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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Usaha untuk meningkatkan suatu produksi tanaman pangan khususnya padi, 

sebagai suatu komuditas di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan melalui 

berbagai pendekatan antara lain ekstensifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi. 

Peningkatan produksi pangan dalam jangka waktu pendek dapat dilakukan secara 

intensifikasi dengan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang 

ada, pada usaha tani padi sawah optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dapat 

dilakukan antara lain melalui pemanfaatan air irigasi secara efisien dan efektif.  

Kendala utama yang dihadapi untuk memacu pertumbuhan produksi pangan 

khususnya padi adalah turunnya produktivitas lahan. Hal ini diakibatkan oleh over 

intensifikasi pada lahan sawah terkait dengan intensitas tanam yang tinggi dengan 

dosis pemupukan yang cenderung melebihi kebutuhan optimal. Selain itu, banyak 

lahan yang mengalami kekurangan air akibat dari menurunnya kualitas dari suatu 

irigasi.  

Turunnya kualitas irigasi merupakan akibat dari menurunnya kinerja dari 

suatu irigasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kinerja irigasi 

diantaranya terjadi karena alih fungsi lahan dari lahan sawah kebentuk penggunaan 

lain (pemukiman). Dengan demikian, kondisi jaringan irigasi banyak yang tidak 

dimanfaatkan atau dibiarkan rusak.  

Penurunan kinerja jaringan irigasi merupakan ancaman nyata terhadap 

kurangnya kebutuhan air untuk sawah. Dampak penurunan kinerja irigasi akan 

mempengaruhi komitmen petani untuk tetap mempertahankan ekosistem sawah. 

Hal ini disebabkan oleh buruknya kinerja irigasi yang mengakibatkan lahan tersebut 

kurang kondusif untuk usaha tani khususnya padi.  

Untuk mengetahui tingkat layanan dari suatu irigasi perlu diadakannya 

penilaian terhadap kinerja jaringan irigasi tersebut. Dalam hal ini petani yang 

memanfaatkan irigasi molek sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan air di 

areal pertanian banyak yang mengalami kekurangan air, hal ini diduga kerena 
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menurunnya kinerja jaringan irigasi yang ada. 

Keandalan bendung DI Molek saat ini diperkirakan hanya sekitar 75% 

dikarenakan pada musim – musim tertentu seperti musim kemarau pendistribusian 

air untuk mengairi petak sawah mengalami masalah, dikarenakan pada musim 

kemarau tersebut sebagian petak sawah pada ujung DI yaitu di juru Sumber pucung 

sebagian tidak mendapatkan air. Hal tersebut dikarenakan kurangnya jumlah 

pasokan air dari bendung tersebut. 

Akibat adanya rencana umum tata ruang (RUTR) daerah pepanjen untuk 

mengembangkan area pemukiman yang memakai sebagian area lahan pertanian. 

Maka akibat dari perubahan fungsi lahan tersebut yang semula adalah area lahan 

pertanian dan berubah menjadi area pemukiman, kemudian dianalisa seberapa besar 

perubahan keandalan bendung Blobo DI Molek baik kearah negative atau positif 

yang output nya bisa direncanakan pola tata tanam (PTT) baru, atau bisa  memakai 

PTT yang sudah ada tetapi bisa dimaksimalkan. 

 

1.2 Batasan Masalah  

Dengan memperhatikan latar belakang, maka penelitian dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Daerah penelitian berada di kabupaten Malang Kecamatan kepanjen, 

dengan luas area irigasi 3971 Ha. 

2. Perhitungan terhadap debit andalan dan kebutuhan air irigasi dalam 

mengairi sawah menggunakan metode F.J. Mock 

3. Perhitungan kebutuhan air di hitung per 1 tahun 

4. Tidak membahas kehilangan air. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana keandalan debit bendung Blobo dalam memenuhi kebutuhan air 

irigasi DI Molek? 

2. Bagaimana pengaruh perubahan luas area lahan pertanian terkait dengan 

pola tata tanam di DI Molek terhadap keandalan bendung? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian pada tugas akhir ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui keandalan debit bendung Blobo dalam memenuhi 

kebutuhan air irigasi di DI Molek.

2. Mengetahui besarnya pengaruh keandalan bendung Blobo terhadap

perubahan luas area pertanian akibat perubahan RUTR Kabupaten malang.

3. Memaksimalkan pola tata tanam terbaik apabila terjadi perubahan luas area

pertanian

1.5 Metode dan Tahapan Penelitian 

1. Mengumpulkan data primer berupa dokumentasi lokasi penelitian dan

penghitungan debit air.

2. Mengumpulkan data sekunder berupa data curah hujan , skema jaringan

irigasi dan skema bendungan, data peta DAS kali Brantas, data pola tata

tanam, data klimatologi, data rencana tata ruang wilayah kabupaten Malang.

Data sekunder merupakan data dari instansi, lembaga pemerintah, dan pihak

terkait yang berhubungan dengan pembahasan.

3. Menganalisa data curah hujan dan klimatologi untuk menghitung debit

andalan, mengatur pola tanam dan menghitung kebutuhan air

4. Menghitung perubahan area irigasi akibat RUTR.

5. Mehitung kebutuhan air setelah terjadi perubahan lahan akibat RUTR.

6. Menentukan pola tata tanam baru setelah perubahan lahan.


