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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

10 Tahun yang lalu masih sering terdengar semboyan “ Indonesia adalah 

negara agraris”. Apakah semboyan tersebut masih relevan utnuk digunakan 

sekarang ? Tahun 2013, penduduk Indonesia yang bekerja di bidang pertanian 39,22 

juta jiwa, kemudian merosot menjadi 38,97 juta penduduk. Semakin merosot lagi  

pada tahun 2015 menjadi 37,75 juta penduduk. 

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian 

mengalami penurunan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam 

meningkatakan taraf hidup masyarakat serta untuk melaksanakan program 

swasembada pangan adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. 

Program ekstensifikasi pertanian dilakukan didaerah yang masih memiliki 

tanah yang luas untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian, seperti Kalimantan, 

Sumatera dan Papua. Sedangkan intensifikasi pertanian dilakukan di daerah yang 

arealnya terbatas, seperti di pulau Jawa. Di Jawa Timur sendiri program ini 

dilaksanakan antara lain dengan lebih memproduktifkan sawah – sawah tadah hujan 

dan meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan irigasi yang telah ada. 
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Jenis lahan pertanian untuk kegiatan usaha tani sangat memengaruhi 

produktivitas komoditas yang dibudidayakan oleh petani. Tanaman padi sawah 

yang ditanam di lahan sawah irigasi umumnya memiliki produktivitas yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan tanaman padi sawah yang dibudidayakan di lahan 

sawah nonirigasi. 

Pengelolaan irigasi yang baik harus dapat menjatah dan memeberikan air 

secara tepat agar semua tanaman dapat menerima air sesuai dengan kebutuhannya. 

Untuk itu maka harus diketahui kebutuhan air tanaman yang mengacu pada pola 

tata tanam yang direncanakan. Pengelolaan irigasi yang baik erat kaitannya dengan 

peningkatan produktifitas daerah irigasi karena itu dalam pengoperasiannya suatu 

jaringan irigasi hendaknya dilakukan studi tentang ketersediaan air, kebutuhan air 

dan bagaimana cara membagi air yang ada tersebut secara merata dan 

berkesinambungan agar hasil pertanian dapat ditingkatkan. 

Luas baku daerah irigasi (DI) Ngasinan saat ini adalah 3318,7 ha dengan 

pola tata tanam padi – padi – palawija (jagung). Sumber air dari DI Ngasinan adalah 

bersumber dari Bendung Ngasinan yang membendung Sungai Kesser.  

Saat ini debit air yang tersedia tidak cukup lagi untuk mengairi semua areal 

yang ada, khususnya pada musim kemarau. Karena keterbatasan debit yang ada 

bersifat tetap dan terbatas, maka diperlukan usaha untuk memanfaatkan air tesebut 

agar dapat digunakan seoptimal mungkin untuk pengairan. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah membuat perencanaan dan perhitungan untuk mensiasati 

hal tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai 

berikut : 

1 Berapa debit andalan yang tersedia pada bendung Ngasinan ? 

2 Berapa keandalan debit terhadap pola tata tanam eksisting ? 

3 Bagaimana pola tanam yang paling maksimal berdasarkan debit andalan di 

Bendung Ngasinan ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka pembahasan hanya akan 

ditekankan pada evaluasi pola tata tanam yang sudah ada serta cara pembagian dan 

pemberian airnya. Evaluasi yang dilakukan akan diberikan dalam alternatif pola 

tata tanam global dengan tujuan untuk mendapatkan intensitas tanam yang tinggi, 

meliputi pola tata tanam serta pemberian air dan pembagian airnya. 

Dari uraian diatas maka diberikan batasan – batasan sebagai berikut : 

 Studi dilakukan di daerah irigasi Ngasinan Kabupaten Trenggalek 

 Data yang tersedia dianggap konsisten dan sesuai dengan kondisi daerah 

studi 

 Tidak melakukan pembahasan operasi dan pemeliharaan irigasi secara 

mendetail 
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 Indikator – indikator pertanian seperti ketersediaan tenaga penggarap, alat 

– alat pertanian , pupuk , obat pembasmi hama dll dianggap telah memadai 

 Tidak membahas aspek hidrolika dari bangunan-bangunan irigasi 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Studi ini berusaha memberikan alternatif pola tata tanam dan pembagian air 

irigasi terutama pada saat terjadi kekurangan air. Dari hasil tersebut diharapkan 

akan di peroleh sebuah kondisi pengairan yang baik dengan parameter berupa 

peningkatan intensitas tanam. 

Sedangkan manfaatnya adalah dapat digunakan sebagai satu masukkan 

sebagai alternatif acuan dalam kebijakan operasi irigasi bagi instansi terkait. 

 


