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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengoperasian irigasi ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan 

luas layanan di Indonesia ±8,6 juta ha dengan jaminan air irigasi yang mencukupi.  

Secara nasional jumlah  air masih surplus ±66,45 milyar m³, namun di Pulau Jawa-

Bali mengalami kekurangan ±38,4 milayar m³ (Sutardi, 2004).    Kondisi ini timbul 

karena  kebutuhan non irigasi tumbuh semakin pesat dibarengi dengan penurunan 

debit sumber air akibat degradasi daerah tangkapan air.   Untuk mengatasi 

kekurangan air irigasi dimusim kemarau dilaksanakan dengan pengelolaan air secara 

efesien sehingga jangkauan pelayanan dapat dipertahankan, salah satunya dengan 

menertibkan pola tanam, agar sesuai dengan ketersediaan air. 

Daerah Irigasi Colo Timur Sragen merupakan salah satu layanan system 

Operasi jaringan irigasi, dengan sumber  air dari Waduk Wonogiri.  Sesuai pola 

operasi Waduk Wonogiri, daerah ini merupakan bagian hilir dari cakupan layanan 

yang meliputi Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Sragen dan Ngawi dengan pola 

tanam rencana padi-padi-palawija. Pola ini disusun karena ketersediaan air musim 

kemarau yang selalu merosot, sehingga hanya mampu  mengairi pada Musim Tanam 

(MT) III dengan tanaman palawija.  Pola tanam per daerah kabupaten  ditetapkan 

oleh bupati, sebagai pedoman pembagian air baik jumlah, waktu maupun lokasi, 

sehingga dimungkinkan pembagian air secara merata, dan sesuai peruntukannya di 

wilayah kabupaten. 

Pelaksanaan pola tanam ditingkat petani selama ini tidak sesuai dengan 

rencana, karena petani lebih suka menanam padi pada MT III, sehingga 

mengakibatkan porsi pemakaian air persatuan luas meningkat, sedangkan 

ketersediaan air tidak mencukupi.  Akibat kondisi tersebut sering terjadi konflik 

dalam konsumsi air karena adanya gap yang besar antara supply dan demand.  

Konflik  sering ditandai dengan pengambilan air secara illegal, dan pemompaan air 

dangkal secara berlebihan.    



Pengoperasian irigasi menunjukkan kinerja yang cukup baik saat musim hujan 

sampai awal kemarau (MT I dan II) dengan debit dialirkan 11-13 m³/dt, namun 

menurun menjadi 5-7 m³/dt pada musim kemarau (MT III).  Angka kebutuhan air  

tanaman padi rata-rata 1,00 l/dt tidak akan mencukupi dengan debit air tersebut bila 

dihitung dengan areal layanan diatas. 

Realisasi setiap musim kemarau (MT III) 9.197 ha atau 94,65% areal 

merupakan tanaman padi, sehingga  ketersediaan air tidak mencukupi.  Untuk 

mempertahankan tanaman sampai umur panen, petani harus memompa air dari 

saluran secara illegal, memompa sungai dan air tanah, dengan biaya yang relatif 

besar.  Fenomena ini berulang setiap tahun, dan kemauan petani untuk tetap 

menanam padi di MT III masih sangat kuat, walaupun diduga secara financial usaha 

ini tidak menguntungkan akibat pertambahan ongkos produksi yang besar dalam 

mensuplai air irigasi di petak masing-masing petani. 

 

B. Rumusan Masalah 

Pelayanan irigasi di musim kemarau dengan pola konsumsi air yang tidak sesuai 

dengan rencana pola tanam, diajukan identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Pola yang bagaimanakah yang diterapkan dalam pengoperasian Saluran Induk 

Colo Timur Sragen dalam rangka system operasi jaringan irigasi. 

2. Bagaimanakah pola yang diterapkan petani dalam mengelola pembagian air dan 

motivasi dalam melakukan usaha tani padi, sehingga konsumsi air tidak 

sebanding dengan ketersediaan air  musim kemarau. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 

1. Pola operasi saluran Induk Colo Timur Sragen dalam melayani areal irigasi pada 

Musim Tanam III. 

2. Mengetahui benefit perubahan pembagian air irigasi dengan pola yang lebih 

efesien. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini memberikan : 



1. Masukan bagi pengelola air irigasi untuk dapat merumuskan strategi pengelolaan 

yang lebih efektif dan efesien. 

2. Masukan bagi pengelola dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam 

menciptakan nilai yang lebih tinggi dalam penggunaan air irigasi. 

 

D.  Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini akan dibahas masalah pelayanan irigasi diantaranya 

menyangkut : 

1. Pelayanan irigasi : pelayanan irigasi diidentifikasikan dengan penyediaan sejumlah 

aliran air melalui pengoperasian infrastruktur irigasi tertentu yang ditujukan untuk 

menunjang pertanian.  Pelayanan ini meliputi penyaluran dan pembagian air 

sampai ke petak-petak lahan garapan petani.  Variabel ini dipilih karena pelayan 

air merupakan penentu bagi tujuan sistem operasi irigasi. 

2. Lokasi penelitian di wilayah areal layanan Saluran Induk Colo Timur Sragen yang 

semuanya merupakan Wilayah Kabupaten Sragen, meliputi 7 kecamatan meliputi; 

Kecamatan Masaran, Sidoharjo, Sragen, Karangmalang, Ngrampal, 

Sambungmacan dan Gondang.  

 

F.  Keaslian Penelitian 

Penggunaan air Waduk Wonogiri pada masa yang akan datang semakin besar, 

sehingga diperkirakan akan mengalami kelangkaan air akibat pertumbuhan ekonomi baik 

pada bagian hulu maupun hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. 

Kecenderungan ini telah diteliti sebelumnya oleh Qomariah (1993) yang mengahasilkan 

rekomendasi perlunya efesiensi pemanfaatan air irigasi dan penerapan optimalisasi 

manajemen air irigasi, namun sampai saat ini usaha efesiensi penggunaan air irigasi 

belum diterapkan secara efektif. 

 Penelitian terhadap optimalisasi pelayanan Irigasi Colo Timur Sragen dalam memberikan 

pelayanan air bagi usaha pertanian merupakan lanjutan dari penelitian diatas, untuk 

mendapatkan sistem manajemen air, sebagai salah satu inovasi dalam pengelolaan air 

irigasi Colo Timur secara efektif dan efesien. 
 


