
BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Irigasi  Colo  Timur  adalah  salah  satu  pekerjaan  jaringan  irigasi  terletak  di 

wilayah  Sungai  Bengawan  Solo  Hulu,  merupakan  bagian  dari  Rencana  Induk 

Pengembangan Wilayah Sungai Bengawan Solo, yang di rencanakan untuk mengairi 

lahan seluas 19.600 ha.

Untuk  meningkatkan  produktivitas  dalam  suatu  sistem  pertanian  perlu 

pendekatan terpadu terhadap faktor-faktor atau komponen agro ekosistem, antara lain 

iklim atau cuaca .  Pemahaman terhadap iklim di  suatu daerah terutama mencermati 

karakteristik  hujan  yang  terjadi  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan 

pertanian tersebut. 

Tanaman  membutuhkan  suplay  air  yang  teratur  untuk  memenuhi  kebutuhan 

hidupnya. Suplay air untuk kebutuhan irigasi di ambil dari intake Colo Timur, dengan 

debit  yang di butuhkan untuk memenuhi  kebutuhan para petani yaitu 8 m3/detik,dan 

suplay air maksimum yang bisa di alirkan untuk Colo Timur adalah 11 m3/detik. Dari 

rata-rata 8 m3/detik air yang di butuhkan untuk irigasi, maka kebutuhan air dalam satu 

tahun sebesar +  252.288.000,00 m3/tahun. 

Kebutuhan air real di lapangan, dipengaruhi oleh pola tanam, jadwal tanam dan 

hujan efektif. Dengan mencermati dan membuat pola dan tata tanam yang sesuai dengan 

karakteristik hujan efektif, akan mereduksi kebutuhan air irigasi, sehingga potensi air 

dapat dimanfaatkan lebih optimal.  

Dari latar belakang diatas maka sangat perlu dilakukan study “Optimasi Pola 

Tanam  DI  Colo  Timur  Terhadap  Ketersediaan  Air  dan  Hujan  Efektif”,  sehingga 

kebutuhan air irigasi dari suplai Bendung Colo dapat diminimalkan. 

    

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan   latar   belakang  di atas  dapat  di ambil  suatu   rumusan   masalah 

sebagai berikut. 



1. Bagaimana  pola  tanam di Daerah Irigasi Colo Timur, sehingga  dapat 

memanfaatkan      

    hujan efektif secara optimal.        

2. Bagaimana   pengaruh   pola  tanam  tersebut   terhadap  karakteristik  suplay air  dari 

    Waduk Wonogiri.     

   

C. Batasan Masalah

Agar   pembahasan  ini  lebih  terarah  maka   permasalahan  yang akan  di batasi 

pada hal-hal berikut :

1. Analisis curah hujan efektif, dengan memakai data tercatatat, tanpa memperhitungkan 

    adanya trend curah hujan, dimasa-masa mendatang.

2.  Pola  tanam  secara   berurutan  mengacu  pada pola tanam  rencana  yaitu Padi, Padi, 

     Polowijo.                   

D. Tujuan

Tujuan yang diharapkan adalah :

1. Untuk  mendapatkan pola  tanam yang  paling efektif sehingga suplay air dari Waduk 

    Wonogiri seminimal mungkin.

2. Untuk mengetahui besarnya efisiensi air yang dapat diambil dari pola tanam itu.

E. Manfaat

Manfaat  yang  di  harapkan  adalah  dapat  dijadikan  pertimbangan  sehingga 

kebutuhan air irigasi di Colo Timur dapat lebih efisien. 


