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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang. 

Daerah Kabupaten Malang yang terletak di ketinggian + 335 m dpl, 

dengan koordinat 7˚44’56” sampai 8˚26’36” Lintang Selatan. Mempunyai curah 

hujan tinggi antara 1.900 mm – 2.400 mm pertahunnya. Suhu daerah antara 23 – 

26 derajat Celsius. Dari data curah hujan 10 tahun terakhir Kabupaten Malang 

termasuk iklim bio dengan musim kering jelas ( 5-6 ) bulan ( Schmidt - Ferguson 

). Potensi sumberdaya air di Kabupaten Malang sangat besar. Dengan jumlah 

sungai dan anak sungainya sebanyak 112 buah dengan panjang kurang lebih 

1.289 km. Jumlah sumber/mata air sebanyak 504 buah dengan debit rata-rata 

51,12 lt/detik. ( Pengairan dalam angka Tahun 2013 ). 

Dari potensi sumberdaya air yang ada di wilayah Kabupaten Malang 

tersebut, terdapat 2 Instansi yang berkepentingan mengelolah dan memanfaatkan 

untuk  keperluan pertanian, antara lain Dinas Pengairan Kabupaten Malang, Balai 

Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Molek di Kabupaten Malang. 

Secara garis besar tujuan kedua instansi tersebut relatif sama yaitu 

bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan air untuk meningkatkan kemakmuran 

dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhannya. 

Dalam penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) di beberapa 

jaringan irigasi yang di layani oleh Bendung Blobo  terdapat  perbedaan dalam 

penentuan pola tanam baik di wilayah Kota Malang maupun Wilayah Kabupaten 

Malang. Perbedaannya yaitu dalam menentukan perhitungan kebutuhan air tanam 

dan pendistribusian debit air tidak sesuai dengan ketersediaan air dengan perilaku 

klimatologi daerah tersebut. Tidak sesuainya luas baku sawah yang ada  sehingga 

terjadi  penyimpangan – penyimpangan pelaksanaan tata tanam dilapangan  yang 

berakibat menimbulkan konflik kepentingan baik di masyarakat perkumpulan 

petani pemakai air maupun instansi terkait.  

Penyimpangan yang dimaksud antara lain pola tata tanam yang tidak 

sesuai dengan RTTG yang ditetapkan oleh Dinas Pengairan. Penyimpangan yang 

didapat dari lapangan akan diteliti cara yang tepat untuk  menentukan formula 
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pola tata tanam sesuai dengan   perhitungan kebutuhan air tanam berdasarkan 

ketersediaan debit yang ada dari data klimatologi sehingga mendapatkan 

penggunaan air irigasi yang efisien berdasarkan pola tata tanam. 

Dalam penentuan RTTG ini akan menggunakan tinjauan curah hujan dari 

Tahun Basah, Tahun Normal dan Tahun Kering, untuk mengetahui seberapa 

besar efisiensi penggunaan air irigasi sesuai dengan data klimatologi daerah 

pelayanan Bendung Blobo. 

 

1.2 Identifikasi Masalah. 

 Bendung Blobo yang terletak di sungai Brantas dan mendapat suplesi air 

dari Palaan mengairi wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)  Kepanjen  

dan wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sumberpucung Wilayah 

Kabupaten Malang. 

 Di DI MOLEK yang memiliki luas 3974Ha mengaliri mulai dari 

Sukoraharjo sampai Karangkates. Pola tata tanam yang selama ini dilaksanakan 

di daerah irigasi Molek terdapat penyimpangan ketidak seragaman pola tanam 

yang kurang memperhatikan ketersediaan air sehingga secara langsung terjadi 

pemborosan pemakaian air. 

 Dalam studi ini akan diteliti masalah penggunaan air irigasi  berdasarkan 

Rencana Tata Tanam Global ( RTTG )  yang akan ditetapkan sesuai dengan 

ketersediaan debit dengan acuan data klimatologi. 

 

1.3 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka 

permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut : 

(1) Berapa debit andalan Bendung Blobo untuk mengairi baku sawah DI IS 

(Induk Saluran) Molek ? 

(2) Seberapa besar kebutuhan air irigasi di Daerah Irigasi IS Molek? 

(3) Bagaimana alternatif pola tata tanam yang sesuai dan effektif  di Daerah 

Irigasi IS Molek? 

(4) Alternatif pola tata tanam : 

 Padi-padi-padi 
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 Padi-padi-palawija 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam studi ini permasalahan dibatasi sebagai berikut :     

(1) Data yang digunakan adalah data sekunder yang ada di lapangan 

(2) Periode pemberian air untuk irigasi dilakukan setiap 10 harian 

(3) Studi ini hanya membahas areal daerah irigasi IS Molek seluas 3974 Ha 

(4) Studi ini mencakup perhitungan debit andalan dari data debit DI Molek 

dengan peluang keandalan 80%. 

(5) Lokasi daerah studi di batasi khusus pada daerah layanan Bendung Blobo 

 

1.5        Tujuan Penelitian 

(1) Mengetahui Debit andalan untuk ketersediaan dan kebutuhan air irigasi di 

daerah irigasi IS Molek  

(2) Menentukan neraca air untuk simulasi pola tanam di daerah Irigasi IS 

Molek 

(3) Menetapkan pola tata tanam dan jadwal tanam yang sesuai, serta 

memaksimalkan lahan pertanian yang dapat diairi dengan pola tanam 

yang lebih efektif 

(4)   Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

penggunaan air irigasi  untuk Rencana Tata Tanam Global (RTTG) bila 

ditinjau dari Tahun Basah, Tahun Normal dan Tahun Kering sesuai 

dengan klimatologi daerah kajian serta berdasarkan kondisi  karakteristik 

daerah  pelayanan Daerah Irigasi Molek. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan penentuan Rencana Tata Tanam Global ( RTTG ) berdasarkan 

data klimatologi dengan acuan Tahun Basah, Tahun Normal dan Tahun Kering 

daerah irigasi Molek, akan terciptanya efisiensi penggunaan air irigasi sesuai 

dengan ketersediaan air yang ada di DI Molek sesuai pola tata tanam yang 

diinginkan oleh masyarakat petani di Kabupaten Malang. 

 


