
4 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengairan 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001, menyatakan bahwa 

pengairan atau pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi 

yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan 

peningkatan jaringan irigasi. 

Demikian juga dengan jaringan air permukaan, untuk memenuhi kebutuhan 

di areal pertanian DI Molek air dialirkan secara gravitasional dari DAS blobo 

memakai saluran primer, sekunder, dan tersier. Pengaliran air tersebut dapat 

optimal jika keadaan saluran baik, sehingga upaya pemeliharaan fisik saluran 

irigasi perlu lebih diperhatikan. 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan pengairan atau pengelolaan sumber daya air adalah 

upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan 

pengendalian daya rusak air. Pengertian pengairan dalam Undang-Undang No. 7 

Tahun 2004 tersebut bukan hanya sekedar suatu usaha menyediakan air guna 

keperluan pertanian saja tetapi lebih luas dari itu, antara lain : 

1. Irigasi, yaitu usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang 

kegiatan pertanian yang berasal dari air permukaan maupun air tanah. 

2. Pengembangan daerah rawa, yaitu pematangan tanah di daerah rawa, antara 

lain untuk pertanian. 

3. Pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha perbaikan sungai, waduk, 

dan sebagainya. 

Guna mencapai efisiensi penyaluran air irigasi setinggi mungkin, jumlah 

kehilangan air yang terjadi selama penyaluran air irigasi perlu dibatasi. 
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2.2 Irigasi 

Mawardi Erman (2007:5) menyatakan bahwa irigasi adalah usaha untuk 

memperoleh air yang menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk keperluan 

penunjang produksi pertanian. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001 (BAB I pasal 1) tentang 

irigasi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan 

dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air 

permukaan, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. 

Tujuan utama irigasi adalah mewujudkan kemanfaatan air yang 

menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya petani (Peraturan Pemerintah tahun 2001; 

BAB I pasal 2). Tersedianya air irigasi memberikan manfaat dan kegunaan lain, 

seperti: 

1. Mempermudah pengolahan lahan pertanian  

2. Memberantas tumbuhan pengganggu  

3. Mengatur suhu tanah dan tanaman  

4. Memperbaiki kesuburan tanah  

5. Membantu proses penyuburan tanah  

Dalam pemenuhan kebutuhan air irigasi perlu diusahakan secara 

menyeluruh dan merata, khususnya apabila ketersediaan air terbatas. Pada musim 

kemarau misalnya banyak areal pertanian yang tidak ditanami karena air yang 

dibutuhkan tidak mencukupi. 

Dalam memenuhi kebutuhan air irigasi harus menerapkan managemen yang 

didukung oleh teknologi dan perangkat hukum yang baik. Pemanfaatan sumber 

daya air diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan keperluan tanaman. Pengelolaan 

yang baik berarti bangunan dan jaringan irigasi serta fasilitasnya perlu dikelola 

secara tertib dan teratur di bawah pengawasan dan pertanggungjawaban suatu 

instansi atau organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) (Peraturan 

Pemerintah, 2001). 

Ditinjau dari sudut pengelolaannya, sistem irigasi dibagi menjadi : 

 Sistem irigasi non teknis yaitu irigasi yang dibangun oleh masyarakat dan 
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pengelolaan seluruh bangunan irigasi dilakukan sepenuhnya oleh 

masyarakat setempat. 

 Sistem irigasi teknis yaitu suatu sistem yang dibangun oleh pemerintah dan 

pengelolaan jaringan utama yang terdiri dari bendung, saluran primer, 

saluran sekunder dan seluruh bangunan dilakukan oleh pemerintah, dalam 

hal ini DPU atau Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan jaringan tersier 

dikelola oleh masyarakat. 

Air irigasi yang masuk ke lahan pertanian dapat diketahui dari debit air yang 

mengalir. Debit adalah volume air yang mengalir melalui suatu penampang 

melintang dalam alur, pipa, akuifer ambang per satuan waktu (liter/detik) 

(Soematro, 1986). Debit yang mengalir secara kontinyu melalui pipa atau saluran 

terbuka bercabang, dengan tampang aliran konstan ataupun tidak konstan adalah 

sama di semua tampang (titik cabang) (Bambang Triatmojo, 1996:137).  

 

2.3 Jaringan Irigasi 

Jaringan irigasi adalah kesatuan dari saluran dan bangunan yang diperlukan 

untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, 

pemberian, dan penggunaan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 

2001 tentang irigasi, yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah saluran, 

bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan 

untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyedian, pengambilan, pembagian, 

pemberian, penggunaan, dan pembuangannya. Jaringan irigasi ada 2 macam yaitu : 

1. Jaringan irigasi utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu 

sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran 

sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya. 

2. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai 

prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran 

pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut 

saluran kuarter dan saluran pembuang serta saluran pelengkapnya, 

termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya 

disamakan dengan areal tersier. 
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Berdasarkan pemeliharaan pada jaringan irigasi dapat dibedakan dalam 4 

(empat) macam pemeliharaan, yaitu : 

1. Pemeliharaan rutin : Pemeliharan ringan pada bangunan dan 

saluran irigasi yang dapat dilakukan sementara selama eksploitasi 

tetap berlangsung, dimana pemeliharaan hanya bagian 

bangunan/saluran yang ada di permukaan saja. 

2. Pemeliharaan berkala : Pemeliharaan yang dilakukan pada bagian 

bangunan dan saluran dibawah permukaan air, pada waktu 

melaksanakan pekerjaan ini saluran dikeringkan terlebih dahulu. 

3. Pemeliharaan pencegahan : Pemeliharaan pencegahan ini adalah 

usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan pada jaringan irigasi 

akibat gangguan manusia yang tidak bertanggung jawab atau akibat 

gangguan binatang. 

4. Pemeliharaan darurat : Pekerjaan yang dilakuan untuk memperbaiki 

akibat kerusakan yang tidak terduga sebelumnya, misalnya karena 

banjir atau gempa bumi. 

 

2.4 Bendung 

Bendung adalah bangunan air yang dibangun melintang sungai pada lokasi 

pengambilan air (Direktorat Jendral Sumber Daya Air. 1986. Standar Perencanaan 

Irigasi). Bangunan tersebut berfungsi untuk menaikkan tinggi permukaan air sungai 

sehingga air mudah dialirkankan ke saluran irigasi. 

Demikian halnya dengan beberapa bendung yang digunakan untuk 

mengambil air dari D.I. Molek yang bersumber dari bendung Blobo. Bendung 

tersebut digunakan untuk mengambil air dari DAS Brantas, kemudian disalurkan 

ke areal persawahan.  
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Gambar 2.1 Bendung Blobo 

 

2.5 Bangunan Irigasi 

Bangunan irigasi dalam jaringan irigasi teknis mulai dari awal sampai 

akhir dapat menjadi dua kelompok yaitu (Mawardi Erman 2007:10) : 

1. Bangunan untuk pengambilan atau penyadapan, pengukuran, dan 

pembagian air.  

 Bangunan penyadap/pengambilan pada saluran induk yang 

mempergunakan atau tidak bangunan bendung. Jika dipergunakan 

pembendungan maka dibangun bangunan bendung dan jika tidak 

mempergunakan pembendungan maka dapat dibangun bangunan 

pengambilan bebas. 

 Bangunan penyadap yaitu bangunan untuk keperluan penyadapan 

air dari saluran primer ke saluran sekunder. 

 Bangunan pembagi untuk membagi air dari satu saluran ke saluran 

yang lebih kecil. 

 Bangunan pengukur yaitu bangunan untuk mengukur banyak 

debit/air yang melalui saluran tersebut. 

2. Bangunan pelengkap untuk mengatasi halangan atau rintangan sepanjang 

saluran dan bangunan lain.  

Bangunan yang termasuk dalam kelompok pertama antara lain yaitu: 
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 Bangunan pembilas untuk membilas endapan angkutan sedimen di 

kantong sedimen/saluran induk 

 Bangunan peluah atau pelimpah samping yaitu untuk melimpahkan 

debit air yang berlebihan keluar saluran. 

 Bangunan persilangan antara saluran dengan jalan, selokan, bukit 

dan sebagainya. 

 Bangunan untuk mengurai kemiringan dasar saluran yaitu 

bangunan terjun dan got miring. 

 

2.6 Kebutuhan Air 

Kebutuhan air di sawah untuk tanaman padi dapat ditentukan oleh faktor-

faktor sebagai berikut (Mawardi Erman 2007:103) : 

1. Cara penyiapan lahan 

2. Kebutuhan air untuk tanaman 

3. Perlokasi dan rembesan 

4. Pergantian limpasan air 

5. Curah hujan efektif 

 

Besarnya kebutuhan air dapat ditentukan berdasarkan tenaga kerja yang 

menangani usaha tani. Keterampilan kerja petani diperoleh melalui pendidikan dan 

keterampilan turun menurun. Dengan adanya tenaga kerja yang terampil, petani 

diharapkan dapat mengerjakan lahan pertaniannya dengan baik. 

Besarnya kebutuhan air di sawah bervariasi menurut tahap pertumbuhan 

tanaman dan bergantung pada cara pengelolaan lahan. Besarnya kebutuhan air di 

sawah dinyatakan dalam mm/hari 

Angka kebutuhan air berdasarkan literatur yang ada yaitu: 

a. Pengelolaan tanah dan persemaian, selama 1-1,5 bulan dengan 

kebutuhan air 10-14 mm/hari. 

b. Pertumbuhan pertama (vegetatif), selama 1-2 bulan dengan 

kebutuhan air 4-6 mm/hari. 

c. Pertumbuhan kedua (vegetatif), selama 1-1,5 bulan dengan 
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kebutuhan air 6-8 mm/hari.  

d. Pemasakan selama lebih kurang 1-1,5 bulan dengan kebutuhan air 

5-7 mm/hari.  

e. Kedalaman air di sawah yang selama ini dilakukan oleh petani yaitu:  

f. Kedalaman air di sawah setinggi sekitar 2,5-5 cm dimaksudkan 

untuk mengurangi pertumbuhan rumput/gulma. 

g. Kedalaman air di sawah setinggi sekitar 5-10 cm dimaksudkan untuk 

meniadakan pertumbuhan rumput/gulma.  

   Tabel 2.1 Kebutuhan Air untuk Padi Menurut Nodeco/Prosida 

Periode Nedeco / Prosida 

15 hari ke Varietas Biasa Varietas Unggul 

 (ltr/dtk/ha) (ltr/dtk/ha) 

1 1,20 1,20 

2 1,20 1,27 

3 1,32 1,33 

4 1,40 1,30 

5 1,35 1,15 

6 1,25 0 

7 1,12 - 

8 0 - 

Sumber : Dirjen Pengairan, Bina Program PSA 010 1985 

 

2.7 Pola Tanam 

Pola tanam adalah pembakuan dari pada jenis tanaman yang harus ditanam 

pada suatu lahan serta periode musim tanam tertentu (Peraturan Bupati 2011. 

Pedoman Pengaturan Pola Tanam). Tanaman dalam suatu areal dapat diatur 

menurut jenisnya yaitu monokultur, campuran, dan bergilir. Pola tanam monokultur 

yaitu menanam tanaman sejenis pada satu areal tanam. Pola tanam campuran yaitu 

beragam tanaman ditanam pada satu areal. Pola tanam bergilir yaitu menanam 

tanaman secara bergilir beberapa jenis tanaman pada berbeda di areal yang sama. 
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Pola tanam dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan 

produktivitas lahan. Hanya saja dalam pengelolaannya diperlukan ketrampilan yang 

baik tentang semua faktor yang menentukan produktivitas lahan tersebut. Biasanya, 

pengelolaan lahan sempit untuk mendapatkan hasil yang optimal maka pendekatan 

pertanian terpadu, ramah lingkungan, dan semua hasil tanaman merupakan produk 

utama adalah pendekatan yang bijak. 

Pola tanam merupakan gambaran rencana tanam berbagai jenis tanaman 

yang akan dibudidayakan dalam suatu lahan beririgasi dalam satu tahun. Faktor 

yang mempengaruhi pola tanam: 

1. Ketersediaan air dalam satu tahun 

2. Prasarana yag tersedia dalam lahan tersebut 

3. Jenis tanah setempat 

4. Kondisi umum daerah tersebut 

5. Kebiasaan dan kemampuan petani setempat 

Tujuan pola tanam adalah memanfaatkan persediaan air irigasi seefektif 

mungkin, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sedangkan tujuan dari 

penerapan pola tanam adalah sebagai berikut: 

1. Menghindari ketidak seragaman tanaman. 

2. Menetapkan jadwal waktu tanam agar dapat memudahkan dalam usaha 

pengelolaan air irigasi. 

3. Peningkatan efisiensi irigasi. 

4. Persiapan tenaga kerja untuk penyiapan tanah agar tepat waktu. 

5. Peningkatan hasil produksi petani. 

Penentuan jenis pola tanam disesuaikan dengan debit air yang tersedia pada 

setiap musim tanam. Jenis pola tanam suatu daerah irigasi dapat digolongkan 

menjadi : 

1. Padi – padi 

2. Padi – padi – palawija 

3. Padi – palawija – palawija  
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2.8 Pemberian Air 

Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke 

petak tersier dan kuarter (Peraturan Pemerintah tahun 2001). Ditinjau dari cara 

pemberian air, jaringan irigasi dibedakan menjadi empat macam cara yaitu : 

1. Jaringan irigasi permukaan (aliran yang diambil melalui sungai, danau, dan

sumber air lainnya kemudian dialirkan ke petak-petak sawah).

2. Jaringan irigasi air tanah dalam (menggunakan sumur bor/resapan, dengan

cara memompa air tersebut dengan pompa air kemudaian dialirkan ke petak-

petak sawah).

3. Jaringan irigasi sistem pantek atau pancaran dengan menggunakan alat

sprinkler.

4. Jaringan irigasi dengan cara tetesan (trickle irrigation), yaitu sistem irigasi 

dengan memakai pipa-pipa yang ditempatkan pada tempat tertentu sebagai 

jalan keluarnya air dengan cara menetes di atas tanah.

Walaupun pada kenyataanya irigasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, 

tetapi masyarakat sering mengabaikan pemeliharaan akan bangunan fisik irigasi 

sehingga sering timbul permasalahan-permasalahan.   

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diupayakan peningkatan efisiensi 

jaringan irigasi air permukaan dalam memenuhi kebutuhan air pada areal pertanian 

di DI Molek. 

Keberadaan jaringan irigasi dari DAS blobo memberikan beberapa 

keuntungan bagi penduduk kepanjen. Yaitu :  

 Memudahkan petani dalam mengairi lahan pertanian tanpa harus

menunggu musim penghujan.

 Mendukung program intensifikasi pertanian tanaman padi atau

tanaman palawija yang peningkatannnya sangat signifikan dalam 

bentuk table prosentase.
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2.9 Saluran Irigasi 

Berdasarkan Erman Mawardi (2007:10) pada sistem irigasi teknis, menurut 

letak dan fungsinya, saluran dibagi menjadi empat : 

1. Saluran primer yaitu saluran yang membawa air dari bangunan utama 

sampai bangunan akhir.  

2. Saluran sekunder yaitu saluran yang membawa air dari saluran pembagi 

pada saluran primer sampai bangunan akhir.  

3. Saluran tersier adalah saluran yang berfungsi mengairi satu petak tersier, 

yang mengambil airnya dari saluran sekunder atau saluran primer. 

4. Saluran kuarter yaitu saluran di petak sawah dan mengambil air secara 

langsung dari saluran tersier. 

 

2.10 Ketersediaan Air Dengan Metode F.J.  Mock 

F.J. Mock pada tahun 1973 mengusulkan suatu model simulasi 

keseimbangan air bulanan untuk daerah pengaliran di Indonesia. Model 

perhitungan ini didapat dari hujan, evapotranspirasi, tanah dan tampungan air tanah. 

Model ini diterangkan dalam makalahnya Guideline PSA 001 sebagai suatu 

pendekatan perkiraan debit bulanan. Buku pedoman ini menekankan bahwa, tidak 

ada debit bangkitan yang dapat dipercaya, sampai debit tersebut dikalibrasi dengan 

debit penga matan. Model Mock ini juga disarankan didalam Standar Perencanaan 

Irigasi KP-01, tetapi tanpa uraian lebih lanjut bagaimana cara menggunakannya. 

Cara Mock ini cukup sederhana dalam perhitungannya dan terbukti sangat populer 

dikalangan konsultan Indonesia. Sangat banyak contoh perhitungan yang salah, 

karena para pengguna tidak mempelajari acuan yang asli, akan tetapi mengikuti 

studi kasus yang telah ada. Juga banyak para pengguna tidak biasa memperhatikan 

atau mencoba pilihan parameter yang ada. Hal ini terbukti dari banyaknya 

parameter yang digunakan diambil secara langsung dari studi kasus yang telah ada 

tanpa mengadakan pengecekan lebih lanjut pada pengguna annya. Kesalahan umum 

yang lain yang terjadi adalah tidak cukupnya data hujan dalam satu tahun secara 

berurutan dalam tenggang waktu tertentu.  
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Mock (1973) menjelaskan metode untuk menduga debit aliran sungai 

dengan tahapan - tahapan sebagai berikut : 

Rumus untuk menghitung aliran permukaan terdiri dari : 

1. Evapotranspirasi Terbatas (Limited Evapotranspiration) 

  = P – ETp  

E/ETp= (m/20) . (18 – n) 

E = Etp . (m/20) . (18-h) ETt 

ETa = ETp – E 

2. Keseimbangan Air (Water Balance) 

WS = P – SS (  ) 

 SS = SMCn – SMCn–1 

 SMCn= SMCn-1 + P1 

3. Neraca air di bawah permukaan  

dVn = Vn – Vn-1 WS 

I = i . WS dVn 

Vn = 1/2 . (1 + k) . I + k . Vn-1 

4. Aliran permukaan  

Ro  = BF + DRo 

BF = 1 – dVn 

DRo = WS – I 

 

Keterangan : 

  = Hujan netto (mm) 

P  = Hujan (mm) 

ETp  = Evapotranspirasi potensial (mm) 

ETa  = Evapotranspirai terbatas (mm) 

WS  = Kelebihan air (mm) 

SS  = Kandungan air tanah (mm) 

SMC  = Kelembaban tanah (mm) 

dV  = Perubahan kandungan air tanah (mm) 



 
 

15 
 

V  = Kandungan air tanah (mm) 

I  = Laju infiltrasi (mm/dt) 

i  = Koefisien infiltrasi (<1) 

k  = Koefisien resesi aliran air tanah (<1) 

DRo  = Aliran langsung (mm) 

BF  = Aliran air tanah (mm) 

Ro  = Aliran permukaan (mm) 

n  = Jumlah hari kalender dalam 1 bulan 

m  = Bobot lahan yang tidak tertutup vegetasi (0 < m < 50 %) 

 

 


