar dan tidak 
terdapat bocoran, 
Efisiensi memenuhi yg 
disyaratkan >90% 

Terdapat sadap liar dan 
bocoran relative kecil  
yang sedikit berpengaruh 
terhadap kapasitas 
saluran,   Effisiensi antara 
80% -90% 

Terdapat beberapa sadap 
liar dan bocoran yang 
berpengaruh terhadap 
kapasitas saluran. Efisiensi 
antara 60% -70% 

Terdapat banyak 
sadap liar dan 
bocoran yang secara 
kuantitas 
mempengaruhi 
kapasitas rencana. 
Efisiesi dibawah 
60% 

 

      3 Tidak terdapat endapan 
atau erosi yang 
berpengaruh terhadap 
kapasitas saluran 
=<10% dari kapasitas 
saluran rencana 

Endapan dan atau erosi 
sedikit berpengaruh 
terhadap kapasitas 
saluran antara 10%- 20% 
dari kapasitas saluran 
rencana 

Endapan erosi banyak 
berpengaruh terhadap 
kapasitas saluran 20% - 
40% dari kapasitas saluran 
rencana 

Endapan atau erosi 
berpengaruh besar 
tehadap kapasitas 
saluran (>50%) 
 

 

  2.2  Tinggi Tanggul 2 1 Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik, 
tinggi jagaan yg cukup 
untuk mencegah air 
melimpah (over 
topping) selama masa 
operasi dan musim 
hujan 

Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik, 
namun  tinggi jagaan 
berkurang 5 cm  

Tinggi tanggul masih 
memenuhi batas aman 
operasional namun telah 
berkurang 10 cm 

Tinggi tanggul tidak 
memenui syarat 
untuk elevasi air 
maksimum selama 
operasi dan musim 
hujan 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
      2 Pada saluran pasangan 

(lining) tidak terdapat 
retakan  

Pada saluran pasangan 
(lining) terdapat 
mengelupas/retakan/ 
pecah kurang dari 20% 

Pada saluran pasangan 
(lining) terdapat cukup 
banyak bagian yang 
mengelupas/ retakan/pecah 
kurang dari 40% 

Pada saluran 
pasangan (lining) 
terdapat banyak 
bagian yang 
mengelupas/ 
retakan/pecah 
kurang dari 50% 

 

      3 Patok batas tanah 
terpasang dengan jarak 
setiap 500 m dan patok 
bantu hektometer               
(tiap 100 m) pada 
sepanjang saluran. 
Nomenklatur terpasang 
dalam kondisi baik  

Patok batas tanah dan 
patok bantu hektometer               
ada yang hilang (<20%) 
dan nomenklatur 
terpasang dalam kondisi 
rusak ringan  

Patok batas tanah dan patok 
bantu hektometer               
tidak lengkap (hilang) 
<40% dan nomenklatur 
terpasang dalam kondisi 
rusak sedang  

Tidak terdapat patok 
batas tanah dan 
patok hectometer 
atau yang hilang 
>50% serta 
nomenklatur dalam 
kondisi rusak atau 
hilang  

 

  2.3  Pelaksanaan Perbaikan dan 
Pemeliharaan Saluran 

3 1 Perbaikan telah 
mencapai 90-100% 

Perbaikan telah mencapai 
80% – <90% 

Perbaikan baru mencapai 60 
- <80% 

Perbaikan masih 
mencapai kurang 
dari 60% 

 

 3   Bangunan pada Saluran 
Pembawa 

9       

  3.1  Bangunan pengatur 
(Bagi/bagi sadap/sadap 
lengkap dan berfungsi 
a. Setiap saat dan pada setiap 

bangunan saluran induk 
dan sekunder 

2 
 
 

1 

1 Semua pintu pembagi 
dan atau sadap 
berfungsi dengan baik 
secara mekanis dan atau 
hidrolis. 

Semua pintu pembagi dan 
atau sadap berfungsi 
dengan baik secara 
mekanis dan atau 
hidrolis, sedikit bocoran 
pada pintu antara 10%-
20%. 

Sebagian pintu pembagi dan 
atau sadap sebagian 
berfungsi dengan baik 
secara mekanis dan atau 
hidrolis, bocoran pada pintu 
antara 21%-40% 

pintu pembagi dan 
atau sadap tidak bisa 
dioperasikan  secara 
mekanis dan atau 
hidrolis. 

 

    b. Pad setiap sadap tersier  2 Tidak terdapat bocoran 
pada bangunan 

Terdapat bocoran pada 
bangunan antara 10%-
<20% 

Bocoran pada bangunan 
antara 20% - 40% 

Tingkat bocoran 
melebihi 40% dan 
sudah mengubah 
kapasitas rencana  

 

      3 Terdapat petunjuk 
(manual) dan Tabel 
operasi pintu atau 
pembagi air 

Terdapat petunjuk 
(manual) dan Tabel 
operasi pintu atau 
pembagi air 

Tidak tersedia petunjuk 
(manual) dan Tabel operasi 
pintu atau pembagi air 

Tidak tersedia 
petunjuk (manual) 
dan Tabel operasi 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
pintu atau pembagi 
air 

      4 Konstruksi syap masih 
baik seperti semula 

Konstruksi sayap dalam 
keadaan utuh, tetapi 
terdapat retakan sehingga 
air bisa merembes 

Konstruksi sayap terdapat 
retakan yang cukup lebar 
sehingga air bisa merembes 

Terdapat banyak 
retakan/patahan 

 

      5 Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang berfungsi 
baik 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang ada yang 
kurang berfungsi (<20%) 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka dan 
belakang sebagian kurang 
berfungsi (antara 21%-40%) 

Lubang drainase 
(wheep holes) pada 
sayap muka dan 
belakang tidak 
berfungsi  

 

      6 Tidak ada bekas gerusan 
di lantai hilir yg terus 
menerus dan 
membahayakan 
konstruksi 

Terdapat bekas gerusan 
di lantai hilir yg belum 
membahayakan 
konstruksi 

Terdapat bekas gerusan di 
lantai hilir yg terus menerus 
dan membahayakan 
konstruksi 

Terdapat gerusan di 
lantai hilir yg terus 
menerus dan 
membahayakan 
konstruksi 

 

      7 Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik, 
tinggi jagaan yg cukup 
untuk mencegah air 
melimpah (over 
topping) selama masa 
operasi dan musim 
hujan 

Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik tinggi 
jagaan yg cukup untuk 
mencegah air melimpah 
(over topping) selama 
masa operasi dan musim 
hujan 

Tinggi tanggul masih 
memenuhi batas aman 
operasional namun telah 
berkurang 10 cm 
Dan ada tanda-tanda 
ketidakstabilan 
(melengkung cembung) 

Tinggi tanggul tidak 
memenuhi syarat 
untuk elevasi air 
maksimum selama 
operasi dan musim 
hujan dan stabilitas 
tanggul tidak 
memnuhi syarat, 
sudah ada tanda 
penurunan elevasi 

 

      8 Tidak ada tanda-tanda 
retak dan longsor pada 
bangunan 

Mulai ada tanda-tanda 
retak ringan namun 
belum ada tanda longsor 
pada bangunan 

Mulai ada tanda-tanda retak 
dan longsor pada bangunan 

Mulai ada retakan 
dan longsoran pada 
bangunan 

 

  3.2  
 
 
 
a 
 

Bangunan pengukur debit 
dapat dilakukan sesuai  
dengan rencana 
pengoperasian DI: 
- pada bangunan 
pengambilan/intake 

2.5 
 
 
 

1 
 

1 Bangunan masih 
berfungsi mengukur 
debit dengan baik 

Bangunan masih 
berfungsi mengukur debit 
dengan baik tetapi kurang 
sempurna karena adanya 
endapan lumpur dibagian 

Bangunan berfungsi 
mengukur debit namun 
tidak sempurna karena 
banyaknya endapan lumpur 
(kesalahan baca < 40%) 

Bangunan tidak 
berfungsi mengukur 
debit dengan baik 
atau tidak sempurna 
(>40%). 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
b 
 
 
c 

--pada bangunan pengukur 
bagi, bagi/sadap 
-pada setiap sadap tersier 

0,75 
 
 

0,75 

hulu bangunan 
(kesalahan baca < 20%) 

      2 Terdapat papan duga 
yang masih baik 
kondisinya dan tepat 
titik nolnya 

Terdapat papan duga 
dalam kondisi kurang 
jelas pembacaannya atau 
kurang tepat titik  nolnya. 

Terdapat papan duga dalam 
kondisi tidak dapat dibaca 
atau sebagian sudah rusak 

Tidak terdapat 
papan duga 

 

      3 Terdapat Tabel 
pembacaan debit yang 
sudah dikalibrasi  

Terdapat Tabel 
pembacaan debit sudah 
dikalibrasi tetapi kurang 
tepat  

Terdapat Tabel pembacaan 
debit yang belum 
dikalibrasi 

Tidak terdapat Tabel 
pembacaan debit 

 

      4 Tidak terdapat bocoran 
pada bangunan atau 
ambang masih utuh 

Terdapat bocoran pada 
bangunan  atau ambang 
antara 10%-20% 

Bocoran pada bangunan  
atau ambang <30% 

Tingkat kebocoran 
atau ambang  sudah 
terpotong sehingga 
mengubah kapasitas 
rencana 

 

      5 Konstruksi sayap masih 
baik seperti semula 

Konstruksi sayap dalam 
keadaan utuh, tapi 
terdapat retakan ringan 
sehingga air bisa 
merembes 

Konstruksi sayap dalam 
keadaan utuh, tapi terdapat 
retakan yang sedang 
sehingga air bisa merembes 

Terdapat banyak 
retakan / patahan 

 

      6 Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang berfungsi 
baik 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang ada yang 
kurang berfungsi (<20%) 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka dan 
belakang sebagian kurang 
berfungsi (antara 20%-40%) 
 

Lubang drainase 
(wheep holes) pada 
sayap muka dan 
belakang tidak 
berfungsi  

 

      7 Tidak ada kerusakan yg 
membahayakan 
konstruksi  

Terdapat kerusakan 
ringan yg belum 
membahayakan 
konstruksi 

Terdapat kerusakan sedang 
yg mulai mermbahayakan 
konstruksi  

Terdapat  kerusakan 
berat dan 
membahayakan 
konstruksi 

 

      8 Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik, 
tinggi jagaan yg cukup 

Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik tinggi 
jagaan masih aman 
terhadap limpahan 

Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik tinggi 
jagaan masih aman terhadap 
limpahan air/over topping 

Tinggi tanggul tidak 
memenuhi syarat 
untuk elevasi air 
maksimum selama 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
(0,8m untuk primer dan 
0,5m untuk sekunder)  

air/over topping selama 
masa operasi dan musim 
hujan (berkurang 10cm) 

selama masa operasi dan 
musim hujan (berkurang 
20cm) 

operasi dan musim 
hujan (tidak ada 
tinggi jagaan) dan 
stabilitas tanggul 
tidak memnuhi 
syarat, sudah ada 
tanda penurunan 
elevasi 

      9 Tidak ada tanda-tanda 
retak dan longsor pada 
bangunan 

Mulai ada tanda-tanda 
retak ringan namun 
belum ada tanda longsor 
pada bangunan 

Mulai ada tanda-tanda retak 
dan longsor pada bangunan 

Mulai ada retakan 
dan longsoran pada 
bangunan 

 

  3.3  Bangunan Pelengkap 
berfungsi dan lengkap 

2       

   A Pada Saluran Primer dan 
Sekunder 
- Syphon 
- Gorong-gorong 
- Talang 
- Cross Drain 

 1 Tidak terdapat 
kebocoran (pada lubang 
syphon, lubang gorong-
gorong, kotak talang, 
pipa drainase) atau tidak 
ada bocoran pada 
bagian yang retak atau 
pecah 

Beberapa bagian terdapat 
sedikit kebocoran (pada 
lubang syphon, lubang 
gorong-gorong, kotak 
talang, pipa drainase) 
atau ada bocoran pada 
bagian yang retak atau 
pecah 

Beberapa bagian terdapat 
kebocoran (pada lubang 
syphon, lubang gorong-
gorong, kotak talang, pipa 
drainase) atau ada bocoran 
pada bagian yang retak atau 
pecah 

Banyak terdapat 
bocor / retak / pecah 
(pada lubang 
syphon, lubang 
gorong-gorong, 
kotak talang, pipa 
drainase)  

 

      2 Fasilitas penguras 
berfungsi dengan baik 

Fasilitas penguras 
berfungsi dengan cukup 
baik 

Fasilitas penguras berfungsi 
dengan cukup baik 

Fasilitas penguras 
tidak berfungsi 

 

      3 Terdapat kisi-kisi 
penyaring sampah 
(trashtrack) 

Terdapat kisi-kisi 
penyaring sampah 
(trashtrack), kondisi baik 
antara 80%-90% 

Terdapat kisi-kisi penyaring 
sampah (trashtrack), kondisi  
60% - <80% 

Tidak terdapat kisi-
kisi penyaring 
sampah (trashtrack)  

 

      4 Tidak ada sumbatan 
sampah 

Ada sumbatan 
sampah,namun tidak 
mengganggu aliran air 
(aliran 80%-90%) 

Ada sumbatan 
sampah,namun cukup 
mengganggu aliran air 
(aliran 60% - <80%) 

Sumbatan sampah 
sangat mengganggu 
aliran air (aliran 
<60%) 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
      5 Tidak terdapat bocoran 

pada bangunan 
Terdapat bocoran pada 
bangunan antara 10%-
<20% 

Bocoran pada bangunan 20 
- <30% 

Tingkat kebocoran 
sudah mengubah 
kapasitas rencana 

 

      6 Konstruksi sayap masih 
baik seperti semula 

Konstruksi sayap dalam 
keadaan utuh, tapi 
terdapat retakan ringan 
sehingga air bisa 
merembes 

Konstruksi sayap dalam 
keadaan utuh, tapi terdapat 
retakan yang sedang 
sehingga air bisa merembes 

Terdapat banyak 
retakan / patahan 

 

      7 Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang berfungsi 
baik 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang ada yang 
kurang berfungsi (<20%) 
 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka dan 
belakang sebagian kurang 
berfungsi (antara 21%-40%) 

Lubang drainase 
(wheep holes) pada 
sayap muka dan 
belakang tidak 
berfungsi  

 

      8 Tidak ada bekas 
kerusakan  di lantai hilir 
yg membahayakan 
konstruksi 

Terdapat kerusakan 
ringan di lantai hilir yg 
belum membahayakan 
konstruksi 

Terdapat kerusakan sedang 
di lantai hilir dan mulai 
membahayakan konstruksi 

Terdapat kerusakan 
berat di lantai hilir 
dan membahayakan 
konstruksi 

 

      9 Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik, 
tinggi jagaan yg cukup 
untuk mencegah air 
melimpah (over 
topping) selama masa 
operasi dan musim 
hujan 

Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik tinggi 
jagaan yg cukup untuk 
mencegah air melimpah 
(over topping) selama 
masa operasi dan musim 
hujan 

Tinggi tanggul masih 
memenuhi batas aman 
operasional namun telah 
berkurang 10 cm 
Dan ada tanda-tanda 
ketidakstabilan 
(melengkung cembung) 

Tinggi tanggul tidak 
memenuhi syarat 
untuk elevasi air 
maksimum selama 
operasi dan musim 
hujan dan stabilitas 
tanggul tidak 
memenuhi syarat, 
sudah ada tanda 
penurunan elevasi 
 

 

      10 Tidak ada tanda-tanda 
retak dan longsor pada 
bangunan. 
 

Mulai ada tanda-tanda 
retak ringan namun 
belum ada tanda longsor 
pada bangunan. 

Mulai ada tanda-tanda retak 
dan longsor pada bangunan. 
 

Mulai ada retakan 
dan longsoran pada 
bangunan. 
 

 

    - Khusus Syhpon  11 Khusus syphon 
konstruksi aman 
terhadap gerusan yang 

Lantai pengaman siphon 
pada dasar sungai 
nampak ada 
pengelupasan ringan 

Lantai pengaman siphon 
pada dasar sungai nampak 
ada pengelupasan sedang 

Lantai pengaman 
siphon pada dasar 
sungai mengalami 
pengelupasan dan 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
terjadi pada dasar 
sungai 

tidak membahayakan 
konstruksi 

(<40%) dan mulai 
membahayakan konstruksi. 

degradasi dihilir 
lantai sehingga 
membahayakan 
konstruksi. 

    - Jembatan  1 Jembatan masih kokoh, 
dimensi masih sesuai 
rencana 

Jembatan diatas bendung 
mengalami kerusakan 
ringan (retakan kecil) 

Jembatan diatas bendung 
mengalami kerusakan 
sedang dan mengalami 
sedikit retakan yang tidak 
menyebabkan keruntuhan 

Jembatan 
mengalami 
kerusakan 50% dan 
dikhawatirkan 
terjadi keruntuhan 

 

      2 Konstruksi sayap masih 
baik seperti semula 

Konstruksi sayap dalam 
keadaan utuh, tapi 
terdapat retakan ringan 
sehingga air bisa 
merembes 

Konstruksi sayap dalam 
keadaan utuh, tapi terdapat 
retakan yang sedang 
sehingga air bisa merembes 

Terdapat banyak 
retakan / patahan 

 

      3 Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang berfungsi 
baik 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang ada yang 
kurang berfungsi (<20%) 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka dan 
belakang sebagian kurang 
berfungsi (antara 21%-40%) 

Lubang drainase 
(wheep holes) pada 
sayap muka dan 
belakang tidak 
berfungsi  

 

      4 Tidak ada tanda-tanda 
retak dan longsor pada 
bangunan 

Mulai ada tanda-tanda 
retak ringan namun 
belum ada tanda longsor 
padabangunan 

Mulai ada tanda-tanda retak 
dan longsor pada bangunan 

Mulai ada retakan 
dan longsoran pada 
bangunan 

 

    - Terjunan 
- Pelimpah Samping 

 1 Tidak terdapat 
kebocoran atau bagian 
yang retak atau pecah 
pada mercu bangunan 
pelimpah atau ambang 
terjunan 

Tidak terdapat bocoran, 
ada bagian yang retak 
sedikit pada mercu 
bangunan pelimpah atau 
ambang terjunan 

Beberapa bagian terdapat 
kebocoran atau bagian yang 
retak atau pecah pada mercu 
bangunan pelimpah atau 
ambang terjunan 

Banyak terdapat 
bocor / retak / pecah 
pada mercu 
bangunan pelimpah 
atau ambang 
terjunan 

 

      2 Tidak terdapat 
kerusakan  di lantai hilir 
dan membahayakan 
konstruksi  

Terdapat kerusakan 
ringan di lantai hilir dan 
belum membahayakan 
konstruksi 

Terdapat kerusakan sedang 
dilantai hilir dan mulai 
membahayakan konstruksi 

Terdapat kerusakan 
berat  di lantai hilir  
dan membahayakan 
konstruksi 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
      3 Terdapat kisi-kisi 

penyaring sampah 
(trashtrack) 

Terdapat kisi-kisi 
penyaring sampah 
(trashtrack), kondisi baik 
antara 80% -90% 
 

Terdapat kisi-kisi penyaring 
sampah (trashtrack), kondisi  
60% - <80% 

Tidak terdapat kisi-
kisi penyaring 
sampah (trashtrack) 

 

      4 Tidak ada sumbatan 
sampah 

Ada sumbatan 
sampah,namun tidak 
mengganggu aliran air 
(aliran 80%-90%) 

Ada sumbatan 
sampah,namun cukup 
mengganggu aliran air 
(aliran 60% - <80%) 

Sumbatan sampah 
mengganggu aliran 
air (aliran < 50%) 

 

      5 Konstruksi sayap masih 
baik seperti semula 

Konstruksi sayap dalam 
keadaan utuh, tapi 
terdapat retakan ringan 
sehingga air bisa 
merembes 

Konstruksi sayap dalam 
keadaan utuh, tapi terdapat 
retakan yang sedang 
sehingga air bisa merembes 

Terdapat banyak 
retakan / patahan 

 

      6 Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang berfungsi 
baik 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang ada yang 
kurang berfungsi (<20%) 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka dan 
belakang sebagian kurang 
berfungsi (antara 21%-40%) 

Lubang drainase 
(wheep holes) pada 
sayap muka dan 
belakang tidak 
berfungsi  

 

      7 Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik, 
tinggi jagaan yg cukup 
untuk mencegah air 
melimpah (over 
topping) selama masa 
operasi dan musim 
hujan 

Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik tinggi 
jagaan yg cukup untuk 
mencegah air melimpah 
(over topping) selama 
masa operasi dan musim 
hujan 

Tinggi tanggul masih 
memenuhi batas aman 
operasional namun telah 
berkurang 10 cm 
Dan ada tanda-tanda 
ketidakstabilan 
(melengkung cembung) 

Tinggi tanggul tidak 
memenuhi syarat 
untuk elevasi air 
maksimum selama 
operasi dan musim 
hujan dan stabilitas 
tanggul tidak 
memenuhi syarat, 
sudah ada tanda 
penurunan elevasi 

 

      8 Tidak ada tanda-tanda 
retak dan longsor pada 
bangunan. 

Mulai ada tanda-tanda 
retak ringan namun 
belum ada tanda longsor 
pada bangunan. 

Mulai ada tanda-tanda retak 
dan longsor pada bangunan. 
 

Mulai ada retakan 
dan longsoran pada 
bangunan. 
 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
    - Tangga cucian 

- Tempat mandi hewan 
 1 Konstruksi bangunan 

masih baik  
Konstruksi bangunan 
masih dalam keadaan 
utuh tetapi terdapat 
retakan kecil 

Konstruksi bangunan 
mengalami kerusakan pada 
bagian yang retak/patah . 

Konstruksi 
bangunan terdapat 
retakan/patahan 
yang cukup besar 
sehingga tidak 
berfungsi 

 

    - Papan larangan  1 Tersedia papan larangan 
jelas dan mudah dibaca 

Terdapat papan larangan 
jelas tapi tulisan mulai 
kabur 

Terdapat papan larangan 
tetapi kondisi kurang baik 
dan tidak bisa dibaca 

Tidak terdapat 
papan larangan 

 

  3.4  Pelaksanaan perbaikan dan 
pemeliharaan bangunan 
pada saluran pembawa 

2,5 
 
 
 

      

   a Perbaikan bangunan pengatur 
(Bagi/bagi, Sadap/sadap) 

1.25 1 Perbaikan telah 
mencapai 90-100% 

Perbaikan telah mencapai 
80% – <90% 

Perbaikan baru mencapai 60 
- <80% 

Perbaikan masih 
mencapai kurang 
dari 60% 

 

   b Mistar Ukur, skalaliter dan 
tanda muka air 

0.375 1 Perbaikan telah 
mencapai 90-100% 

Perbaikan telah mencapai 
80% – <90% 

Perbaikan baru mencapai 60 
- <80% 

Perbaikan masih 
mencapai kurang 
dari 60% 

 

   c Papan Operasi 0.5 1 Perbaikan telah 
mencapai 90-100% 

Perbaikan telah mencapai 
80% – <90% 

Perbaikan baru mencapai 60 
- <80% 

Perbaikan masih 
mencapai kurang 
dari 60% 

 

   d Bangunan Pelengkap 0.375 1 Perbaikan telah 
mencapai 90-100% 

Perbaikan telah mencapai 
80% – <90% 

Perbaikan baru mencapai 60 
- <80% 

Perbaikan masih 
mencapai kurang 
dari 60% 

 

 4   Saluran Pembuang dan 
Bangunannya 

4       

  4.1  Kapasitas saluran 1 1 Profil setiap saluran 
memenuhi kapasitas 
rencana 

Profil pada beberapa ruas 
mengalami perubahan 
kecil sehingga kapasitas 
berkurang 20% 

Profil pada beberapa 
saluran mengalami 
perubahan dan penurunan 
kapasitas berkurang lebih 
dari 40% dari kapasitas 
rencana 

Profil pada setiap 
ruas mengalami 
perubahan dan 
kapasitas berkurang 
lebih dari 50% dari 
kapasitas rencana 
 
 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
      2 Tidak terdapat endapan 

atau erosi yang 
berpengaruh terhadap 
kapasitas saluran <10% 
dari kapasitas saluran 
rencana 
 

Endapan dan atau erosi 
sedikit berpengaruh 
terhadap kapasitas 
saluran antara 10%- 20% 
dari kapasitas saluran 
rencana 

Endapan erosi banyak 
berpengaruh terhadap 
kapasitas saluran <20% - 
40% dari kapasitas saluran 
rencana 

Endapan atau erosi 
berpengaruh besar 
tehadap kapasitas 
saluran (>40%) 
 

 

  4.2  Tinggi tanggul 0,5       
      1 Tanggul mempunyai 

stabilitas yang baik, 
tinggi jagaan yg cukup 
(1m untuk primer dan 
0,6m untuk sekunder)  

Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik tinggi 
jagaan masih aman 
terhadap limpahan 
air/over topping selama 
masa operasi dan musim 
hujan (berkurang 10cm) 

Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik tinggi 
jagaan masih aman terhadap 
limpahan air/over topping 
selama masa operasi dan 
musim hujan (berkurang 
20cm) 

Tinggi tanggul tidak 
memenuhi syarat 
untuk elevasi air 
maksimum selama 
operasi dan musim 
hujan (tidak ada 
tinggi jagaan) dan 
stabilitas tanggul 
tidak memnuhi 
syarat, sudah ada 
tanda penurunan 
elevasi 

 

      3 Tidak ada seepage, 
longsoran, retakan 
melintang, memanjang, 
tidak ada alur dan 
amblesan 

Tidak ada seepage, 
longsoran, retakan 
melintang, memanjang, 
mulai ada alur dan sedikit 
amblesan 

Sudah mulai ada seepage, 
sudah terjadi longsoran, 
retakan melintang atau 
memanjang, mulai ada alur 
dan sedikit amblesan 

Sudah terjadi 
seepage, sudah 
terjadi longsoran, 
retakan melintang 
atau memanjang, 
ada alur dan 
amblesan 

 

  4.3  Bangunan Pelengkap 
- Drain inlet 
- Bangunan suplesi 

 

0,5 1 Bendung Suplesi 
merupakan bendung 
gerak yang tidak 
mengakibatkan back 
water pada saat musim 
hujan yang 
mengakibatkan 
kapasitas saluran 
berkurang dan 

Bendung Suplesi 
merupakan bendung 
gerak yang tidak 
mengakibatkan back 
water pada saat musim 
hujan yang 
mengakibatkan kapasitas 
saluran berkurang dan 

Bendung Suplesi 
mengakibatkan back water 
pada saat musim hujan yang 
mengakibatkan kapasitas 
saluran berkurang karena 
pengoperasiannya 
dilakukan secara manual 

Bendung Suplesi 
berupa bendung 
tetap yang 
mengakibatkan back 
water pada saat 
musim hujan dan 
mengurangi fungsi 
drainage 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
dilengkapi dengan alat 
angkat mekanik  

dilengkapi dengan alat 
angkat semi mekanik  

      2 Pintu klep pada drain 
inlet dan pintu pada 
bangunan suplesi 
berfungsi dengan baik 
secara mekanis dan atau 
hidrolis. 

Pintu klep pada drain 
inlet dan pintu pada 
bangunan suplesi 
berfungsi dengan baik 
secara mekanis dan atau 
hidrolis, sedikit bocoran 
pada pintu antara 10% - 
<20%. 
 

Pintu klep pada drain inlet 
dan pintu pada bangunan 
suplesi sebagian berfungsi 
dengan baik terdapat 
bocoran pada pintu antara 
20% - 40% 

Pintu klep pada 
drain inlet dan pintu 
pada bangunan 
suplesi tidak bisa 
dioperasikan  secara 
mekanis dan atau 
hidrolis. 

 

      3 Tidak terdapat bocoran 
pada bangunan 

Terdapat bocoran pada 
bangunan antara 10%-
<20% 

Bocoran pada bangunan 
antara 20%-40% 

Tingkat bocoran 
melebihi 40% dan 
sudah mengubah 
kapasitas rencana  

 

      4 Terdapat petunjuk 
(manual) dan Tabel 
operasi pintu bangunan 
suplesi 

Terdapat petunjuk 
(manual) dan Tabel 
operasi pintu bangunan 
suplesi 

Tidak tersedia petunjuk 
(manual) dan Tabel operasi 
pintu bangunan suplesi 

Tidak tersedia 
petunjuk (manual) 
dan Tabel operasi 
pintu bangunan 
suplesi 

 

      5 Konstruksi sayap masih 
baik seperti semula 

Konstruksi sayap dalam 
keadaan utuh, tetapi 
terdapat retakan sehingga 
air bisa merembes 

Konstruksi sayap terdapat 
retakan yang cukup lebar 
sehingga air bisa merembes 

Terdapat banyak 
retakan/patahan 

 

      6 Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang berfungsi 
baik 
 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang ada yang 
kurang berfungsi (<20%) 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka dan 
belakang sebagian kurang 
berfungsi (antara 20%-40%) 

Lubang drainase 
(wheep holes) pada 
sayap muka dan 
belakang tidak 
berfungsi  

 

      7 Tidak ada bekas gerusan 
di lantai hilir yg terus 
menerus dan 
membahayakan 
konstruksi 

Terdapat bekas gerusan 
di lantai hilir yg belum 
membahayakan 
konstruksi 

Terdapat bekas gerusan di 
lantai hilir yg terus menerus 
dan membahayakan 
konstruksi 

Terdapat gerusan di 
lantai hilir yg terus 
menerus dan 
membahayakan 
konstruksi 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
      8 Tanggul mempunyai 

stabilitas yang baik, 
tinggi jagaan yg cukup 
untuk mencegah air 
melimpah (over 
topping) selama masa 
operasi dan musim 
hujan 

Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik tinggi 
jagaan turun 10 cm tapi 
cukup untuk mencegah 
air melimpah (over 
topping) selama masa 
operasi dan musim hujan 

Tinggi tanggul masih 
memenuhi batas aman 
operasional namun telah 
berkurang 10 cm 
Dan ada tanda-tanda 
ketidakstabilan 
(melengkung cembung) 

Tinggi tanggul tidak 
memenuhi syarat 
untuk elevasi air 
maksimum selama 
operasi dan musim 
hujan dan stabilitas 
tanggul tidak 
memnuhi syarat, 
sudah ada tanda 
penurunan elevasi 

 

      9 Tidak ada tanda-tanda 
retak dan longsor pada 
bangunan 

Mulai ada tanda-tanda 
retak ringan namun 
belum ada tanda longsor 
pada bangunan 

Mulai ada tanda-tanda retak 
dan longsor pada bangunan 

Mulai ada retakan 
dan longsoran pada 
bangunan 

 

    - Jembatan 0,5 1 Jembatan masih kokoh, 
dimensi masih sesuai 
rencana 

Jembatan diatas bendung 
mengalami kerusakan 
ringan (retakan kecil) 

Jembatan diatas bendung 
mengalami kerusakan 
sedang dan mengalami 
sedikit retakan yang tidak 
menyebabkan keruntuhan 

Jembatan 
mengalami 
kerusakan 50% dan 
dikhawatirkan 
terjadi keruntuhan 

 

      2 Konstruksi sayap masih 
baik seperti semula 

Konstruksi sayap dalam 
keadaan utuh, tapi 
terdapat retakan ringan 
sehingga air bisa 
merembes 

Konstruksi sayap dalam 
keadaan utuh, tapi terdapat 
retakan yang sedang 
sehingga air bisa merembes 

Terdapat banyak 
retakan / patahan 

 

      3 Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang berfungsi 
baik 
 
 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang ada yang 
kurang berfungsi (<20%) 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka dan 
belakang sebagian kurang 
berfungsi (antara 21%-40%) 

Lubang drainase 
(wheep holes) pada 
sayap muka dan 
belakang tidak 
berfungsi  

 

      4 Tidak ada tanda-tanda 
retak dan longsor pada 
bangunan 

Mulai ada tanda-tanda 
retak ringan namun 
belum ada tanda longsor 
pada bangunan 

Mulai ada tanda-tanda retak 
dan longsor pada bangunan 

Mulai ada retakan 
dan longsoran pada 
bangunan 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
  4.4  Masalah banjir 1 4 Tidak terjadi masalah 

banjir yang serius tinggi 
genangan <10 cm 

Banjir menggenangi 
<20% areal sawah dan 
ketinggian genangan 10 – 
15 cm 

Banjir menggenangi =<30% 
area sawah dan ketinggian 
genangan 15 – 20 cm 

Banjir menggenangi 
=>30% area sawah 
dan ketinggian 
genangan >20 cm 
 

 

  4.5  Parit Gendong dilengkapi 
pelimpah samping 

1,5       

    Kapasitas saluran 0,75 1 Profil setiap ruas 
saluran memenuhi 
kapasitas rencana 

Profil pada beberapa ruas 
mengalami perubahan 
kecil sehingga kapasitas 
berkurang 20% 

Profil pada beberapa 
saluran mengalami 
perubahan dan penurunan 
kapasitas berkurang lebih 
dari 40% dari kapasitas 
rencana 

Profil tidak dapat 
menampung debit 
yang banjir dari 
lereng bukit 

 

      2 Tidak terdapat endapan 
atau erosi yang 
berpengaruh terhadap 
kapasitas saluran 
=<10% dari kapasitas 
saluran rencana 

Endapan dan atau erosi 
sedikit berpengaruh 
terhadap kapasitas 
saluran antara 10%- 20% 
dari kapasitas saluran 
rencana 

Endapan erosi banyak 
berpengaruh terhadap 
kapasitas saluran 20% - 
40% dari kapasitas saluran 
rencana 

Endapan erosi 
sangat tinggi 
sehingga kapasitas 
saluran < 40% dari 
kapasitas rencana 

 

    Tinggi tanggul 0,5 1      
      2 Tanggul mempunyai 

stabilitas yang baik, 
tinggi jagaan yg cukup 
untuk mencegah air 
melimpah (over 
topping) selama masa 
operasi dan musim 
hujan 

Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik tinggi 
jagaan yg cukup untuk 
mencegah air melimpah 
(over topping) selama 
masa operasi dan musim 
hujan 

Tinggi tanggul masih 
memenuhi batas aman 
operasional namun telah 
berkurang 10 cm 

Tanggul stabilitas 
berkurang dan 
fungsi tanggul tidak 
memenuhi syarat 
untuk elevasi air 
maksimum selama 
operasi dan musim 
hujan 

 

      3 Tidak ada seepage, 
longsoran, retakan 
melintang, memanjang, 
tidak ada alur dan 
amblesan 

Tidak ada seepage, 
longsoran, retakan 
melintang, memanjang, 
mulai ada alur dan sedikit 
amblesan 

Sudah mulai ada seepage, 
sudah terjadi longsoran, 
retakan melintang atau 
memanjang, mulai ada alur 
dan sedikit amblesan 

Sudah terjadi 
seepage, sudah 
terjadi longsoran, 
retakan melintang 
atau memanjang, 
ada alur dan 
amblesan 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
      4 Tidak terjadi masalah 

banjir yang serius tinggi 
genangan <10 cm 

Banjir menggenangi 
<20% areal sawah dan 
ketinggian genangan 10 – 
15 cm 

Banjir menggenangi =<40% 
area sawah dan ketinggian 
genangan 15 – 20 cm 

Banjir menggenangi 
areal sawah > 40% 
area sawah dengan 
ketinggian genangan 
20 – 25 cm 

 

    - Pelimpah Samping 0,25 1 Tidak terdapat 
kebocoran atau bagian 
yang retak atau pecah 
pada mercu bangunan 
pelimpah atau ambang 
terjunan 

Tidak terdapat bocoran, 
ada bagian yang retak 
sedikit <20% pada mercu 
bangunan pelimpah atau 
ambang terjunan 

Beberapa bagian terdapat 
kebocoran atau bagian yang 
retak < 40% atau pecah 
pada mercu bangunan 
pelimpah atau ambang 
terjunan 

Beberapa bagian 
terdapat kebocoran 
atau bagian 
yangretak > 40% 
atau pecah pada 
mercu bangunan 

 

      2 Tidak terdapat gerusan 
di hilir 

 Terdapat gerusan di hilir Gerusan di hilir 
sudah 
membahayakan 
bangunan 

 

      3 Terdapat kisi-kisi 
penyaring sampah 
(trashtrack) 

Terdapat kisi-kisi 
penyaring sampah 
(trashtrack), kondisi baik 
antara 80%-90% 

Terdapat kisi-kisi penyaring 
sampah (trashtrack), kondisi  
60%-80% 

Terdapat kisi-kisi 
penyaring sampah 
(trash rack), kondisi 
rusak berat >40% 

 

      4 Tidak ada sumbatan 
sampah 

Ada sumbatan 
sampah,namun tidak 
mengganggu aliran air 
(aliran 80%-90%) 

Ada sumbatan 
sampah,namun cukup 
mengganggu aliran air 
(aliran 60%-80%) 

Sumbatan sampah 
cukup besar 
sehingga 
mengganggu aliran 
aliran ( (aliran 
tanggul < 60% 

 

      5 Konstruksi sayap masih 
baik seperti semula 

Konstruksi sayap dalam 
keadaan utuh, tapi 
terdapat retakan ringan 
sehingga air bisa 
merembes 

Konstruksi sayap dalam 
keadaan utuh, tapi terdapat 
retakan yang sedang 
sehingga air bisa merembes 

Konstruksi sayap 
dalam keadaan rusak 
dan terdapat retakan 
berat sehingga 
membahayakan 
konstruksi 

 

      6 Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang berfungsi 
baik 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka 
dan belakang ada yang 
kurang berfungsi (<20%) 

Lubang drainase (wheep 
holes) pada sayap muka dan 
belakang sebagian kurang 
berfungsi (antara 21%-40%) 

Lubang drainase 
(wheep holes) pada 
sayap muka dan 
belakang sebagian 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
besar kurang 
berfungsi (>40%) 

      7 Tidak ada bekas gerusan 
di lantai hilir yg terus 
menerus dan 
membahayakan 
konstruksi 

Terdapat bekas gerusan 
di lantai hilir yg belum 
membahayakan 
konstruksi 

Terdapat bekas gerusan di 
lantai hilir yg terus menerus 
dan membahayakan 
konstruksi 

Terdapat gerusan di 
lantai hilir yg terus 
menerus dan 
membahayakan 
konstruksi 

 

      8 Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik, 
tinggi jagaan yg cukup 
untuk mencegah air 
melimpah (over 
topping) selama masa 
operasi dan musim 
hujan 
 

Tanggul mempunyai 
stabilitas yang baik tinggi 
jagaan yg cukup untuk 
mencegah air melimpah 
(over topping) selama 
masa operasi dan musim 
hujan 

Tinggi tanggul masih 
memenuhi batas aman 
operasional namun telah 
berkurang 10 cm 
Dan ada tanda-tanda 
ketidakstabilan 
(melengkung cembung) 

Tinggi tanggul 
sudah tidak 
memenuhi batas 
aman dan telah 
berkurang > 20 cm 
dan mulai terjadi 
longsoran 

 

      9 Tidak ada tanda-tanda 
retak dan longsor pada 
bangunan. 

Mulai ada tanda-tanda 
retak ringan < 20% 
namun belum ada tanda 
longsor pada bangunan. 

Mulai ada tanda-tanda retak 
dan longsor pada bangunan 
< 40% 
 

Terdapat retakan 
dan lomngsor pada 
bangunan > 40% 

 

  4.6  Pelaksanaan Perbaikan dan 
Pemeliharaan Saluran 

 1 Perbaikan telah 
mencapai 90-100% 

Perbaikan telah mencapai 
80% – 90% 

Perbaikan baru mencapai 
60-70% 

Perbaikan masih 
mencapai <40% 

 

 5   Jalan masuk / inspeksi 4       
   a Jalan masuk ke bangunan 

utama 
2 1 Prosentase kondisi 

kerusakan di jalan 
masuk ke bangunan 
utama <10% 

Prosentase kondisi 
kerusakan di jalan masuk 
ke bangunan utama 10-
20% 

Prosentase kondisi 
kerusakan di jalan masuk ke 
bangunan utama 21-40% 

Prosentase kondisi 
kerusakan di jalan 
masuk ke bangunan 
utama >40% 

 

      2 Tidak terdapat tanaman 
dan bangunan liar yang 
mengganggu 

Sebagian kecil terdapat 
tanaman dan atau 
bangunan liar tetapi 
belum mengganggu 

Terdapat beberapa tanaman 
dan bangunan liar yang 
mengganggu 

Banyak tanaman dan 
bangunan liar yang 
mengganggu 

 

   b Jalan inspeksi dan setapak 1 1 Prosentase kondisi 
kerusakan di jalan 
inspeksi dan setapak 
<10% 

Prosentase kondisi 
kerusakan di jalan 
inspeksi dan setapak 10-
20% 

Prosentase kondisi 
kerusakan di jalan inspeksi 
dan setapak 21-40% 

Prosentase kondisi 
kerusakan di jalan 
inspeksi dan setapak 
>40% 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
      2 Tidak terdapat tanaman 

dan bangunan liar yang 
mengganggu 

Sebagian kecil terdapat 
tanaman dan atau 
bangunan liar tetapi 
belum mengganggu 

Terdapat beberapa tanaman 
dan bangunan liar yang 
mengganggu 

Banyak  tanaman 
dan bangunan liar 
yang mengganggu 

 

   c Aksesibilitas inspeksi dan 
setapak 

1 1 Prosentase 
perbandingan jumlah 
bangunan dan saluran 
yang dapat diakses 
dengan mudah 80-100% 

Prosentase perbandingan 
jumlah bangunan dan 
saluran yang dapat 
diakses dengan mudah 
80-100% 

Prosentase perbandingan 
jumlah bangunan dan 
saluran yang dapat diakses 
dengan mudah 50-79% 

Prosentase 
perbandingan 
jumlah bangunan 
dan saluran yang 
dapat diakses 
dengan mudah 
<50% 

 

 6   Kantor Perumahan dan 
Gudang 

5       

  6.1  Kantor untuk :        
   a Perwakilan Balai/UPT SDA 

Prov/Sinas SDA Kab/kota 
1 1 Kondisi kantor balai dan 

pengelola irigasi baik 
dan berfungsi  
(kerusakan dibawah 
10%) 

Kondisi kantor balai dan 
pengelola irigasi cukup 
baik dan berfungsi  
(kerusakan antara 10%-
20%) 

Kondisi kantor balai dan 
pengelola irigasi kurang 
baik dan berfungsi  
(kerusakan antara 21%-
40%) 

Kondisi kantor balai 
dan pengelola irigasi 
tidak baik dan 
kurang berfungsi  
(kerusakan >40%) 

 

      2 Terdapat peralatan 
kantor yang memadai 
(meja, kursi, almari, rak 
buku administrasi, alat 
tulis, dll) 

Terdapat peralatan kantor 
yang cukup memadai 
(meja, kursi, almari, rak 
buku administrasi, alat 
tulis, dll) 

Terdapat peralatan kantor 
yang kurang memadai 
(meja, kursi, almari, rak 
buku administrasi, alat tulis, 
dll) 

Terdapat peralatan 
kantor yang tidak 
memadai/kurang 
lengkap dan rusak 
(meja, kursi, almari, 
rak buku 
administrasi, alat 
tulis, dll) 

 

   b Pengamat/UPTD 0.5 1 Kondisi kantor 
perwakilan balai dan 
pengelola irigasi baik 
dan berfungsi  
(kerusakan dibawah 
10%) 

Kondisi kantor 
perwakilan balai dan 
pengelola irigasi cukup 
baik dan berfungsi  
(kerusakan antara 10%-
20%) 

Kondisi kantor perwakilan 
balai dan pengelola irigasi 
kurang baik dan berfungsi  
(kerusakan antara 21%-
40%) 

Kondisi kantor 
perwakilan balai dan 
pengelola irigasi 
tidak baik dan 
kurang berfungsi  
(kerusakan >40%) 

 

      2 Terdapat peralatan 
kantor yang memadai 

Terdapat peralatan kantor 
yang cukup memadai 

Terdapat peralatan kantor 
yang kurang memadai 

Terdapat peralatan 
kantor yang tidak 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
(meja, kursi, almari, rak 
buku administrasi, alat 
tulis, dll) 

(meja, kursi, almari, rak 
buku administrasi, alat 
tulis, dll) 

(meja, kursi, almari, rak 
buku administrasi, alat tulis, 
dll) 

memadai/kurang 
lengkap dan rusak 
(meja, kursi, almari, 
rak buku 
administrasi, alat 
tulis, dll) 

   c Pengelola Irigasi 
(lapangan)(juru/matri 
pengairan) 

0.5 1 Kondisi kantor  
pengelola irigasi baik 
dan berfungsi  
(kerusakan dibawah 
10%) 

Kondisi kantor pengelola 
irigasi cukup baik dan 
berfungsi  (kerusakan 
antara 10%-20%) 

Kondisi kantor  pengelola 
irigasi kurang baik dan 
berfungsi  (kerusakan antara 
21%-40%) 

Kondisi kantor 
pengelola irigasi 
tidak baik dan 
kurang berfungsi  
(kerusakan >40%) 

 

      2 Terdapat peralatan 
kantor yang memadai 
(meja, kursi, almari, rak 
buku administrasi, alat 
tulis, dll) 

Terdapat peralatan kantor 
yang cukup memadai 
(meja, kursi, almari, rak 
buku administrasi, alat 
tulis, dll) 

Terdapat peralatan kantor 
yang kurang memadai 
(meja, kursi, almari, rak 
buku administrasi, alat tulis, 
dll) 

Terdapat peralatan 
kantor yang tidak 
memadai/kurang 
lengkap dan rusak 
(meja, kursi, almari, 
rak buku 
administrasi, alat 
tulis, dll) 
 

 

  6.2  Perumahan untuk karyawan        
   a Perwakilan Balai/UPT SDA 

Prov/Dinas SDA Kab/Kota 
0.5 1 Kondisi rumah balai 

baik dan berfungsi  
(kerusakan dibawah 
10%) 

Kondisi rumah balai  
cukup baik dan berfungsi  
(kerusakan antara 10%-
20%) 

Kondisi rumah balai kurang 
baik dan berfungsi  
(kerusakan antara 21%-
40%) 

Kondisi rumah balai 
tidak baik dan 
kurang berfungsi  
(kerusakan >40%) 

 

      2 Terdapat kamar tamu, 
kamar tidur dan kamar 
mandi dan perlengkapan 
lainnya yang memadai 
(meja, kursi, almari, dll) 

Terdapat kamar tamu, 
kamar tidur dan kamar 
mandi dan perlengkapan 
lainnya yang cukup 
memadai (meja, kursi, 
almari, dll) 

Terdapat kamar tamu, 
kamar tidur dan kamar 
mandi dan perlengkapan 
lainnya yang kurang 
memadai (meja, kursi, 
almari, dll) 

Terdapat kamar 
tamu, kamar tidur 
dan kamar mandi 
dan perlengkapan 
lainnya yang tidak 
memadai/rusak/tidak 
lengkap (meja, 
kursi, almari, dll) 

 

   b Pengamat/UPTD 0.25 1 Kondisi rumah 
perwakilan balai baik 
dan berfungsi  

Kondisi rumah 
perwakilan balai  cukup 
baik dan berfungsi  

Kondisi rumah perwakilan 
balai kurang baik dan 

Kondisi rumah 
perwakilan balai 
tidak baik dan 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
(kerusakan dibawah 
10%) 

(kerusakan antara 10%-
20%) 

berfungsi  (kerusakan antara 
21%-40%) 

kurang berfungsi  
(kerusakan >40%) 

      2 Terdapat kamar tamu, 
kamar tidur dan kamar 
mandi dan perlengkapan 
lainnya yang memadai 
(meja, kursi, almari, dll) 

Terdapat kamar tamu, 
kamar tidur dan kamar 
mandi dan perlengkapan 
lainnya yang cukup 
memadai (meja, kursi, 
almari, dll) 

Terdapat kamar tamu, 
kamar tidur dan kamar 
mandi dan perlengkapan 
lainnya yang kurang 
memadai (meja, kursi, 
almari, dll) 

Terdapat kamar 
tamu, kamar tidur 
dan kamar mandi 
dan perlengkapan 
lainnya yang tidak 
memadai/rusak/tidak 
lengkap (meja, 
kursi, almari, dll) 

 

   c Pengelola Irigasi,Juru/mantra 
pengairan 

0.25 1 Kondisi rumah 
pengelola irigasi baik 
dan berfungsi  
(kerusakan dibawah 
10%) 

Kondisi rumah pengelola 
irigasi cukup baik dan 
berfungsi  (kerusakan 
antara 10%-20%) 

Kondisi rumah pengelola 
irigasi kurang baik dan 
berfungsi  (kerusakan antara 
21%-40%) 

Kondisi rumah 
pengelola irigasi 
tidak baik dan 
kurang berfungsi  
(kerusakan >40%) 

 

      2 Terdapat kamar tamu, 
kamar tidur dan kamar 
mandi dan perlengkapan 
lainnya yang memadai 
(meja, kursi, almari, dll) 

Terdapat kamar tamu, 
kamar tidur dan kamar 
mandi dan perlengkapan 
lainnya yang cukup 
memadai (meja, kursi, 
almari, dll) 

Terdapat kamar tamu, 
kamar tidur dan kamar 
mandi dan perlengkapan 
lainnya yang kurang 
memadai (meja, kursi, 
almari, dll) 

Terdapat kamar 
tamu, kamar tidur 
dan kamar mandi 
dan perlengkapan 
lainnya yang tidak 
memadai/rusak/tidak 
lengkap (meja, 
kursi, almari, dll) 

 

  6.3  Gudang untuk Kegiatan        

   a Perwakilan Balai/UPT SDA 
Prov/Dinas SDA Kab/Kota 

1 1 Kondisi gudang balai 
baik dan berfungsi  
(kerusakan dibawah 
10%) 

Kondisi gudang balai  
cukup baik dan berfungsi  
(kerusakan antara 10%-
20%) 

Kondisi gudang balai 
kurang baik dan berfungsi  
(kerusakan antara 21%-
40%) 

Kondisi gudang 
balai tidak baik dan 
kurang berfungsi  
(kerusakan >40%) 

 

      2 Fungsi gudang memadai 
untuk menyimpan 
barang-barang di balai 

Fungsi gudang cukup 
memadai untuk 
menyimpan barang-
barang di balai 

Fungsi gudang kurang 
memadai untuk menyimpan 
barang-barang di balai 

Fungsi gudang tidak 
memadai untuk 
menyimpan barang-
barang di balai 

 

      3 Alat dan perlengkapan 
yang tersimpan di 

Alat dan perlengkapan 
yang tersimpan di gudang 

Alat dan perlengkapan yang 
tersimpan di gudang tidak 

Alat dan 
perlengkapan yang 
tersimpan di gudang 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
gudang dalam kondisi 
terawat dan bersih 

dalam kondisi cukup 
terawat dan bersih 

dalam kondisi terawat dan 
bersih 

dalam kondisi tidak 
terawat dan bersih 

   b Pengamat/UPTD 0.5 1 Kondisi gudang 
perwakilan balai baik 
dan berfungsi  
(kerusakan dibawah 
10%) 

Kondisi gudang 
perwakilan balai cukup 
baik dan berfungsi  
(kerusakan antara 10%-
20%) 

Kondisi gudang perwakilan 
balai kurang baik dan 
berfungsi  (kerusakan antara 
21%-40%) 

Kondisi gudang 
perwakilan balai 
tidak baik dan 
kurang berfungsi  
(kerusakan >40%) 

 

      2 Fungsi gudang memadai 
untuk menyimpan 
barang-barang di 
perwakilan balai dan 
perlengkapan bangunan 
ini 

Fungsi gudang cukup 
memadai untuk 
menyimpan barang-
barang di perwakilan 
balai dan perlengkapan 
bangunan ini 

Fungsi gudang kurang 
memadai untuk menyimpan 
barang-barang di 
perwakilan balai dan 
perlengkapan bangunan ini 

Fungsi gudang tidak 
memadai untuk 
menyimpan barang-
barang di 
perwakilan balai dan 
perlengkapan 
bangunan ini 

 

      3 Alat dan perlengkapan 
yang tersimpan di 
gudang dalam kondisi 
terawat dan bersih 

Alat dan perlengkapan 
yang tersimpan di gudang 
dalam kondisi cukup 
terawat dan bersih 

Alat dan perlengkapan yang 
tersimpan di gudang dalam 
kondisi kurang terawat dan 
kotor 

Alat dan 
perlengkapan yang 
tersimpan di gudang 
dalam kondisi tidak 
terawat dan kotor 

 

   c Bangunan Utama 0.5 1 Kondisi gudang untuk 
bangunan utama baik 
dan berfungsi  
(kerusakan dibawah 
10%) 

Kondisi gudang untuk 
bangunan utama cukup 
baik dan berfungsi  
(kerusakan antara 10%-
20%) 

Kondisi gudang untuk 
bangunan utama kurang 
baik dan berfungsi  
(kerusakan antara 21%-
40%) 

Kondisi gudang 
untuk bangunan 
utama tidak baik dan 
kurang berfungsi  
(kerusakan >40%) 

 

      2 Fungsi gudang memadai 
untuk menyimpan 
peralatan operasi dan 
pemeliharaan  

Fungsi gudang cukup 
memadai untuk 
menyimpan peralatan 
operasi dan pemeliharaan  

Fungsi gudang kurang 
memadai untuk menyimpan 
peralatan operasi dan 
pemeliharaan 

Fungsi gudang tidak 
memadai untuk 
menyimpan 
peralatan operasi 
dan pemeliharaan  

 

      3 Alat dan perlengkapan 
yang tersimpan di 
gudang dalam kondisi 
terawat dan bersih 

Alat dan perlengkapan 
yang tersimpan di gudang 
dalam kondisi cukup 
terawat dan bersih 

Alat dan perlengkapan yang 
tersimpan di gudang dalam 
kondisi kurang terawat dan 
kotor 

Alat dan 
perlengkapan yang 
tersimpan di gudang 
dalam kondisi tidak 
terawat dan kotor 

 

II    Produktivitas Tanam 15       



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
 1   Pemenuhan kebutuhan air 

irigasi 
(faktor k) 

9 1 Rata-rata Faktor K pada 
Musim tanam I, II dan 
III sebesar 0,9-1 

Rata-rata Faktor K pada 
Musim tanam I, II dan III 
sebesar 0,8-0,9 

Rata-rata Faktor K pada 
Musim tanam I, II dan III 
sebesar 0,6-0,8 

Rata-rata Faktor K 
pada Musim tanam 
I, II dan III sebesar 
<0,6 

 

 2   Realisasi luas tanam 4 1 Prosentase 
perbandingan realisasi 
luas tanam dan rencana 
luas tanam Musim 
Tanam I, II dan III 
sebesar 90-100% 

Prosentase perbandingan 
realisasi luas tanam dan 
rencana luas tanam 
Musim Tanam I, II dan 
III sebesar 80-90% 

Prosentase perbandingan 
realisasi luas tanam dan 
rencana luas tanam Musim 
Tanam I, II dan III sebesar 
60-79% 

Prosentase 
perbandingan 
realisasi luas tanam 
dan rencana luas 
tanam Musim 
Tanam I, II dan III 
sebesar <60% 

 

      2 Indeks pertanaman padi 
200, palawija 100 

Indeks pertanaman padi 
150-200, palawija 150-
200 

Indeks pertanaman padi 
125-150, palawija 175-150 

Indeks pertanaman 
padi 100, palawija 
100 

 

 3   Produktivitas padi 2 1 Prosentase 
perbandingan realisasi 
Produktivitas padi dan 
rencana Produktivitas 
padi Musim Tanam I, II 
dan III sebesar 90-100% 

Prosentase perbandingan 
realisasi Produktivitas 
padi dan rencana 
Produktivitas padi Musim 
Tanam I, II dan III 
sebesar 80-90% 

Prosentase perbandingan 
realisasi Produktivitas padi 
dan rencana Produktivitas 
padi Musim Tanam I, II dan 
III sebesar 60-79% 

Prosentase 
perbandingan 
realisasi 
Produktivitas padi 
dan rencana 
Produktivitas padi 
Musim Tanam I, II 
dan III sebesar 
<60% 

 

III    Sarana Penunjang OP 10       
 1   Kondisi dan ketersediaan 

peralatan OP 
4       

  1.1  Alat-alat dasar untuk 
pemeliharaan rutin : 
(Linggis, cangkul, sabit, 
garuk, mesin potong rumput 
dll) 

2 1 Prosentase jumlah Alat-
alat dasar untuk 
pemeliharaan rutin 
sebesar 90-100% 
terhadap jumlah 
personil lapangan 

Prosentase jumlah Alat-
alat dasar untuk 
pemeliharaan rutin 
sebesar 80-90% terhadap 
jumlah personil lapangan 

Prosentase jumlah Alat-alat 
dasar untuk pemeliharaan 
rutin sebesar 60-79% 
terhadap jumlah personil 
lapangan 

Prosentase jumlah 
Alat-alat dasar untuk 
pemeliharaan rutin 
sebesar <60% 
terhadap jumlah 
personil lapangan 

 

      2 Alat dasar pemeliharaan 
rutin dalam kondisi baik 

Alat dasar pemeliharaan 
rutin dalam kondisi 
cukup baik 

Alat dasar pemeliharaan 
rutin dalam kondisi kurang 
terawat 

Alat dasar 
pemeliharaan rutin 
dalam kondisi rusak 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
  1.2  Perlengkapan personil untuk 

operasi : 
(sepatu boots, jas hujan, lampu 
senter, dll) 

0.5 1 Prosentase jumlah 
Perlengkapan personil 
terhadap jumlah 
personil lapangan 
sebesar 90-100% 

Prosentase jumlah 
Perlengkapan personil 
terhadap jumlah personil 
lapangan sebesar 80-89% 

Prosentase jumlah 
Perlengkapan personil 
terhadap jumlah personil 
lapangan sebesar 60-79% 

Prosentase jumlah 
Perlengkapan 
personil terhadap 
jumlah personil 
lapangan sebesar 
<60% 

 

      2 Perlengkapan personil 
dalam kondisi baik 

Perlengkapan personil 
dalam kondisi cukup baik 

Perlengkapan personil 
dalam kondisi kurang baik 

Perlengkapan 
personil dalam 
kondisi rusak 

 

  1.3  Peralatan berat untuk 
pembersihan lumpur dan 
pemeliharaan tanggul. (mesin 
pompa, stemper, pemadat) 

1.5 1 Prosentase kondisi 
Peralatan berat untuk 
pembersihan lumpur 
dan pemeliharaan 
tanggul saluran di 
jaringan irigasi sebesar 
90-100% 

Prosentase kondisi 
Peralatan berat untuk 
pembersihan lumpur dan 
pemeliharaan tanggul 
saluran di jaringan irigasi 
sebesar 80-90% 

Prosentase kondisi 
Peralatan berat untuk 
pembersihan lumpur dan 
pemeliharaan tanggul 
saluran di jaringan irigasi 
sebesar 60-79% 

Prosentase kondisi 
Peralatan berat 
untuk pembersihan 
lumpur dan 
pemeliharaan 
tanggul saluran di 
jaringan irigasi 
sebesar <60% 

 

 2   Kondisi dan ketersediaan alat 
transportasi 

2       

  2.1  Perwakilan Balai /UPT SDA 
Prov/ Dinas SDA Kab/Kota 
(mobil) 

0.5 1 Prosentase kondisi alat 
transportasi dalam 
keadaan baik, sebesar 
90-100% 
 

Prosentase kondisi alat 
transportasi dalam 
keadaan baik, sebesar 80-
90% 

Prosentase kondisi alat 
transportasi dalam keadaan 
baik, sebesar 60-79% 

Prosentase kondisi 
alat transportasi 
dalam keadaan baik, 
sebesar <60% 

 

      2 Jumlah personil yang 
mendapat fasilitas 
transportasi sebesar 
30% 

Jumlah personil yang 
mendapat fasilitas 
transportasi sebesar 25% 

Jumlah personil yang 
mendapat fasilitas 
transportasi sebesar 15% 

Jumlah personil 
yang mendapat 
fasilitas transportasi 
sebesar 5% 

 

  2.2  Pengamat/ UPTD  
(sepeda motor) 

0.5 1 Prosentase kondisi alat 
transportasi dalam 
keadaan baik, sebesar 
90-100% 

Prosentase kondisi alat 
transportasi dalam 
keadaan baik, sebesar 80-
90% 

Prosentase kondisi alat 
transportasi dalam keadaan 
baik, sebesar 60-79% 

Prosentase kondisi 
alat transportasi 
dalam keadaan baik, 
sebesar <60% 

 

      2 Jumlah personil yang 
mendapat fasilitas 

Jumlah personil yang 
mendapat fasilitas 
transportasi sebesar 30% 

Jumlah personil yang 
mendapat fasilitas 
transportasi sebesar 20% 

Jumlah personil 
yang mendapat 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
transportasi sebesar 
40% 

fasilitas transportasi 
sebesar 10% 

  2.3  Pengelola irigasi/Juru/Mantri 
Pengairan 
(sepeda Motor) 

0.5 1 Prosentase kondisi alat 
transportasi dalam 
keadaan baik, sebesar 
90-100% 

Prosentase kondisi alat 
transportasi dalam 
keadaan baik, sebesar 80-
100% 

Prosentase kondisi alat 
transportasi dalam keadaan 
baik, sebesar 60-79% 

Prosentase kondisi 
alat transportasi 
dalam keadaan baik, 
sebesar <60% 

 

      2 Jumlah personil yang 
mendapat fasilitas 
transportasi sebesar 
70% 

Jumlah personil yang 
mendapat fasilitas 
transportasi sebesar 50% 

Jumlah personil yang 
mendapat fasilitas 
transportasi sebesar 30% 

Jumlah personil 
yang mendapat 
fasilitas transportasi 
sebesar 10% 

 

  2.4  PPA/POB  
(sepeda) 

0.5 1 Prosentase kondisi alat 
transportasi dalam 
keadaan baik, sebesar 
90-100% 

Prosentase kondisi alat 
transportasi dalam 
keadaan baik, sebesar 80-
90% 

Prosentase kondisi alat 
transportasi dalam keadaan 
baik, sebesar 60-79% 

Prosentase kondisi 
alat transportasi 
dalam keadaan baik, 
sebesar <60% 

 

      2 Jumlah personil yang 
mendapat fasilitas 
transportasi sebesar 
100% 

Jumlah personil yang 
mendapat fasilitas 
transportasi sebesar 75% 

Jumlah personil yang 
mendapat fasilitas 
transportasi sebesar 50% 

Jumlah personil 
yang mendapat 
fasilitas transportasi 
sebesar 25% 

 

 3   Kondisi dan ketersediaan 
alat-alat kantor pelaksana 
OP 

2       

  3.1  Perabot dasar untuk kantor 
(meja, kursi, almari arsip, rak 
arsip, dll) 

1 1 Prosentase jumlah 
perabot dasar alat-alat 
kantor telah tercukupi 
sebesar 90-100% 

Prosentase jumlah 
perabot dasar alat-alat 
kantor telah tercukupi 
sebesar 80-90% 

Prosentase jumlah perabot 
dasar alat-alat kantor telah 
tercukupi sebesar 60-79% 

Prosentase jumlah 
perabot dasar alat-
alat kantor telah 
tercukupi sebesar 
<60% 

 

      2 perabot dasar dalam 
kondisi baik 

perabot dasar dalam 
kondisi cukup baik 

perabot dasar dalam kondisi 
kurang terawat 

perabot dasar dalam 
kondisi rusak 

 

  3.2  Alat kerja di kantor 
(filling cabinet, mesin ketik, 
kalkulator, alat tulis, alat 
survey, foto, computer,GPS, 
dll) 

1 1 Prosentase jumlah alat-
alat kerja dikantor telah 
tercukupi sebesar 90-
100% 

Prosentase jumlah alat-
alat kerja dikantor telah 
tercukupi sebesar 80-90% 

Prosentase jumlah alat-alat 
kerja dikantor telah 
tercukupi sebesar 60-79% 

Prosentase jumlah 
alat-alat kerja 
dikantor telah 
tercukupi sebesar 
<60% 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
 4   Kondisi dan ketersediaan 

alat komunikasi (untuk 
balai, perwakilan balai, 
Mantri/Juru) 
(Radio, SSB, HT, HP, 
Telepon) 

2 1 Prosentase jumlah alat-
alat komunikasi telah 
tercukupi sebesar 90-
100% 

Prosentase jumlah alat-
alat komunikasi telah 
tercukupi sebesar 80-90% 

Prosentase jumlah alat-alat 
komunikasi telah tercukupi 
sebesar 60-79% 

Prosentase jumlah 
alat-alat komunikasi 
telah tercukupi 
sebesar <60% 

 

  4.1  (Radio, SSB, HT, HP, 
Telepon, GPS, Modem, 
Internet) 

 2 alat komunikasi dalam 
kondisi baik 

alat komunikasi dalam 
kondisi cukup baik 

alat komunikasi dalam 
kondisi kurang terawat 

alat komunikasi 
dalam kondisi rusak 

 

IV    Organisasi Personalia 
Pelaksana OP 

15       

 1   Struktur Organisasi O&P 
telah disusun dengan batas 
batas tanggung jawab dan 
tugas yang jelas 

5       

  1.1  Perwakilan Balai/UPT SDA 
Prov/Dinas SDA Kab/Kota 

2 1 Data susunan organisasi 
dan Tupoksi UPT 
PSDA telah disahkan 
oleh Kepala Dinas  

Data susunan organisasi 
dan Tupoksi UPT PSDA 
telah disahkan oleh 
Kepala Dinas namun 
pengisian tenaga belum 
lengkap 

Data susunan organisasi dan 
Tupoksi UPT PSDA telah 
disahkan oleh Kepala Dinas 
dalam proses penataan 
personil 

Data susunan 
organisasi dan 
Tupoksi UPT PSDA 
belum disahkan oleh 
kepala Dinas 

 

      2 Seluruh aspek 
organisasi berfungsi 
bekerja dengan baik 

Seluruh aspek organisasi 
berfungsi dan bekerja 
belum optimal 

Seluruh aspek organisasi 
kurang berfungsi bekerja 
dengan baik 

Seluruh aspek 
organisasi tidak 
berfungsi bekerja 
dengan baik 

 

      3 Ada rapat rutin untuk 
membahas masalah 
operasi dan 
pemeliharaan irigasi 

Ada rapat berkala untuk 
membahas masalah 
operasi dan pemeliharaan 
irigasi 

rapat untuk membahas 
masalah operasi dan 
pemeliharaan irigasi 
dilakukan bila ada masalah 

Tidak pernah 
dilakukan rapat 
untuk membahas 
masalah operasi dan 
pemeliharaan irigasi 

 

  1.2  Pengelola Irigasi 
(Pengamat/UPTD) 
(Juru/mantra pengairan) 

2 1 Data Susunan organisasi 
dan Tupoksi 
Pengamat/UPTD/juru/m
antri telah disahkan 
Kepala Dinas 

Data Susunan organisasi 
dan Tupoksi 
Pengamat/UPTD/juru/ma
ntri telah disahkan 
Kepala Dinas namun 

Data Susunan organisasi 
dan Tupoksi 
Pengamat/UPTD/juru/mantr
i telah disahkan Kepala 

Data Susunan 
organisasi dan 
Tupoksi 
Pengamat/UPTD/ 
juru/mantri belum 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
pengisian tenaga belum 
lengkap 

Dinas dalam proses 
penataan personil 

disahkan Kepala 
Dinas  

      2 Seluruh aspek 
organisasi berfungsi 
dengan baik 

Seluruh aspek organisasi 
berfungsi tapi belum 
optimal 

Seluruh aspek organisasi 
kurang berfungsi dengan 
baik 

Seluruh aspek 
organisasi tidak 
berfungsi dengan 
baik 

 

      3 Ada Rapat rutin 10-15 
harian untuk membahas 
masalah operasi dan 
pemeliharaan irigasi 

Ada Rapat hanya 
dilakukan sebulan sekali 
untuk membahas masalah 
operasi dan pemeliharaan 
irigasi 

Rapat untuk membahas 
masalah operasi dan 
pemeliharaan irigasi tidak 
dilakukan secara rutin 

Tidak pernah 
dilakukan rapat 
untuk membahas 
masalah operasi dan 
pemeliharaan irigasi 

 

  1.3  PPA/POB 1 1 Data susunan organisasi 
dan Tupoksi PPA/POB 
telah disahkan kepala 
Dinas 

Data susunan organisasi 
dan Tupoksi PPA/POB 
telah disahkan kepala 
Dinas namun pengisian 
tenaga belum lengkap  

Data susunan organisasi dan 
Tupoksi PPA/POB telah 
disahkan kepala Dinas 
dalam proses penataan 
personil 

Data susunan 
organisasi dan 
Tupoksi PPA/POB 
belum disahkan 
kepala Dinas 

 

      2 Seluruh aspek 
organisasi berfungsi 
dengan baik 

Seluruh aspek organisasi 
cukup berfungsi dengan 
baik 

Seluruh aspek organisasi 
kurang berfungsi dengan 
baik 

Seluruh aspek 
organisasi tidak 
berfungsi dengan 
baik 

 

      3 Ada rapat rutin 
dilakukan 10-15 harian 
untuk membahas 
masalah operasi dan 
pemeliharaan irigasi 
serta sewaktu-waktu 
bila terjadi perubahan 

Ada Rapat rutin 10-15 
harian untuk membahas 
masalah operasi dan 
pemeliharaan irigasi  

Rapat untuk membahas 
masalah operasi dan 
pemeliharaan irigasi tidak 
dilakukan secara rutin 

Tidak pernah 
dilakukan rapat 
untuk membahas 
masalah operasi dan 
pemeliharaan irigasi 

 

 2   Personalia 10       

  2.1  Kuantitas / jumlah dan 
kompetensi sesuai dengan 
kebutuhan 

       

   a Personalia UPT PSDA  1 1 Jumlah personil sebesar 
90-100% dari yang 
dibutuhkan 

Jumlah personil sebesar 
80-90% dari yang 
dibutuhkan 

Jumlah personil sebesar 60-
79%dari yang dibutuhkan 

Jumlah personil 
sebesar <60% dari 
yang dibutuhkan 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
   b Personil Pengelola Irigasi 

(Juru/Mantri) 
1 1 Jumlah personil sebesar 

90-100% dari yang 
dibutuhkan 

Jumlah personil sebesar 
80-90% dari yang 
dibutuhkan 

Jumlah personil sebesar 60-
79%dari yang dibutuhkan 

Jumlah personil 
sebesar <60% dari 
yang dibutuhkan 

 

   c Personil PPA/POB 2 1 Jumlah personil sebesar 
90-100% dari yang 
dibutuhkan 

Jumlah personil sebesar 
80-90% dari yang 
dibutuhkan 

Jumlah personil sebesar 60-
79%dari yang dibutuhkan 

Jumlah personil 
sebesar <60% dari 
yang dibutuhkan 

 

  2.2 a Staff Pengamat/UPTD, 
Juru/Mantri yang berstatus 
Pegawa Negeri Sipil (PNS) 

2 1 100% dari semua 
personil yang ada 

Sebagian staf 
UPTD/Pengamat Belum 
pegawai negeri sipil, 
Juru/Mantri semua PNS 

50% dari semua staf 
UPTD/Pengamat tapi 
Juru/Mantri tetap PNS 

<50% staf bukan 
PNS dan 
sebagianJuru/Mantri 
ada yang belum PNS 

 

   b Personil PPA/POB yang 
bertatus PNS 

 1 >70% dari semua 
personil yang ada 

50-70% dari personil 
yang ada sisanya dari 
tenaga outsourching 

<50% dari personil yang 
ada sisanya dari tenaga 
outsourching 

Seluruhnya dari 
tenaga outsouching 

 

  2.3  Pemahaman Terhadap OP        

   a Perwakilan Balai/UPT SDA 
Provinsi/ Dinas 
Kabupaten/Kota 

2 1 Hanya sekitar 90-100% 
yang memahami OP 

Hanya 80-89% yang 
memahami OP 

Hanya 60-79% yang 
memahami OP 

<50% yang 
memahami OP 

 

      2 Dilaksanakan 
pelatihan/pembinaan 
rutin untuk 
meningkatkan 
pengetahuan petugas 
OP 

Dilaksanakan 
pelatihan/pembinaan 
secara berkala untuk 
meningkatkan 
pengetahuan petugas OP 

Pelaksanakan 
pelatihan/pembinaan untuk 
meningkatkan pengetahuan 
petugas OP tidak 
dilaksanakan secara berkala 

Tidak pernah 
Dilaksanakan 
pelatihan/pembinaan 
untuk meningkatkan 
pengetahuan petugas 
OP 

 

   b Pengamat/UPTD  1 Hanya sekitar 90-100% 
yang memahami OP 

Hanya 80-89% yang 
memahami OP 

Hanya 60-79% yang 
memahami OP 

<50% yang 
memahami OP 

 

      2 Dilaksanakan 
pelatihan/pembinaan 
rutin untuk 
meningkatkan 
pengetahuan petugas 
OP 

Dilaksanakan 
pelatihan/pembinaan 
secara berkala untuk 
meningkatkan 
pengetahuan petugas OP 

Pelaksanakan 
pelatihan/pembinaan untuk 
meningkatkan pengetahuan 
petugas OP tidak 
dilaksanakan secara berkala 

Tidak pernah 
Dilaksanakan 
pelatihan/pembinaan 
untuk meningkatkan 
pengetahuan petugas 
OP 

 

   c Pengelola Irigasi 
(Juru/Mantri Pengairan) 

 1 Hanya sekitar 90-100% 
yang memahami OP 

Hanya 80-89% yang 
memahami OP 

Hanya 60-79% yang 
memahami OP 

<50% yang 
memahami OP 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
      2 Dilaksanakan 

pelatihan/pembinaan 
rutin untuk 
meningkatkan 
pengetahuan petugas 
OP 

Dilaksanakan 
pelatihan/pembinaan 
secara berkala untuk 
meningkatkan 
pengetahuan petugas OP 

Pelaksanakan 
pelatihan/pembinaan untuk 
meningkatkan pengetahuan 
petugas OP tidak 
dilaksanakan secara berkala 

Tidak pernah 
Dilaksanakan 
pelatihan/pembinaan 
untuk meningkatkan 
pengetahuan petugas 
OP 

 

   d PPA/POB  1 Hanya sekitar 90-100% 
yang memahami OP 

Hanya 80-89% yang 
memahami OP 

Hanya 60-79% yang 
memahami OP 

<50% yang 
memahami OP 

 

      2 Dilaksanakan 
pelatihan/pembinaan 
rutin untuk 
meningkatkan 
pengetahuan petugas 
OP 
 

Dilaksanakan 
pelatihan/pembinaan 
secara berkala untuk 
meningkatkan 
pengetahuan petugas OP 

Pelaksanakan 
pelatihan/pembinaan untuk 
meningkatkan pengetahuan 
petugas OP tidak 
dilaksanakan secara berkala 

Tidak pernah 
Dilaksanakan 
pelatihan/pembinaan 
untuk meningkatkan 
pengetahuan petugas 
OP 

 

V    Dokumentasi 5       

 1   Buku data DI  
( buku alokasi air, data 
bendung, data bangunan 
pelengkap, dll) 
 

2 1 Prosentase kelengkapan 
sebesar 90-100% 

Prosentase kelengkapan 
sebesar 80-90% 

Prosentase kelengkapan 
sebesar 60-79% 

Prosentase 
kelengkapan sebesar 
<60% 

 

      2 Inventarisasi data sudah 
dilakukan dan lengkap, 
pendataan OP sudah 
dilakukan dengan benar 

Inventarisasi data sudah 
dilakukan namun masih 
ada kekurangan, 
pendataan OP sudah 
dilakukan dengan benar 

Inventarisasi data sudah 
dilakukan namun tidak 
lengkap, pendataan OP 
sudah dilakukan tapi tidak 
lengkap 

Inventarisasi data 
belum dilakukan dan 
pendataan OP belum 
d 

 

 2   Ketersediaan Peta dan Gambar  3      
  2.1  Data dinding di Kantor 

(Peta DI, Peta Wilayah Kerja, 
Peta Skema jaringan irigasi, 
Peta Skema Ploting Tenaga 
Kerja, Peta Skema Operasi, 
Peta Struktur Organisasi, Peta 
Kalender Tanam, dll) 

1 1 Prosentase kelengkapan 
sebesar 90-100% 

Prosentase kelengkapan 
sebesar 80-90% 

Prosentase kelengkapan 
sebesar 60-79% 

Prosentase 
kelengkapan sebesar 
<60% 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
      2 Kondisi data dinding di 

kantor masih baik dan 
terus diperbaharui 

Kondisi data dinding di 
kantor masih baik dan 
tetapi tidak semua 
diperbaharui 

Kondisi data dinding di 
kantor kurang terawat dan 
tidak pernah diperbaharui 

Kondisi data dinding 
di kantor tidak 
lengkap dan tidak 
pernah diperbaharui 

 

  2.2  Gambar Pelaksana 
(Gambar Purna Laksana/ 
Asbuilt-drawing) 

1 1 Prosentase kelengkapan 
sebesar 90-100% 

Prosentase kelengkapan 
sebesar 80-90% 

Prosentase kelengkapan 
sebesar 60-79% 

Prosentase 
kelengkapan sebesar 
<60% 

 

    (Peta pemeliharaan, Gambar 
Bangunan) 

 2 Hasil pemeliharaan dan 
gambar bangunan sudah 
sesuai dengan 
pelaksanaan dilapangan 

Hasil pemeliharaan dan 
gambar bangunan yang 
sesuai dengan 
pelaksanaan dilapangan 
belum seluruhnya 
digambar 

Hasil pemeliharaan dan 
gambar bangunan yang 
sesuai dengan pelaksanaan 
dilapangan hanya sebagian 
kecil yang digambar 

Belum ada 
inventarisasi gambar 

 

  2.3  Skema Jaringan Irigasi 
(pelaksana & bangunan) 

 1 Prosentase kelengkapan 
sebesar 90-100% 

Prosentase kelengkapan 
sebesar 80-90% 

Prosentase kelengkapan 
sebesar 60-79% 

Prosentase 
kelengkapan sebesar 
<60% 

 

      2 Ploting data kegiatan 
pemeliharaan lengkap 
dan benar 

Ploting data kegiatan 
pemeliharaan benar 
namun tidak lengkap 

Ploting data kegiatan 
pemeliharaan tidak lengkap 
dan kurang jelas 
 
 

Tidak ada ploting 
kegiatan 

 

VI    Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A) 
(Jumlah P3A: …… 
GP3A ………..IP3A …) 

       

` 1   Status Badan Hukum P3A 1.5 1 Jumlah P3A yang sudah 
berbadan hukum (telah 
disahkan oleh oleh 
Kementerian Hukum 
dan HAM) mencapai 
80-100% 

Jumlah P3A yang sudah 
berbadan hukum (telah 
disahkan oleh 
Kementerian Hukum dan 
HAM) mencapai 60%  

Jumlah P3A yang sudah 
berbadan hukum (telah 
disahkan oleh Kementerian 
Hukum dan HAM) 
mencapai 30%  

Belum ada P3A 
yang berbadan 
hukum (telah 
disahkan oleh 
Kementerian Hukum 
dan HAM)  

 

    Status GP3A/IP3A 0.5 1 Memiliki SKT dari 
pemerintah daerah 

Memiliki AD/ART Proses penyusunan 
AD/ART 

Belum memiliki 
AD/ART 

 



 

  
 Kriteria Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi 

No Uraian 

Nilai 
Bobot 

Standar 
(%) 

 
Kondisi Baik/ 

Kinerja Baik Sekali 
(90 - 100)% 

Kondisi Rusak Ringan/ 
Kinerja Baik 
(80 - <90)% 

Kondisi Rusak Sedang/ 
Kinerja Cukup 

(60 - <80)% 

Kondisi Rusak 
Berat/ 

Kinerja Kurang 
(0 - <60)% 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 
 2   Kondisi Kelembagaan P3A 

Status dan peran 
(AD/ART, KSO, kantor, buku 
keuangan, rencana kerja, dll) 

0.25 1 Kondisi kelembagaan 
P3A yang sudah 
berkembang mencapai 
80-100% 

Kondisi kelembagaan 
P3A yang berkembang 
baru mencapai 60%-79% 

Kondisi kelembagaan P3A 
sudah berkembang dengan 
prosentase 30%-59%  

Kondisi 
kelembagaan P3A 
sudah berkembang 
kurang dari 30% 

 

    Kondisi Kelembagaan 
GP3A/IP3A 
Status dan peran 
(AD/ART, KSO, kantor, buku 
keuangan, rencana kerja, dll) 
 

0.25 1 Kepengurusan lengkap, 
memiliki program kerja, 
kemampuan fungsioanl 
sbg pengelola air di 
sekunder dan primer, 
dan mampu 
berkoordinasi.  

Kepengurusan lengkap, 
memiliki program kerja, 
kemampuan fungsional 
sbg pengelola dan 
koordinasi di sekunder 
dan primer sedang.  

Kepengurusan lengkap, 
program kerja kurang 
lengkap, kemampuan 
fungsional sbg pengelola 
dan koordinasi di sekunder 
dan primer cukup 

Kepengurusan tidak 
lengkap, tidak 
memiliki program 
kerja, kemampuan 
fungsional sbg 
pengelola dan 
koordinasi di 
sekunder dan primer 
kurang  

 

 3   Rapat Ulu-ulu/P3A 
desa/GP3A dengan 
pengamat/ranting 

2 1 Rapat dilaksanakan 
secara rutin setiap 10 
hari 

Rapat dilaksanakan 
secara rutin setiap 10-15 
hari 

Rapat dilaksanakan berkala  Tidak pernah 
dilakukan Rapat 

 

 4 4.1  Keikutsertaan P3A dalam 
survei/penelusuran/Perencanaa
n 

1 
 

 

1 Prosentase P3A yang 
aktif sebesar 90-100% 

Prosentase P3A yang 
aktif sebesar 80%-90% 

Prosentase P3A yang aktif 
sebesar 60%-79% 

Prosentase P3A 
yang aktif sebesar 
kurang dari 60% 

 

  4.2  Keikut sertaan P3A dalam 
Pelaksanaan Pekerjaan  
pemeliharaan dan bencana 
alam 

2 1 Prosentase P3A yang 
aktif sebesar 90-100% 

Prosentase P3A yang 
aktif sebesar 80%-90% 

Prosentase P3A yang aktif 
sebesar 60%-79% 

Prosentase P3A 
yang aktif sebesar 
kurang dari 60% 

 

  4.3  Keikut sertaan P3A dalam 
Iuran digunakan untuk 
perbaikan tyertsier 

2 1 Prosentase P3A yang 
aktif sebesar 90-100% 

Prosentase P3A yang 
aktif sebesar 80%-90% 

Prosentase P3A yang aktif 
sebesar 60%-79% 

Prosentase P3A 
yang aktif sebesar 
kurang dari 60% 

 

  4.4  Keikutsertaan P3A dalam 
Monitoring dan Evaluasi 

1 1 Prosentase P3A yang 
aktif sebesar 90-100% 

Prosentase P3A yang 
aktif sebesar 80%-90% 

Prosentase P3A yang aktif 
sebesar 60%-79% 

Prosentase P3A 
yang aktif sebesar 
kurang dari 60% 

 

 

 


