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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS DEBIT AIR IRIGASI (SUPLAI DAN KEBUTUHAN) 

DI SEKAMPUNG SISTEM 

 

 

Oleh 

 

CHRISTA EMANUEL SEMBIRING 

 

 
Sekampung sistem merupakan salah satu lumbung padi nasional yang ada di Provinsi Lampung. 

Keperluan air irigasi untuk mengairi sawah yang berada di Sekampung Sistem ini disuplai dari 

Bendung Argoguruh. Sekampung Sistem memiliki 2 (dua) saluran pembawa yaitu Feeder Canal I 

dan Feeder Canal II. Feeder Canal I melayani 4 (empat) Daerah Irigasi (DI), yaitu Daerah Irigasi 

(DI) Sekampung Batanghari, Daerah Irigasi (DI) Sekampung Bunut, Daerah Irigasi (DI) 

Batanghari Utara, dan Daerah Irigasi (DI) Raman Utara sedangkan Feeder Canal II melayani 3 

(tiga) Daerah Irigasi (DI) yaitu Daerah Irigasi (DI) Bekri, Daerah Irigasi (DI) Punggur Utara, dan 

Daerah Irigasi (DI) Rumbia Barat. Adapun permasalahannya adalah kemampuan suplai debit air 

irigasi dari Bendung Argoguruh, besar debit irigasi yang diterima di setiap saluran sekunder 

terjauh di daerah irigasi yang ada di Sekampung Sistem, lama waktu pengaliran yang dibutuhkan 

mulai dari Bendung Argoguruh sampai dengan daerah irigasi yang ada di Sekampung Sistem, dan 

kondisi kemampuan jaringan irigasi yang ada di Sekampung Sistem. Hasil penelitian ini diketahui 

bahwa Bendung Argoguruh sudah tidak mampu untuk mensuplai air irigasi ke seluruh daerah 

irigasi yang ada di Sekampung Sistem sesuai dengan kebutuhan, terjadinya penurunan debit air 

irigasi yang disuplai dari Bendung Argoguruh saat sampai di seluruh daerah irigasi di Sekampung 

Sistem,  terjadi perlambatan waktu pengaliran di seluruh daerah irigasi di Sekampung Sistem, dan 

terjadi penurunan kemampuan fungsi jaringan irigasi yang signifikan di Sekampung Sistem. 

 

 

Kata kunci : Sekampung Sistem, Debit Air Irigasi, Daerah Irigasi 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF IRRIGATION WATER DISCHARGE (SUPPLY AND NEEDS) 

IN SEKAMPUNG SYSTEM 

 

 

By 

 

CHRISTA EMANUEL SEMBIRING 

 

 
Sekampung system is one of national granary in Lampung Province. The needs of irrigation water 

to irrigate rice fields in Sekampung system which supplied from Argoguruh weir. Sekampung 

System has two (2) Feeder Canals, namely Feeder Canal I and II. Feeder Canal I serve four (4) 

Irrigation areas namely Sekampung Batanghari, Sekampung Bunut, Batanghari Utara, and Raman 

Utara while the Feeder Canal II serve three (3) irrigation areas namely Bekri, Punggur Utara, and 

Rumbia Barat. The problem were the ability of supply irrigation water discharge from Argoguruh 

weir, the large discharge irrigation received in the furthest of each secondary Canal in Sekampung 

System irrigation areas, the length of time needs which started from Argoguruh weir to the 

irrigation area in Sekampung System, and the condition of irrigation network ability in sekampung 

system. The result showed that Argoguruh weir was not able to supply irrigation water throughout 

the irrigation area in Sekampung system as needed. The decline in discharge irrigation water 

supplied by argoguruh weir until throughout the irrigation area in sekampung system, deceleration 

time of drainage throughout the irrigation area in Sekampung system and a decline of significant 

irrigation networks function ability in Sekampung System. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sumber daya air yang menjadi permasalahan penting hampir di seluruh 

daerah di Indonesia saat ini, telah melahirkan inspirasi untuk melakukan 

pemanfaatan air secara efisien dan efektif agar dapat memenuhi berbagai 

kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

seluruh rakyat pada segala aspek kehidupan sebagaimana yang diamanatkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air bahwa secara Nasional. Oleh karena itu kita memang harus 

menghemat air. Secara khusus penghematan penggunaan air irigasi perlu 

dilakukan. Untuk menghadapi kondisi ketidakseimbangan antara ketersediaan 

air yang ada dengan kebutuhan akan air yang semakin meningkat dari waktu 

ke waktu, maka perlu untuk melakukan pengelolaan sumber daya air secara 

bijaksana dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan air untuk 

berbagai kepentingan. Peningkatan jumlah penduduk dan pengembangan 

pertanian mengharuskan adanya upaya serius dari semua stakeholder yang 

ada untuk dapat memenuhi kebutuhan air sesuai permintaan. 

Air merupakan input yang paling penting dan sekaligus merupakan faktor 

pembatas utama produksi pertanian. Dari sekian banyak tanaman pangan, 

tanaman padi merupakan pengguna air lebih banyak dari pada tanaman 

pangan lainnya.   
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Penghematan penggunaan air irigasi dilakukan, diantaranya karena: 

1. Keterbatasan ketersediaan air 

 Kondisi ini biasanya dilakukan pada daerah irigasi (DI) yang kebutuhan 

airnya pada waktu-waktu tertentu lebih besar dari ketersediaan. Daerah 

irigasi yang airnya dipasok dari Bendung pada waktu-waktu tertentu 

mengalami krisis air. 

2. Konservasi sumber daya air 

 Konservasi diperlukan dalam rangka menjaga keberlanjutan keberadaan 

air dan sumber air, termasuk potensi yang terkandung di dalamnya. Irigasi 

yang memanfaatkan air tanah biasanya relatif lebih hemat pemakaian 

airnya. 

3. Nilai ekonomi air 

 Dari waktu ke waktu nilai ekonomi air semakin meningkat. Penghematan 

air irigasi berarti dapat  meningkatkan alokasi air untuk kebutuhan lainnya.  

  

Pemanfaatan air oleh petani diperuntukkan bagi sawah, pertanian ladang 

kering, peternakan dan perikanan. Umumnya air diperoleh dari sarana dan 

prasarana irigasi yang dibangun pemerintah ataupun masyarakat petani 

sendiri. Untuk lahan pertanian, jumlah air yang dibutuhkan disesuaikan 

dengan kebutuhan air tanaman. Pemberian air dapat dinyatakan efisien bila 

debit air disalurkan melalui sarana irigasi seoptimal mungkin sesuai dengan 

kebutuhan tanaman pada lahan potensial yang ada.  

Tingkat efisiensi pemberian air oleh petani dapat diketahui dengan mengukur 

berapa jumlah air yang disalurkan lewat pintu-pintu air di bangunan sadap 
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yang dinyatakan dalam m3/detik atau liter/detik dan mengetahui berapa 

jumlah air yang digunakan oleh petani sesuai dengan kebutuhan tanaman 

pada petak yang dilayani yang juga dapat dinyatakan dalam m3/detik atau 

liter/detik. Jumlah air yang disalurkan dapat diketahui melalui pembacaan alat 

ukur debit yang ada pada pintu-pintu air atau dengan memasang alat ukur 

debit, sedangkan jumlah air yang digunakan oleh petani dapat diketahui 

melalui perhitungan kebutuhan air tanaman yang disesuaikan dengan fase 

pertumbuhan tanaman yang ditanam oleh petani pada areal tanam yang 

dilayani oleh pintu-pintu air.  

Dengan diketahuinya tingkat efisiensi pemberian air dalam satu musim tanam 

(MT) sebelumnya maka dapat ditentukan dengan baik rencana tata tanam 

(RRT) berikutnya, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan 

intensitas tanam (IP) dan optimalisasi lahan usaha tani yang lebih baik, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan pula produksi dan pendapatan petani. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Sekampung sistem ini memiliki luas 77.000 ha sawah yang merupakan salah 

satu lumbung padi nasional. Sehubungan dengan luas areal sawah yang besar 

tersebut, maka sangat diperlukan suplai debit air irigasi yang sangat besar, 

terukur dan konstan. Hal tersebut di atas adalah sangatlah penting guna 

menjamin dan memastikan proses pola tamam bisa berjalan baik dan 

terkendali. 

Untuk memenuhi kebutuhan suplai air irigasi untuk Sekampung Sistem 

disalurkan melalui Bendung Argoguruh yang memanfaatkan aliran Sungai 
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Way Sekampung. Untuk menyalurkan air irigasi dari Bendung Argoguruh ke 

areal sawah yang berada di seluruh Daerah Irigasi (D.I) yang ada di  

Sekampung Sistem, maka dibangunlah jaringan irigasi dan bangungan  

pelengkapnya (dibangun sekitar Tahun 1980an, bantuan dari Negara 

Belanda). 

Seiring dengan perkembangan waktu, kondisi perubahan alam sekitar, dan 

kondisi sosial budaya ekonomi masyarakat sekitar maka suplai dan kebutuhan 

akan air irigasi guna mengairi areal sawah yang berada di seluruh Daerah 

Irigasi (D.I) yang ada di  Sekampung Sistem ikut mengalami perubahan yang 

sangat signifikan. Perubahan kondisi ini di mulai dari debit air Sungai Way 

Sekampung yang mengalami penurunan signifikan sehingga hal tersebut 

berdampak langsung pada debit air irigasi yang dikeluarkan melalui Bendung 

Argoguruh. Perubahan kondisi selanjutnya adalah kondisi jaringan irigasi dan 

bangunan pelengkapnya yang ada di seluruh Daerah Irigasi (D.I) yang ada di  

Sekampung Sistem. Mengingat sangat luas areal sawah yang harus dilayani, 

maka sekarang telah banyak terjadinya kerusakan pada jaringan irigasi dan 

bangunan pelengkap di seluruh Daerah Irigasi (D.I) yang ada di  Sekampung 

Sistem. 

Kondisi tersebut di atas sangat berdampak langsung dengan perubahan pola 

taman dan penurunan produksi padi (IP) di seluruh Daerah Irigasi (D.I) yang 

ada di  Sekampung Sistem. Akibat lainnya dari penurunan debit suplai air 

irigasi yang terjadi di Sekampung Sistem maka banyak terjadinya alih fungsi 

lahan yang semula sawah menjadi perkebunan karet dan sawit. 
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Sehubungan dengan kondisi yang dijelaskan di atas, penelitian ini sangatlah 

penting untuk dilakukan karena penelitian ini dapat digunakan langsung 

untuk mengetahui kondisi terkini kemampuan suplai debit air irigasi yang 

dikeluarkan dari Bendung Argoguruh dan kondisi jaringan irigasi yang ada 

untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di setiap Daerah Irigasi (D.I) yang ada 

di  Sekampung Sistem. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diterangkan 

sebelumnya, perubahan suplai debit air irigasi dan kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan air irigasi di setiap Daerah Irigasi (D.I) yang ada di  

Sekampung Sistem maka oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan suplai debit air irigasi terkini yang bisa disuplai 

dari Bendung Argoguruh untuk melayani semua Daerah Irigasi (D.I) yang 

ada di  Sekampung Sistem? 

2. Berapa besar debit air irigasi yang sampai/diterima di setiap Daerah Irigasi 

(D.I) yang ada di  Sekampung Sistem? 

3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari air irigasi di suplai dari 

Bendung Argoguruh sampai ke saluran sekunder akhir di setiap Daerah 

Irigasi (D.I) yang ada di  Sekampung Sistem? 

4. Bagaimana kemampuan jaringan irigasi yang ada di setiap Daerah Irigasi 

yang ada di Sekampung Sistem untuk menyalurkan air irigasi ke areal 

sawah?   
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1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah antara lain : 

1. Untuk mengetahui kemampuan debit (Q) suplai air irigasi yang dialirkan 

dari Bendung Argoguruh guna memenuhi kebutuhan akan air irigasi pada 

areal sawah yang ada di Sekampung Sistem. 

2. Untuk mengetahui besar debit air irigasi yang sampai/diterima di setiap 

Daerah Irigasi (D.I) yang ada di  Sekampung Sistem 

3. Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dan besar debit (Q) yang sampai 

pada ruas saluran sekunder/sub sekunder terakhir di setiap Daerah Irigasi 

(D.I) yang ada di Sekampung Sistem.   

4. Untuk mengetahui kondisi kemampuan jaringan irigasi yang ada di daerah 

Sekampung Sistem guna menyalurkan air irigasi. 

 

1.5. Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Daerah  Irigasi  yang  difokuskan pada penelitian ini adalah seluruh Daerah    

    Irigasi (D.I) yang ada di Sekampung Sistem. 

2. Besar  debit  suplai  air  irigasi  yang dipakai adalah debit yang dikeluarkan  

    dari Bendung Argoguruh. 

3. Jaringan   irigasi  yang  menjadi  fokus  dari  penelitian  ini  adalah  saluran  

    suplesi/pembawa, saluran primer/induk, dan saluran sekunder/sub sekunder    

    yang ada pada seluruh Daerah Irigasi (D.I) di Sekampung Sistem.     
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1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah sebagai sumber informasi atau gambaran 

terkini  serta  rujukan  bagi  analisis  dalam  mengevaluasi  kondisi  suplai dan 

kebutuhan air irigasi yang ada di setiap Daerah Irigasi yang ada di 

Sekampung Sistem sehingga dapat memberikan rekomendasi dalam rangka 

meningkatkan pemanfaatan, perbaikan, pengelolaan dan pengembangan 

Daerah Irigasi Sekampung Sistem. 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Irigasi 

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa keberadaan air di bumi ini 

mengikuti suatu kaidah hukum  alam yang berbentuk suatu daur dan dikenal 

sebagai daur hidrologi. Secara sederhana daur hidrologi tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gambar 2.1. Irigasi sebagai bagian dalam daur hidrologi 

Pada daur tersebut air dapat berada dalam beberapa wujud dan bergerak 

sesuai dengan tempat dan waktu. Wujud air di bumi dan gerakannya 

dipengaruhi banyak faktor, yaitu faktor klimatik, bentuk dan karakteristik 

muka bumi serta pengaruh tindakan manusia. Dari gambar 1 juga dapat 

dilihat bahwa air dapat dimanfaatkan  secara efektif oleh manusia apabila 

Irrigated Area 



9 

 

perputaran daur tersebut bergerak tidak terlalu cepat. Semakin cepat 

perputaran daur itu terjadi maka kemanfaatan air bagi manusia juga semakin 

kecil. Dari ketiga faktor yang mempengaruhinya maka faktor manusialah 

yang paling penting. Semakin tinggi tindakan umat manusia  di muka bumi 

maka perputaran daur hidrologi tersebut akan semakin cepat dan ini berarti 

bahwa ketersediaan air bagi umat manusia akan semakin buruk baik ditinjau 

dari segi waktu maupun tempat. 

Indonesia yang terletak di wilayah musim tropis mempunyai ciri sangat khas.  

Banyak hujan yang hampir merata sepanjang tahun, dataran vulkanis yang 

sangat subur di beberapa pulau utama menyebabkan penduduk Indonesia 

menjadikan teknologi padi sawah sebagai satu alternatif terbaik untuk 

pengembangan sistem pertanian. Meskipun demikian adanya rekahan tanah 

(dry spell) yaitu terjadinya hari-hari tanpa hujan menyebabkan petani 

Indonesia berupaya untuk mewujudkan teknologi irigasi sebagai satu upaya 

mengurangi resiko kegagalan panen karena kekurangan air. Biasanya air 

irigasi berasal dari sungai yang mengalir di dekatnya, dan sebagai bangunan 

dibangun sebuah bendung untuk menaikkan muka air. Dengan demikian 

dapatlah dimengerti bahwa sistem irigasi di Indonesia sejak dahulu dirancang 

untuk melayani sistem budidaya padi sawah (rice based irrigation 

sistem).Dari sejarah dapat kita ketahui bahwa sistem irigasi sudah dikenal 

petani Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Bumi, air dan kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang Undang Dasar Pasal 33 Ayat 

3 Tahun 1945). Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 
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Tahun 1945, maka air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar tersebut maka selain air dikuasai 

oleh negara, negara juga harus bertanggung jawab dalam pengelolaannya. 

Menurut Undang-undang No.7 tahun 2004, tentang Sumber Daya Air, negara 

juga berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam fungsi tata 

kelola air. Tata kelola air ini termasuk dalamnya adalah fungsi air untuk 

irigasi. 

Irigasi adalah usaha untuk memperoleh air yang menggunakan bangunan dan 

saluran buatan untuk keperluan produksi pertanian. (Kurnia, 1997). Usaha 

yang dilakukan tersebut dapat meliputi antara lain: perencanaan, pembuatan, 

pengelolaan, serta pemeliharaan sarana untuk mengambil air dari sumber air 

dan membagi air tersebut secara teratur dan apabila terjadi kelebihan air 

dengan membuangnya melalui saluran drainasi.  

Istilah irigasi diartikan suatu bidang pembinaan atas air dari sumber-sumber 

air, termasuk kekayaan alam hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang 

alamiah maupun yang diusahakan manusia. Pengairan selanjutnya diartikan 

sebagai pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-sumber air yang 

meliputi irigasi, pengembangan daerah rawa, pengendalian banjir, serta usaha 

perbaikan sungai, waduk dan pengaturan penyediaan air minum, air perkotaan 

dan air industri (Ambler, 1991). 

Berdasarkan sudut pandangnya irigasi digolongkan menjadi : 

1. Irigasi aliran, adalah tipe irigasi yang penyampaian airnya ke dalam 

pertanian atau area persawahan dilakukan dengan cara pengaliran  



11 

 

2. Irigasi angkatan/pompa,  adalah tipe irigasi yang penyampaian 

airnya ke areal pertanaman dilakukan dengan cara pemompaan 

bangunan airnya berumah pompa bukan bendungan atau waduk 

(Dumairy, 1992). 

Irigasi  merupakan  salah  satu  faktor penting dalam produksi bahan pangan. 

Sistem irigasi dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari 

berbagai komponen, menyangkut upaya penyediaan, pembagian, pengelolaan 

dan pengaturan air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian 

(Sudjarwadi, 1990).  

Beberapa komponen dalam sistem irigasi diantaranya adalah : 

a)    Siklus   hidrologi  (iklim,   air   atmosferik,   air   permukaan,   air  bawah 

permukaan), 

b)    Kondisi   fisik   dan   kimiawi   (topografi,   infrastruktur,  sifat  fisik  dan  

    kimiawi lahan), 

c)     Kondisi biologis tanaman, 

d)    Aktivitas manusia (teknologi, sosial, budaya, ekonomi). 

Pemilihan  jenis  sistem  irigasi  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  hidrologi, 

klimatologi, topografi,  fisik dan kimiawi  lahan, biologis tanaman sosial 

ekonomi  dan  budaya,  teknologi  (sebagai  masukan  sistem  irigasi)  serta  

keluaran  atau  hasil yang  akan  diharapkan  (Bustomi,  2000).  

 

2.2 Tujuan Irigasi 

Air merupakan faktor penting dalam bercocok tanam. Suatu sistem irigasi 

yang baik akan menghasilkan pertumbuhan tanaman yang optimal. Antara air 
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dan tanaman mempunyai hubungan yang erat karena pentingnya fungsi air 

dalam penyelenggaraan dan kelangsungan hidup tanaman. Selain jenis 

tanaman, kebutuhan air bagi suatu areal pertanaman juga dipengaruhi oleh : 

(Kurnia, 1997) 

- Sifat dan jenis tanah. 

- Keadaan iklim. 

- Kesuburan tanah. 

- Cara bercocok tanam. 

- Luas areal pertanaman. 

- Topografi. 

- Periode tumbuh tanaman. 

Secara garis besar, tujuan irigasi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) 

golongan, yaitu : 

1. Tujuan Langsung, yaitu irigasi mempunyai tujuan untuk membasahi 

tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah 

sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan 

untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut. 

2. Tujuan Tidak Langsung, yaitu irigasi mempunyai tujuan yang meliputi 

mengatur suhu dari tanah, mencuci tanah yang mengandung racun, 

mengangkut bahan pupuk dengan melalui aliran air yang ada, menaikkan 

muka air tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan cara 

mengalirkan air dan mengendapkan lumpur yang terbawa air, dan lain 

sebagainya 
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2.3 Sumber Air Irigasi 

Sumber air irigasi dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu : 

1. Mata Air 

 Mata Air yaitu air yang terdapat di dalam tanah, seperti sumur, air artesis, 

dan air tanah. Air tersebut banyak mengandung zat terlarut sehingga 

mineral bahan makan tanaman sangat kurang dan pada umumnya konstan.  

2. Air Sungai 

 Air Sungai, yaitu air yang terdapat di atas permukaan tanah. Air tersebut 

banyak mengandung lumpur yang mengandung mineral sebagai bahan 

makan makanan, sehingga sangat baik untuk pemupukan dan juga suhunya 

lebih rendah daripada suhu atmosfer. Air sungai ini berasal dari dua 

macam sungai, yaitu sungai kecil yang debit airnya berubah-ubah dan 

sungai besar. 

3. Air Waduk 

 Air Waduk, yaitu air yang terdapat di permukaan tanah, seperti pada 

sungai. Tetapi air waduk sedikit mengandung lumpur, sedangkan zat 

terlarutnya sama banyaknya dengan air sungai. Air waduk di sini dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu waduk alami dan waduk buatan 

manusia. Air waduk juga dibedakan menjadi dua macam menurut 

keuntungan yang diperoleh, yaitu waduk multi purpose atau waduk dengan 

keuntungan yang diperoleh lebih dari satu. Misalnya air waduk selain 

untuk pertanian juga untuk perikanan, penanggulangan banjir, pembangkit 

listrik dan pariwisata. Tetapi ada juga waduk yang hanya digunakan untuk 

pertanian saja. 
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Sebagian besar sumber air untuk irigasi adalah air permukaan yang berasal 

dari air hujan dan pencairan salju. Air ini secara alami mengalir di sungai-

sungai, yang membawanya ke laut.  Jika dimanfaatkan untuk irigasi, 

sungai dibendung dan dialirkan melalui saluran-saluran buatan ke daerah 

pertanian, atau air terlebih dahulu ditampung di dalam waduk yang 

selanjutnya dialirkan secara teratur melalui jaringan irigasi ke daerah 

pertanian.  

Adapun faktor-faktor yang menentukan pemilihan metode pemberian air 

irigasi antara lain adalah :  

1. Distribusi musiman hujan,  

2. Kemiringan lereng, 

3. Bentuk permukaan lahan,  

4. Suplai air,  

5. Rotasi tanaman dan, 

6. Permeabilitas tanah lapisan bawah. 

Metoda pendistribusian air irigasi dapat dibagi menjadi sebagai berikut 

(Sudjarwadi, 1990):  

1) Irigasi Permukaan (Surface Irrigation)  

Irigasi permukaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :  

a. Peluapan dan penggenangan bebas (tanpa kendali), 

b. Peluapan penggenangan secara terkendali.  

Sistem irigasi permukaan yang paling sederhana adalah peluapan bebas 

dan penggenangan. Dalam hal ini air diberikan pada areal irigasi 
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dengan jalan peluapan untuk menggenangi kiri atau kanan sungai yang 

mempunyai permukaan datar. 

2) Irigasi Lapisan Bawah (Sub Surface Irrigation) 

Sistem irigasi bawah permukaan dapat dilakukan dengan meresapkan 

air ke dalam tanah di bawah zona perakaran melalui sistem saluran 

terbuka ataupun dengan menggunakan pipa porus. Lengas tanah 

digerakkan oleh gaya kapiler menuju zona perakaran dan selanjutnya 

dimanfaatkan oleh tanaman. 

3) Sprinkler (Sprinkle Irrigation)  

Prinsip yang digunakan sistem ini adalah memberi tekanan pada air 

dalam pipa dan memancarkan ke udara sehingga menyerupai hujan 

selanjutnya jatuh pada permukaan tanah. Cara pemancaran dapat 

dilakukan dengan berbagai variasi, antara lain dengan menggunakan 

pipa porus ataupun menggunakan alat pancar yang bisa berputar. Untuk 

dapat memberikan siraman yang merata sering digunakan alat pancar 

yang diletakkan di atas kereta dan dapat berpindah-pindah 

4) Irigasi Tetes (trickle irrigation atau drip irrigation)  

Sistem irigasi tetes sering disebut dengan trickle irrigation atau kadang-

kadang drip irrigation. Sistem yang digunakan adalah dengan memakai 

pipa-pipa dan pada tempat-tempat tertentu diberi lubang untuk jalan 

keluarnya air menetes ke tanah. Perbedaan dengan sistem pancaran 

adalah besarnya tekanan pada pipa yang tidak begitu besar. 
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Dalam perkembangannya, irigasi dibagi menjadi 3 tipe, yaitu : 

1. Irigasi Sistem Gravitasi 

 Irigasi gravitasi merupakan sistem irigasi yang telah lama. dikenal dan 

diterapkan dalam kegiatan usashatani. Dalam sistem irigasi ini, sumber 

air diambil dari air yang ada di permukaan burni yaitu dari sungai, 

waduk dah danau di dataran tinggi. Pengaturan dan pembagian air 

irigasi menuju ke petak-petak yang membutuhkan, dilakukan secara 

gravitatif. 

2. Irigasi Sistem Pompa 

 Sistem irigasi dengan pompa bisa dipertimbangkan, apabila 

pengambilan secara gravitatif ternyata tidak layak dari segi ekonomi 

maupun teknik. Cara ini membutuhkan modal kecil, namun 

memerlukan biaya ekspoitasi yang besar. Sumber air yang dapat 

dipompa untuk keperluan irigasi dapat diambil dari sungai 

3. Irigasi Pasang-surut 

 Sistem irigasi pasang-surut adalah suatu tipe irigasi yang memanfaatkan 

pengempangan air sungai akibat peristiwa pasang-surut air laut. Areal 

yang direncanakan untuk tipe irigasi ini adalah areal yang mendapat 

pengaruh langsung dari peristiwa pasang-surut air laut. Untuk daerah 

Kalimantan misalnya, daerah ini bisa mencapai panjang 30 - 50 km 

memanjang pantai dan 10 - 15 km masuk ke darat. Air genangan yang 

berupa air tawar dari sungai akan menekan dan mencuci kandungan 

tanah sulfat masam dan akan dibuang pada saat air laut surut. 
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2.4  Kebutuhan Air Irigasi (Irrigation Water Requirement) 

Faktor-faktor yang berpengaruh pada analisa kebutuhan air irigasi untuk 

jenis tanaman padi adalah : (Standar Perencanaan Irigasi – KP 01, Dirjen 

Pengairan Departemen Pekerjaan Umum). 

1. Penyiapan lahan. 

2. Penggunaan konsumtif / Kebutuhan air bagi tanaman. 

3. Perkolasi dan rembesan. 

4. Pergantian lapisan air. 

5. Curah hujan efektif. 

6. Effisiensi Saluran Irigasi (En) 

Kebutuhan total air di sawah (GFR) mencakup faktor 1 sampai 4  sedangkan 

Kebutuhan bersih air di sawah (NFR) juga termasuk curah hujan efektif. 

Cara pemberian air irigasi yang lazim di Indonesia untuk tanaman padi baik 

dengan penggenangan (flooding) maupun alur (furrow) , dibagi  2 (dua) 

macam yaitu : 

a.   Pemberian air non rotasi. 

 -  Pengaliran terus menerus (continous flow) 

Sistem pemberian air secara terus menerus yaitu air irigasi dari saluran 

distribusi (saluran kwarter), dialirkan secara terus menerus ke petak-

petak sawah di seluruh area irigasi, melalui pintu sadap dipematang 

sawah. Sedangkan dalam petak sawah, air mengalir dari petak yang 

satu (awal menerima air) ke petak yang lain, sampai seluruh petak 

tergenang dan jika ada kelebihan air dialirkan dari petak ke saluran 

pembuang. 
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Dengan demikian, besarnya debit air yang harus dialirkan dari saluran 

kuarter ke petak sawah adalah jumlah dari evapotranspirasi, perkolasi, 

rembesan dan kelebihan air yang dibuang melalui saluran pembuan 

Ditinjau dari segi pemerataan dan efisiensi penggunaan air, pemberian 

air terus menerus (continous flow), air yang diberikan cukup besar dan 

banyak yang terbuang percuma sehingga efisiensinya kecil. 

Keuntungan dan kerugian pemberian air cara continous flow diuraikan 

sebagai berikut. 

Keuntungan 

1. Dapat menghemat tenaga kerja karena pengaturan air sangat 

sederhana. 

2. Genangan air disawah tetap tinggi sehingga pertumbuhan 

tanaman pengganggu / rumput dapat terhambat. 

3. Dengan genangan air yang cukup tinggi, maka jika terjadi 

masalah pada sumber air, persediaan air disawah masih cukup. 

4. Penambahan zat-zat hara yang berasal dari air irigasi ke petak 

sawah berlangsung terus menerus. 

5. Dimensi saluran kwarter dan subtersier cukup kecil. 

Kerugian. 

1. Pada daerah hulu/ dekat dengan pintu sadap, sering terjadi 

pemborosan air, sedangkan pada daerah yang jauh (hilir) 

kemungkinan tidak mendapat air.  
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2. Tidak dapat memanfaatkan curah hujan yang jatuh dilahan karena 

sawah sudah penuh air, bahkan jika curah hujan besar areal sawah 

dapat kebanjiran. 

 b.  Pemberian air secara rotasi 

     -  Pemberian air sistem terputus-putus (intermitten flow). 

Sistem pemberian air yang telah diuraikan sebelumnya (continous 

flow) adalah untuk mempertahankan lapisan permukaan tanah tetap 

jenuh. Karena itu genangan diatas permukaan sawah tetap 

dipertahankan.  

Berbeda dengan sistem sebelumnya, sistem secara gilir pada petak 

tersier, pada saat-saat tertentu kandungan air pada lapisan tanah 

permukaan dibiarkan turun sampai dibawah tingkat kejenuhan atau 

sampai genangannya habis, kemudian sawah digenangi lagi. Namun 

tetap dijaga batas kandungan air yang dapat menyebabkan 

menurunnya produksi, yaitu masih cukup lembab keadaan tanahnya. 

Untuk tanaman padi batas terendah dari kandungan air dimana 

produksi tidak terganggu adalah  + 75  % dari field moisture. 

Main D’eau dalam bahasa Perancis adalah, 

- Main  =  tangan 

- D’eau = air 

Secara harafiah arti keseluruhan adalah; bagaimana tangan-tangan 

manusia membagikan air yang tersedia untuk mengairi suatu areal 
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irigasi usaha tani dengan jumlah volume air proporsional secara 

bergiliran berdasarkan kondisi iklim, tanah dan tanaman itu sendiri. 

Sistem Main D’eau disebut juga Sistem Intermitten (sistem pemberian 

air terputus-putus) dan sistem pemberian air irigasi di Indonesia yang 

mirip dengan sistem Main D’eau adalah sistim gilir giring. Sistem 

gilir giring pada hakekatnya adalah pemberian air dengan rotasi 

terputus-putus. Cara ini biasa digunakan pada saat air irigasi tersedia 

dalam keadaan kurang. 

Pengertian ”Gilir” dimaksudkan pemberian air dalam interval waktu 

tertentu, tergantung pada kondisi tanaman, air dan tanah. Sedangkan 

”Giring” adalah penjemputan / penggiringan air irigasi mulai dari hilir 

(ujung sekunder) menuju bangunan bagi/saluran tersier dan akhirnya 

ke petak sawah yang mendapat giliran diberi air. Penjemputan / 

penggiringan ini dilakukan oleh petugas yang telah diberi wewenang 

untuk melaksanakan. 

 

2.5 Jaringan Irigasi 

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang 

merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai 

dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan 

pembuangannya. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam 

satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk atau primer, 

saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya. 

 



21 

 

2.5.1  Klasifikasi Jaringan Irigasi 

Berdasarkan cara pengaturan, pengukuran, serta kelengkapan fasilitas, 

jaringan irigasi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu 

(Direktorat Jenderal Pengairan, 1986) :  

1.  Jaringan Irigasi Sederhana 

Di dalam jaringan irigasi sederhana, pembagian air tidak diukur 

atau diatur sehingga air lebih akan mengalir ke saluran pembuang. 

Persediaan air biasanya berlimpah dan kemiringan berkisar antara 

sedang dan curam. Oleh karena itu hampir-hampir tidak diperlukan 

teknik yang sulit untuk pembagian air. 

Jaringan irigasi ini walaupun mudah diorganisir namun memiliki 

kelemahan-kelemahan serius yakni : 

a.  Ada pemborosan air dan karena pada umumnya jaringan ini 

terletak di daerah yang tinggi, air yang terbuang tidak selalu 

dapat mencapai daerah rendah yang subur. 

b.  Terdapat banyak pengendapan yang memerlukan lebih banyak   

biaya dari penduduk karena tiap desa membuat jaringan dan 

pengambilan sendiri-sendiri. 

c.  Karena   bangunan    penangkap   air bukan bangunan tetap / 

     permanen, maka umumya pendek 

2.  Jaringan Irigasi Semi Teknis 

Pada jaringan irigasi semi teknis, bangunan bendungnya terletak di 

sungai lengkap dengan pintu pengambilan tanpa bangunan 

pengukur di bagian hilirnya. Beberapa bangunan permanen 
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biasanya juga sudah dibangun di jaringan saluran. Sistim 

pembagian air biasanya serupa dengan jaringan sederhana. 

Bangunan pengambilan dipakai untuk melayani/mengairi daerah 

yang lebih luas dari pada daerah layanan jaringan sederhana. 

3.  Jaringan Irigasi Teknis 

Salah satu prinsip pada jaringan irigasi teknis adalah pemisahan 

antara saluran irigasi/pembawa dan saluran pembuang/pematus. Ini 

berarti bahwa baik saluran pembawa maupun saluran pembuang 

bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.  

Tabel 2.1. Klasifikasi Jaringan Irigasi 
 

 Klasifikasi Jaringan Irigasi 

Teknis Semi teknis Sederhana 

  Bangunan  

  Utama 

Bangunan  

permanen 

Bangunan 

permanen atau 

semi permanen 

Bangunan  

sementara 

  Kemampuan  

 dalam  

  mengukur  dan   

  mengatur debit 

Baik Sedang 

Tidak mampu 

mengatur / 

mengukur 

  Jaringan      

  Saluran 

Saluran  pemberi 

dan Pembuang 

terpisah 

Saluran pemberi 

dan Pembuang 

tidak sepenuhnya 

terpisah 

Saluran pemberi 

dan pembuang 

menjadi satu 

  Petak tersier 
Dikembangkan 

sepenuhnya 

Belum 

dikembangkan 

identitas bangunan 

tersier jarang 

Belum ada jaringan 

terpisah yang 

dikembangkan 

Efisiensi secara 

keseluruhan 
50-60% 40-50% < 40% 

Ukuran Tak ada batasan < 2000 hektar < 500 hektar 

           Sumber : Standar Perencanaan Irigasi KP - 01 
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Jaringan irigasi teknis yang didasarkan pada prinsip-prinsi di atas 

adalah cara pembagian air yang paling efisien dengan 

mempertimbangkan waktu merosotnya persediaan air serta kebutuhan 

petani. 

Jaringan irigasi teknis memungkinkan dilakukannya pengukuran 

aliran, pembagian air irigasi dan pembuangan air lebih secara efisien.  

 

2.6   Bangunan Irigasi 

Keberadaan  bangunan  irigasi  diperlukan  untuk  menunjang  pengambilan 

dan  pengaturan air  irigasi.  Beberapa jenis  bangunan irigasi  yang  sering  

dijumpai dalam praktek irigasi antara lain (Direktorat Jenderal Pengairan, 

1986) : 

1.  Bangunan Utama 

Bangunan utama adalah semua bangunan yang direncanakan di sungai 

atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi, biasanya 

dilengkapi dengan kantong lumpur agar bias mengurangi kadar sedimen 

yang berlebihan serta memungkinkan untuk mengukur dan mengatur air 

yang masuk.  

2.  Bangunan Pembawa 

Bangunan pembawa mempunyai fungsi membawa / mengalirkan air dari 

sumbemya menuju petak irigasi. Bangunan pembawa meliputi saluran 

primer, saluran sekunder, saluran tersier dan saluran kwarter. Termasuk 

dalam bangunan pembawa adalah talang, gorong-gorong, siphon dan got 

miring.  
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Berikut ini berbagai saluran yang ada dalam suatu jaringan irigasi, antara 

lain: 

1. Saluran primer, membawa air dari bangunan sadap menuju saluran 

sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran 

primer adalah pada bangunan bagi yang terakhir.  

2. Saluran sekunder, membawa air dari bangunan yang menyadap dari 

saluran primer menuju petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran 

sekunder tersebut. batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan 

sadap terakhir.  

3. Saluran tersier, membawa air dari bangunan yang menyadap dari 

saluran sekunder menuju petak-petak kuarter yang dilayani oleh 

saluran sekunder tersebut. batas akhir dari saluran sekunder adalah 

bangunan bok tersier terkahir.  

4. Saluran kuarter , membawa air dari bangunan yang menyadap dari 

bok tersier menuju petak-petak sawah yang dilayani oleh saluran 

sekunder tersebut. batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan 

bok kuarter terkahir. 

3. Bangunan  Bagi  dan Sadap 

Bangunan bagi merupakan bangunan yang terletak pada saluran primer, 

sekunder dan tersier yang berfungsi untuk membagi air yang dibawa oleh 

saluran yang bersangkutan. Khusus untuk saluran tersier dan kuarter 

bangunan bagi ini masing-masing disebut bok tersier dan bok kuarter. 

Bangunan sadap tersier mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder 
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menuju saluran tersier penerima. Dalam rangka penghematan bangunan 

bagi dan sadap dapat digabung menjadi satu rangkaian bangunan.  

Bangunan bagi pada saluran-saluran besar pada umumnya mempunyai 3 

(tiga) bagian utama, yaitu: 

 Alat pembendung, bermaksud untuk mengatur elevasi muka air 

sesuai dengan tinggi pelayanan yang direncanakan. 

 Perlengkapan jalan air melintasi tanggul, jalan atau bangunan lain 

menuju saluran cabang. Konstruksinya dapat berupa saluran terbuka 

ataupun gorong-gorong. Bangunan ini dilengkapi dengan pintu 

pengatur agar debit yang masuk saluran dapat diatur. 

 Bangunan ukur debit, yaitu suatu bangunan yang dimaksudkan 

untuk mengukur besarnya debit yang mengalir. 

4. Bangunan  Pengatur dan Pengukur  Muka  Air 

Agar pemberian air irigasi sesuai dengan yang direncanakan, perlu 

dilakukan pengaturan dan pengukuran aliran di bangunan sadap (awal 

saluran primer), cabang saluran jaringan primer serta bangunan sadap 

primer dan sekunder. Bangunan pengatur muka air dimaksudkan untuk 

dapat mengatur muka air sampai batas-batas yang diperlukan untuk dapat 

memberikan debit yang konstan dan sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Sedangkan bangunan pengukur dimaksudkan untuk dapat memberi 

informasi mengenai besar aliran yang dialirkan. Kadangkala, bangunan 

pengukur dapat juga berfungsi sebagai bangunan pangatur. 
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5. Bangunan  Pembuang  dan  Penguras  

Bangunan pembuang dimaksudkan untuk membuang kelebihan air di 

petak sawah maupun saluran. Kelebihan air di petak sawah dibuang 

melalui saluran pernbuang, sedangkan kelebihan air di saluran dibuang 

melalui bengunan pelimpah. Terdapat beberapa jenis saluran pembuang, 

yaitu saluran pembuang kuerter, saluran pembuang tersier, saluran 

pembuang sekunder dan saluran pembuang primer. Jaringan pembuang 

tersier dimaksudkan untuk: 

 Mengeringkan sawah 

 Membuang kelebihan air hujan 

 Membuang kelebihan air irigasi 

Saluran pembuang kuarter menampung air langsung dari sawah di daerah 

atasnya atau dari saluran pembuang di daerah bawah. Saluran pernbuang 

tersier menampung air buangan dari saluran pembuang kuarter. Saluran 

pembuang primer menampung dari saluran pembuang tersier dan 

membawanya untuk dialirkan kembali ke sungai.  

6. Bangunan  Pelengkap 

Sebagaimana namanya, bangunan pelengkap berfungsi sebagai 

pelengkap bangunan-bangunan irigasi yang telah disebutkan sebelumnya. 

Bangunan pelengkap berfungsi sebagai untuk memperlancar para petugas 

dalam eksploitasi dan pemeliharaan. Bangunan pelengkap dapat juga 

dimanfaatkan untuk pelayanan umum. Jenis-jenis bangunan pelengkap 

antara lain jalan inspeksi, tanggul, jembatan penyebrangan, tangga mandi 

manusia, sarana mandi hewan, serta bangunan lainnya. 
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2.7  Bendung 

Sungai mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan manusia. Salah 

satunya adalah sebagai sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan irigasi, penyediaan air minum, kebutuhan industri dan 

lain lain. Kebutuhan air bagi kepentingan manusia semakin meningkat 

sehingga perlu dilakukan penelitian atau penyelidikan masalah ketersediaan 

air sungai dan kebutuhan area di sekelilingnya, agar pemanfaatan dapat 

digunakan secara efektif dan efisien, maka dibuatlah dengan pembangunan 

sebuah bendung. 

Bendung adalah bangunan air (beserta kelengkapannya) yang dibangun 

melintang sungai atau pada sudetan untuk meninggikan taraf muka air 

sehingga dapat dialirkan secara gravitasi ke tempat yang membutuhkannya 

(ARS Group, 1982).  

Fungsi utama dari bendung adalah untuk meninggikan elevasi muka air dari 

sungai yang dibendung sehingga air bisa disadap dan dialirkan ke saluran 

lewat bangunan pengambilan (intake structure), dan untuk mengendalikan 

aliran, angkutan sedimen dan geometri sungai sehingga air dapat 

dimanfaatkan secara aman, efisien, dan optimal, (Mawardi dan Memet, 

2010).  

Adapun klasifikasi bendung sebagai berikut (Mawardi dan Memet, 2010) :  

1. Bendung berdasarkan fungsinya:  

 a. Bendung penyadap,  digunakan sebagai penyadap aliran sungai untuk    

    berbagai keperluan seperti untuk irigasi, air baku dan sebagainya.  
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b. Bendung pembagi banjir, dibangun di percabangan sungai untuk 

mengatur   muka  air  sungai, sehingga  terjadi pemisahan antara debit 

banjir dan debit rendah sesuai dengan kapasitasnya.  

c. Bendung  penahan  pasang, dibangun  dibagian  sungai  yang  

dipengaruhi pasang surut air laut antara lain untuk mencegah 

masuknya air asin.  

2. Bendung berdasarkan tipe strukturnya di bagi 3 (tiga), yaitu:  

a. Bendung tetap (Fixed Weir) 

Bendung tetap adalah jenis bendung yang tinggi  pembendunganya 

tidak dapat diubah, sehingga muka air di hulu bendung tidak dapat 

diatur sesuai yang dikehendaki. Pada bendung tetap elevasi muka air 

dihulu bendung berubah sesuai dengan debit sungai yang sedang 

melimpas (muka air tidak bisa diatur naik ataupun turun). Bendung 

tetap biasanya dibangun pada daerah hulu sungai. Pada daerah hulu 

sungai kebanyakan tebing-tebing sungai relative lebih curam dari pada 

di daerah hilir.  

b. Bendung gerak (Barrage Weir) 

 Bendung gerak adalah jenis bendung yang tinggi  pembendunganya 

dapat diubah susuai yang dikehendaki. Pada bendung gerak elevasi 

muka air di hulu bendung dapat dikendalikan naik atau turun sesuai 

yang dikehendaki dengan membuka atau menutup pintu air. Bendung 

gerak biasanya dibangun pada hilir sungai atau muara. 
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c. Bendung Karet (Inflamble Weir) 

Bendung karet merupakan hasil pengembangan jenis bendung tetap 

menjadi bendung gerak dengan membuat tubuh bendung dari tabung 

karet yang dikembangkan. Bendungan karet berfungsi meninggikan 

muka air dengan cara menggembungkan tubuh bendung dan 

menurunkan muka air dengan cara mengempiskannya. Pembukaan 

bendung bisa dilakukan secara otomatis dengan pengempisan tabung 

karet tersebut, sedangkan pengembangannya hanya bisa dilakukan 

secara manual. Dibandingkan dengan bendung tetap dan bendung 

gerak pintu, bendung karet memiliki kelebihan di samping kekurangan 

yang ada 

3. Bendung berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:  

a.  Bendung permanen,   seperti   bendung  pasangan  batu,  beton,  dan 

kombinasi beton dan pasangan batu.  

b.  Bendung semi permanen, seperti bendung broncong.  

c.  Bendung  darurat,   yang  dibuat  oleh  masyarakat  pedesaan  seperti 

bendung tumpukan batu dan sebagainya.  

 

 

2.8  Debit Air  

Mengetahui kehilangan air di saluran pada dasarnya perlu mengetahui debit 

air di saluran. Debit (discharge) atau besarnya aliran saluran adalah volume 

aliran yang mengalir melalui suatu penampang melintang saluran per satuan 

waktu. Biasanya dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik (m3/detik) 

atau liter per detik (l/detik). Aliran adalah pergerakan air di dalam alur 
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saluran. Pada dasarnya pengukuran debit adalah pengukuran luas 

penampang basah dan kecepatan aliran.  

Rumus umum yang biasa digunakan adalah:  

Q = ∑ (A x V) .............................................................(1) 

Dimana: 

Q = debit (m3/detik) 

A = luas bagian penampang basah saluran (m2) 

V = kecepatan aliran rata-rata pada luas bagian penampang basah saluran 

(m/detik) 

Pengukuran debit tersebut adalah proses pengukuran dan perhitungan 

kecepatan aliran, kedalaman dan lebar aliran serta perhitungan luas 

penampang basah untuk menghitung debit (Soewarno, 1991). 

Pengukuran debit dapat dilaksanakan secara langsung (direct) atau secara 

tidak langsung (indirect). 

 Pengukuran debit secara langsung dilakukan dengan memakai 

bangunan ukur yang dibuat sedemikian sehingga debit dapat langsung 

dibaca atau dengan mempergunakan tabel. 

 Pengukuran secara tidak langsung dilakukan dengan mengukur 

kecepatan aliran dan menentukan luas penampang basah.  

Debit dihitung berdasarkan hasil-hasil pengukuran. 

Agar pemberian   air  irigasi  sesuai  dengan  yang  direncanakan,   perlu 

dilakukan pengaturan dan pengukuran aliran di bangunan sadap (awal 

saluran primer),  cabang  saluran  jaringan  primer  serta  bangunan   

sadap  primer dan sekunder. Bangunan pengatur muka air dimaksudkan 
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untuk dapat mengatur muka air sampai batas-batas yang diperlukan untuk 

dapat memberikan debit yang konstan dan sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Sedangkan bangunan pengukur dimaksudkan untuk dapat memberi   

informasi mengenai besar aliran yang dialirkan (Direktorat Jenderal 

Pengairan, 1986). 

 

 

2.9   Kehilangan Air  

Kehilangan air dapat disebabkan antara lain oleh evaporasi, perkolasi dan 

kehilangan selama pemberian / pembagian serta pemborosan. Kehilangan 

air selama pemberian air di saluran sekunder akibat evaporasi umumnya 

relatif kecil, oleh karena itu dapat diabaikan (Kurnia, 1997). 

Kehilangan air irigasi yang terjadi selama pemberian (distribusi) disebabkan 

terutama oleh perembesan (seepage) di penampang basah saluran, evaporasi 

dan kehilangan operasional (operational losses) yang tergantung pada 

sistem pengelolaan air irigasi. Menggambarkan kehilangan air yang pertama 

(perembesan) dan kedua (evaporasi), efisiensi pemberian (distribusi) sering 

disebut juga sebagai efisiensi penyaluran air (conveyance efficiency). 

Menggambarkan kehilangan air yang ketiga (operasional) digunakan kriteria 

Management Performance Ratio (MPR) yang didefenisikan sebagai 

perbandingan antara debit aktual dengan debit yang direncanakan di 

berbagai pintu sadap selama periode operasional irigasi (Kurnia, 1997). 

Kehilangan air yang terjadi biasanya akibat kondisi baik/buruknya linning 

jaringan irigasi yang ada. Jika jaringan tersebut sudah teknis, maka perlu 

dilakukannya penelusuran saluran berkenaan kerusakan yang terjadi. 
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Pada pelaksanaan pengukuran debit, debit air di lepaskan oleh bendung dan 

debit air keluaran diukur pada waktu yang sama pada ruas saluran yang akan 

dihitung kehilangan airnya. Demikian juga tinggi muka air di hulu dan di 

hilir diukur untuk mengetahui luas penampang basah dari saluran.  

Lebih jelasnya, ruas dan penampang dapat dilihat pada gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 2.2. Penampang Saluran Pengukuran 

Besarnya kehilangan air (losses) pada saluran dapat dihitung dengan 

menngunakan umus : 

Q losses  =  Q1 – Q2 .................................................................... (2) 

Dimana : 

Qlosses  = kehilangan air pada saluran (m3/detik). 

Q1       =  debit (banyak aliran) pada penampang I atau Q upstream / hulu  

  =  V1 x A1 . 

V1   =  kecepatan aliran pada penampang I upstream. 

A1  =  luas penampang basah saluran I upstream. 

I 

Q1 Q2 

I 

II 

II 
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Q2   =  debit (banyak aliran) pada penampang II atau Q down stream /  

      hilir  

Q2  =  V2 x A2 . 

V2   =  kecepatan aliran pada penampang II down stream. 

A2   =  luas penampang basah saluran II down stream. 

Pada umumnya kehilangan air (losses) di jaringan irigasi dapat dilihat pada 

Table 2. (Standar Perencanaan Irigasi KP - 03) 

Tabel 2.2. Persentase Kehilangan Air di Jaringan Irigasi  

No. Uraian Kehilangan (losses) 

1 

2 

3 

 

Saluran Utama (Primer) 

Saluran Sekunder 

Petak Tersier, antara bangunan 

sadap tersier dan sawah 

7,5  -  12,5 % 

7,5  -  12,5 % 

 

15  -  22,5 % 

    Sumber : Standar Perencanaan Irigasi KP - 03 

 

Keberhasilan dibangunnya jaringan irigasi (physical performance) 

dipengaruhi juga oleh faktor non pisik seperti keadaan sosio-ekonomi, 

pengaturan secara institusional, tingkat pengetahuan dan ketrampilan 

petugas-petugas O (operasi) dan P (pemeliharaan) maupun petani, para 

penyuluh pertanian, dan sebagainya.  

Permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya efisiensi irigasi dapat 

dikelompokkan dalam teknik, pertanian, sosio-ekonomi dan institusional. 

(Bos and J.Nugteren, 1974)  

1. Bidang teknik (engineering) antara lain : 

a. Terlalu banyaknya air yang hilang karena leakage, rembesan 

(seepage) dan perkolasi dari sistem irigasi. 
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b. Kurangnya pengendalian dan alat ukur. 

c. Kurangnya komunikasi untuk operasi dan pemeliharaan yang efektif. 

d. Kurangnya jaringan drainase yang berakibat membekukan (water 

logging) dan salinisasi (salinization) dari pada tanah pertanian. 

2. Bidang pertanian, antara lain : 

a. Kurang efisiennya penyusunan pola tanaman (cropping pattern). 

b. Kurang sempurna dalam managemen lahan (soil management). 

c. Kurang cukup pelatihan (training) untuk para petani. 

3. Bidang sosio-ekonomi dan institusional, antara lain : 

a. Kurang cukupnya fasilitas input pertanian, kredit maupun pemasaran. 

b. Koordinasi antara instansi yang menangani baik di tingkat jaringan 

maupun usaha tani. 

c. Pentingnya keaktifan kerja dari P3A (Perkumpulan Petani Pemakai 

Air). 

Besarnya kehilangan air pada saluran irigasi dapat diketahui dengan 

melakukan  metode : 

1. Metode Penggenangan 

Metode penggenangan, adalah metode yang digunakan untuk mengukur 

laju penurunan air permukaan pada suatu bagian dari saluran yang 

sedang diteliti dengan menggunakan peilskal. Untuk mendapatkan hasil 

yang baik dan teliti, perlu dilakukan pembendungan yang baik dan 

diusahakan tidak ada air masuk atau air keluar dari saluran yang diteliti. 

Pelaksanaannya sebaiknya dilakukan pada musim kemarau dan curah 

hujan yang terjadi selama penelitian dicatat dan dianalisa. 
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2. Metode air masuk (inflow) dan air keluar (outflow) 

Metode air masuk (inflow) dan air keluar (out flow), adalah paling cocok 

/ tepat untuk mengukur kehilangan air pada suatu saluran yang panjang 

karena air masuk dan air keluar dapat diukur dengan mudah tanpa 

mempengaruhi operasi penyaluran air irigasi selama penelitian 

berlangsung. Metode air masuk dan air keluar dilakukan dengan cara 

mengukur debit di hulu dan debit di hilir dari suatu saluran yang akan 

diteliti kehilangan airnya (seepage losses). Selisih banyaknya air yang 

masuk dan air yang keluar dari saluran yang diteliti merupakan 

kehilangan air yang terjadi. 

3. Metode Rembesan (seepage)  

Metode rembesan (seepage), adalah metode yang digunakan untuk 

mengukur laju rembesan (seepage) setempat dan kondisi hidrolik 

konduktivitinya. Metode ini sangat cocok untuk penyelidikan pekerjaan 

yang telah lalu. Tipe rembesan (seepage) meter yang telah dikembangkan 

adalah seepage meter dengan “submerged flexible water bag“. Alat ini 

terdiri dari suatu selindir seepage yang dihubungkan dengan slang plastik 

dan ujung yang lainnya dihubungkan dengan kantong air. Air dari 

kantong akan masuk ke dalam selinder melalui slang dan merembes 

masuk ke dalam tanah, di saluran yang dikelilingi oleh selinder tersebut. 

Jumlah air yang hilang selama penyaluran dan pendistribusian air irigasi 

dari sumber air ke lahan pertanian (sawah) dinyatakan dalan prosentase 

tinggi genangan air yang hilang. 
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Apabila memasok air ke petak sawah melalui jaringan irigasi.  

kehilangan air yang diperhitungkan dalam sistem irigasi teknis adalah :  

 Kehilangan air di petak usaha tani (Farm Waste), sebagai akibat 

dari rembesan (seepage) bocoran-bocoran di pematang dan 

limpasan-limpasan.  

 Kehilangan air di jaringan tersier dan kwarter (On Farm Losses); 

sebagai akibat rembesan bocoran di saluran.  

 Kehilangan air di jaringan utama (Conveyance Losses); sebagai 

akibat bocoran, rembesan evaporasi, evapotranspirasi dari rumput 

(tanaman yang ada di saluran) dan juga operation losses. 

 

2.10 Efisiensi Pemberian Air di Jaringan Irigasi  

Menurut Undang-undang No.7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air 

bahwa secara nasional, kita memang harus menghemat air, penghematan 

penggunaan air irigasi dilakukan, diantaranya dalam rangka: 

1. Konservasi sumber daya air 

Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan 

keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air. 

Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan 

pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan 

sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. 
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2. Pengawetan air  

Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan 

air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaat. Pengawetan air 

dilakukan dengan cara: 

a.   Menyimpan   air   yang    berlebihan    di    saat   hujan  untuk    dapat      

     dimanfaatkan pada waktu diperlukan; 

b.  Menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif  dan/atau; 

c.  Mengendalikan penggunaan air tanah. 

Umumnya untuk menilai apakah suatu pemberian air itu efektif dan efisien 

atau tidak, dinyatakan dengan efisiensi dan keragaman (uniformity). Dari 

sudut pandang pertanian, efisiensi irigasi didefinisikan sebagai keluaran 

produksi pertanian per satuan air sebagai masukan (kg/ha.mm). Dari sudut 

pandang keteknikan, pengertian efisiensi irigasi ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa tidak seluruh air yang diberikan atau disadap dan  masuk 

ke saluran dapat  dialirkan ke bangunan penyadapan berikutnya/ petak lahan 

yang diairi, tetapi ada bagian yang hilang/ tidak dapat dimanfaatkan.  

Mekanisme ataupun sistem pemberian air irigasi merupakan suatu hal yang 

sangat mendasar (urgent), untuk menentukan jumlah air yang akan 

diberikan dalam meningkatkan kebutuhan tanaman. 

Kelebihan air sering terjadi di dalam pemberian air yang menyebabkan 

banyaknya air yang terbuang, sehingga terjadi tidak efisiensi di lapangan. 

Mengatasi terjadi penggunaan air secara berlebihan, perlu didukung dengan 

suatu managemen irigasi yang baik dan terarah serta didukung oleh adanya 

operasi dan pemeliharaan di tingkat jaringan irigasi. Oleh karena itu pada 
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setiap perencanaan pemberian air irigasi di sawah yang sudah ada, perlu 

diketahui seberapa besar tingkat kehilangan airnya dan efisiensi pemberian 

air di saluran dapat diperkirakan seberapa besarnya sehingga tetap 

memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. 

Penggunaan air irigasi yang efisien adalah merupakan kewajiban setiap 

pemakai. Air yang merupakan barang langka dan mahal di suatu daerah 

tertentu, air yang tersedia pada umumnya dipergunakan dengan hati-hati. 

Sebaliknya di daerah yang airnya berlimpah, nilai air tersebut lebih rendah 

dan kecenderungannya adalah menyia-nyiakan air. 

Efisiensi penggunaan air irigasi tergantung pada beberapa faktor antara lain 

masalah pengelolaan air dan pola tanam. Pengelolaan air termasuk 

pemanfaatan air irigasi itu sendiri serta air hujan. Untuk mengefisiensikan 

penggunaan air irigasi perlu diperhatikan jumlah dan waktu pemberian air 

irigasi yang disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman, kapasitas tanah 

menyimpan air serta unsur-unsur cuaca yang menentukan evapotranspirasi 

potensial dan curah hujan. Pola tanam termasuk penentuan jenis tanaman 

serta waktu tanam akan menentukan jumlah air irigasi yang diperlukan 

selama musim pertumbuhan jika penyediaan air hujan tidak mencukupi 

kebutuhan air tanaman (Kurnia, 1997).  

Efisiensi irigasi berkurang jika kehilangan air lainnya disamping 

evapotranspirasi meningkat, yaitu berupa limpasan permukaan (run off) dan 

drainase (drainage). Salah satu usaha meningkatkan efisiensi irigasi yaitu 

dengan menekan kedua bentuk kehilangan air tersebut melalui usaha – 
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usaha konservasi tanah dan air, disamping penentuan pola tanam yang 

disesuaikan dengan kondisi iklim dan tanah (Kurnia, 1997). 

Efisiensi juga dipengaruhi oleh biaya, kualitas tenaga air, kemudahan 

penanganan air, tanaman yang sedang diberi air irigasi dan karakteristik 

tanah. Alasan tersebut, efisien pemberian air irigasi adalah istilah umum 

yang kasar yang diterapkan pada pelaksanaan pemberian air irigasi dalam 

bentuk kuantitatif. Maksud dari konsep efisiensi tersebut menunjukkan 

dimana peningkatan dapat dilakukan, yang akan menghasilkan pemberian 

air irigasi yang lebih efisien. 

Pengertian efisiensi timbul karena terjadinya kehilangan air selama proses 

pemberian air irigasi dan selama proses pemakaian air irigasi di petakan 

sawah, sehingga secara umum efisiensi irigasi didefenisikan sebagai 

perbandingan antara jumlah air yang diberikan dikurangi kehilangan air 

dengan jumlah air yang diberikan (Kurnia, 1997). 

Kehilangan air irigasi yang terjadi selama pemberian air disebabkan 

terutama oleh perembesan (seepage) di penampang basah saluran, evaporasi 

(umumnya relatif kecil) dan kehilangan operasional (operational losses) 

yang tergantung pada sistem pengolahan air irigasi (Kurnia, 1997). 

Dalam rangka meneliti berbagai faktor yang mengatur keseluruhan efisiensi 

dari sistem irigasi, sebagai berikut: (Bos and J.Nugteren, 1974) 

1. Efisiensi Aplikasi, disebut perbandingan antara jumlah air yang 

diberikan di akar tanaman dan jumlah air yang diberikan di lapangan, 

atau dengan kata lain perbandingan antara banyaknya air yang diberikan 
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kepada lahan pertanian dan banyaknya kebutuhan air yang diperlukan 

langsung untuk tanaman. 

2. Efisiensi Jaringan Pertanian, disebut perbandingan antara jumlah air 

yang diberikan kepada lahan petani dari sistem jaringan. Sebelum air 

masuk ke lahan pertanian, biasanya melewati jaringan ditingkat usaha 

tani (tersier). 

3. Efisiensi Jaringan Pembawa, disebut perbandingan jumlah air yang 

diberikan pada lahan usaha tani dari jaringan pembawa terhadap jumlah 

air yang diberikan pada lahan irigasi lewat jaringan pembawa. 

4. Efisiensi Lahan Pertanian, disebut perbandingan antara jumlah air yang 

diberikan kepada akar tanaman dan jumlah air diberikan kepada lahan 

usaha tani. 

5. Efisiensi Pemberian Air, yaitu perbandingan antara jumlah pemberian 

air kepada lahan pertanian dan jumlah pemberian air yang diberkan 

kepada daerah irigasi. 

6. Efisiensi Total, yaitu perbandingan antara jumlah air yang diberikan 

kepada akar tanaman dan jumlah air yang diberikan kepada daerah 

irigasi, lewat jaringan pembawa.    

Berdasarkan sistem pemberian air mulai dari bendung, saluran primer, 

saluran sekunder, saluran tersier dan saluran kwarter. Efisiensi pemberian 

primer dan sekunder disebut juga efisiensi pemberian di jaringan utama, 

sedangkan efisiensi pemberian tersier dan kwarter sering disebut sebagai 

efisiensi pemberian di jaringan tersier. Konsep efisiensi pemberian air 
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irigasi yang paling awal untuk mengevaluasi kehilangan air adalah efisiensi 

saluran pembawa air. 

Angka kehilangan air selama pengaliran di jaringan utama (primer dan 

sekunder) bila diambil rata-rata keseluruhan sebesar 12,0 % dengan 

simpangan baku sebesar 5,74 %. Angka kehilangan air ini memberikan 

efisiensi (volumetris) pengaliran (pemberian) air di jaringan utama (primer 

dan sekunder) sebesar 88,0 % (Kurnia, 1997). 

Secara skematis aliran air irigasi mulai dari bendung sampai ke tanaman 

dapat digambarkan seperti pada Gambar 3.  

                                                    

                     Saluran                                        Saluran 

                     Primer                                        Sekunder 

 

                                                                             Saluran Tersier           

 

                                                                           Saluran  

                                                                           Kwarter 

                               

 

Saluran Drainase 

         Sumber : Kurnia, 1997 

Gambar 2.3. Skematisasi Aliran Air Irigasi 

Keadaan topografi yang lereng, berteras sangat mungkin kehilangan air di 

satu saluran pembawa (melalui perkolasi dan rembesan) mengisi saluran 

pembawa air di bawahnya. Hal seperti itu, batas kehilangan air menjadi 

kabur. Apabila kehilangan air diperhitungkan, komponen kehilangan air di 

Bendung Pintu Sadap 

Sekunder 

 

Pintu Sadap 

Tersier 

Tanaman

/ Padi 

Petakan 

Sawah 

 

Pintu Sadap 

Kwarter 



42 

 

saluran secara umum terdiri atas air yang merembes kearah samping, 

perkolasi, dan penguapan (evapotranspirasi) (Kurnia, 1997). 

Bentuk umum efisiensi air di jaringan utama (saluran primer dan sekunder) 

dapat dinyatakan sebagai nisbah (perbandingan) debit air yang keluar (Q 

hilir) dengan debit air yang masuk (Q hulu) dalam satu penggal saluran. 

Penggal saluran yang dimaksud untuk jaringan utama (saluran primer dan 

sekunder) biasanya penggal saluran diantara dua bangunan bagi atau dari 

bangunan sadap sampai dengan bangunan bagi pertama (Kurnia, 1997).  

2.10.1  Efisiensi Irigasi Dengan Berbagai Pendekatan 

Upaya-upaya penghematan air dibagi atas tiga kelompok besar 

menurut letaknya air, yaitu : 

1) Penghematan air pada sumber air 

2) Penghematan air pada jaringan distribusi; dan 

3) Penghematan air pada tingkat pengguna air, yang lebih lanjut 

dibagi lagi atas: 

a. Pendekatan teknis 

b. Pendekatan kebijakan 

c. Pendekatan kelembagaan 

d. Pendekatan sosial budaya 

Untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air yang selalu meningkat, 

dapat dilakukan upaya-upaya dari dua sisi, yaitu sisi pasok (supply 

oriented) dan sisi kebutuhan (demand oriented). Penghematan air 

termasuk dalam kategori upaya demand oriented, dan secara 

spesifik dinamakan juga sebagai demand management atau 
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pengelolaan kebutuhan air. Penghematan air dapat dilakukan dalam 

berbagai bentuk dan kombinasi dari kelompok upaya-upaya teknis; 

kebijakan; sosial budaya; dan kelembagaan 

2.11 Penghematan Air di Jaringan Distribusi 

Penghematan air di jaringan distribusi pada dasarnya adalah meningkatkan 

efisiensi sistem jaringan distribusi. Efisiensi suatu sistem distribusi adalah 

perbandingan antara air yang memasuki sistem, dengan air yang sampai 

pada pemakai air. Peningkatan efisiensi ini dapat dilakukan yaitu dengan 

mengurangi kebocoran-kebocoran dan pengambilan air secara liar yang tak 

terkendali. 

Beberapa upaya  teknis dan managerial yang biasa dilakukan antara lain 

adalah: 

- lining pada saluran terbuka 

- mengganti saluran pembawa dengan pipa 

- perbaikan kebocoran-kebocoran 

- mengendalikan pengambilan liar 

- meningkatkan pemeliharaan 

- meningkatkan pengoperasian pembagian dan pemberian air yang efisien 

Efisiensi air irigasi berarti perbandingan antara air yang digunakan oleh 

tanaman padi dengan air yang diberikan dari irigasi. Efesiensi irigasi dibagi 

kedalam tiga kelompok, yaitu efesiensi di jaringan utama (efisiensi pada 

saluran primer dan sekunder), efisiensi pendistribusian (efisiensi pada 

saluran tersier dan kwarter), dan efisiensi penggunaan air pada petak sawah  
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Efisiensi irigasi menunjukkan angka daya guna pemakaian air yaitu 

merupakan perbandingan antara jumlah air yang digunakan dengan jumlah 

air yang diberikan.  

Besarnya efisiensi pada saluran dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 η   =  [ 
huluQ

hilirQ
 ] x 100 % ...............................................(3) 

 

Dimana : 

η   =  efisiensi saluran (%). 

Q hilir  =  debit (banyak aliran) pada saluran sekunder ditinjau bagian  

          hilir (m3/detik) 

Q hulu     =   debit (banyak aliran) pada saluran sekunder ditinjau bagian hulu  

                 (m3/detik). 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Umum 

Metodologi  penelitian  adalah  merupakan suatu penyelidikan yang 

sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan 

suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah 

tertentu yang memerlukan jawaban. Metodologi penelitian mengkaji 

ketentuan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian untuk 

memperoleh kajian ilmiah. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah 

dengan cara melakukan pengolahan data primer. 

 

3.2 Lokasi Penelitian dan Data 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

Sungai Way Sekampung difungsikan sebagai saluran suplesi air 

irigasi yang berasal dari Bendungan Batutegi. Air irigasi tersebut 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan debit yang berasal dari 

penyadapan oleh Bendung Argoguruh untuk areal irigasi seluas 

20.600 hektar ketika Bendungan Batutegi belum dibangun, akan 

tetapi setelah selesainya pembangunan Bendungan Batutegi di 

bagian hulu Sungai Way Sekampung,  maka  total  areal  irigasi  

dapat  dikembangkan  hingga  mencapai sebesar  77.000 hektar. 

Data potensi luas baku tersebut, dibuat suatu rencana tanam  yang  
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mempunyai  hubungan  dengan  kebutuhan  air  irigasi  tanaman, 

sehingga diharapkan akan sesuai antara realisasi tanam dengan 

rencana tanam yang telah diprogramkan. 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

            Gambar 3.1. Irigasi Way Sekampung 

 
 

           Untuk Skema DAS Way Sekampung disajikan pada Gambar 4 

          berikut ini: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 

 

 

 

            Gambar 3.2. Skema DAS Way Sekampung 
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            A. Bendung Argoguruh 

    Bendung   Argoguruh  dibangun  tahun 1935  terletak   di   Sungai  

     Way   Sekampung    Desa   Tegineneng,  lebih  kurang 35 km dari    

   kota Tanjung Karang –  Lampung.  

    Bendung    Argoguruh    ini    terletak   pada  koordinat  5°11'57"S     

    105°10'46"E. 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Gambar 3.3. Peta Bendungan Batutegi dan Bendung Argoguruh 

 

 

 

 

 

 

 

   

               

            Gambar 3.4. Bendung Argoguruh  

  

 

 

SUNGAI 

WAY SEKAMPUNG 
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          B. Sekampung Sistem 

    Sekampung  Sistem  yang  secara  geografis berada di Kabupaten  

    Lampung Tengah, Kota Metro dan  Kabupaten  Lampung Timur. 

 

  

 

 

` 

`` 

 

 

 

 

 

                 Gambar 3.5. Lokasi Daerah Irigasi  

                  Sekampung Sistem (BBWS Mesuji Sekampung, 2014) 

 

Untuk pembagian daerah irigasinya, Sekampung Sistem ini terbagi 

menjadi 2 (dua) yaitu : 

 FEEDER CANAL I 

1. Daerah Irigasi Sekampung Bunut 

Daerah Irigasi Sekampung Bunut secara geografis termasuk 

wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung 

Timur, dan Kota Metro. Daerah Irigasi Sekampung Bunut ini 

terletak pada koordinat 105°13' BT - 105°25' BT dan 5°02' LS 

- 5°10' LS. 
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2. Daerah Irigasi Sekampung Batanghari 

Daerah Irigasi Sekampung Batanghari secara geografis 

termasuk wilayah Kabupaten Lampung Timur, dan Kota 

Metro. Daerah Irigasi Sekampung  Batanghari ini terletak pada 

koordinat 105°13' BT - 105°30' BT dan 5°05' LS - 5°10' LS. 

3. Daerah Irigasi Raman Utara 

 Daerah   Irigasi    Raman  Utara   secara geografis termasuk 

wilayah  Kabupaten Lampung Timur. Daerah Irigasi Raman 

Utara ini terletak  pada koordinat 105°19' BT - 105°29' BT dan 

4°56' LS - 5°04' LS. 

4. Daerah Irigasi Batanghari Utara 

Daerah Irigasi Batanghari Utara secara geografis termasuk 

wilayah Kabupaten Lampung Timur. Daerah Irigasi 

Batanghari Utara ini terletak pada koordinat 105°28' BT - 

105°33' BT dan 4°54' LS - 5°01' LS. 

 FEEDER CANAL II 

1. Daerah Irigasi Punggur Utara 

Daerah Irigasi Punggur Utara secara geografis termasuk 

wilayah Kabupaten Lampung Timur. Daerah Irigasi Punggur 

Utara ini terletak pada koordinat 105°28' BT - 105°33' BT dan 

4°54' LS - 5°01' LS. 

2. Daerah Irigasi Bekri 

Daerah Irigasi Bekri secara geografis termasuk wilayah 

Kabupaten Lampung Tengah. Daerah Irigasi Bekri ini terletak 
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pada koordinat 105°08' BT - 105°14' BT dan 4°59' LS - 5°10' 

LS. 

3. Daerah Irigasi Rumbia 

Daerah Irigasi Rumbia secara geografis termasuk wilayah 

Kabupaten Lampung Tengah. Daerah Irigasi Rumbia ini 

terletak pada koordinat 105°24' BT - 105°30' BT dan 4°46' LS 

- 4°55' LS. 

 

3.2.2 Data 

Dalam   pengumpulan   data   penelitian  di  dapat  dari  Balai  Besar 

Wilayah   Sungai   Mesuji   Sekampung,  Balai  PPSDA  Metro  dan 

penelitian  di   lapangan.  Adapun   data   yang   digunakan    adalah  

meliputi : 

-  Debit suplai yang disuplai dari Bendung Argoguruh  

-  Debit air irigasi yang masuk ke saluran sekunder di setiap Daerah 

  Irigasi di Sekampung Sistem 

-  Perhitungan  waktu lama pengaliran yang diperlukan mulai suplai    

    (awal) sampai dengan saluran sekunder di setiap Daerah Irigasi di    

    Sekampung Sistem 

-  Kondisi  dan  skema   jaringan  irigasi  di  setiap  Daerah Irigasi di        

 Sekampung Sistem. 
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3.3 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut: 

1.Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat 

teoritis, landasan teori serta berbagai literatur yang mendukung penelitian. 

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, meneliti dan memahami 

segala informasi, baik yang berupa data tertulis maupun yang berupa 

gambar yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.  

2.Pengumpulan data  

 Data    yang    diperlukan    untuk    penelitian     ini    adalah    data   yang  

 meliputi : 

-  Debit suplai yang disuplai dari Bendung Argoguruh  

-  Debit air irigasi yang masuk ke saluran sekunder di setiap Daerah 

  Irigasi di Sekampung Sistem 

-  Perhitungan waktu lama pengaliran yang diperlukan mulai suplai    

    (awal) sampai dengan saluran sekunder di setiap Daerah Irigasi di    

    Sekampung Sistem 

-   Kondisi  dan  skema  jaringan  irigasi  di  setiap  Daerah Irigasi di        

  Sekampung Sistem 

3. Analisis data 

Analisis data dilakukan untuk mencari kondisi besaran suplai debit air 

irigasi terhadap kebutuhan debit akan air irigasi di masing-masing 

Daerah Irigasi di Sekampung Sistem. Adapun langkah – langkah yang 

diambil dalam analisa data adalah sebagai berikut : 
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a. Dalam penelitian ini akan mengumpulkan data debit suplai rerata 

Bendung Argoguruh untuk mensuplai air irigasi ke setiap Daerah 

Irigasi yang ada di Sekampung Sistem     

b. Mencari lama waktu pengaliran yang dibutuhkan . 

Penelitian ini membutuhkan data lama waktu pengaliran yang 

dibutuhkan mulai dari air irigasi disuplai dari Bendung Argoguruh 

sampai air irigasi tersebut masuk ke saluran sekunder terakhir di setiap 

Daerah Irigasi yang ada di Sekampung Sistem 

c.  Mencari besaran debit yang diterima di saluran sekunder  

Dalam penelitian ini akan dicari debit yang diterima di saluran 

sekunder masing – masing Daerah Irigasi di Sekampung Sistem. 

d.  Mengetahui kondisi dan skema jaringan irigasi  

     Dalam   penelitian   ini   akan   menyelidiki  kebutuhan debit, kondisi  

dan  skema  dari   jaringan    irigasi    di    setiap    Daerah    Irigasi  di  

Sekampung Sistem. 

4. Analisa hasil 

Setelah analisa data selesai dilakukan maka hasilnya akan dianalisa  

untuk mengetahui kondisi hubungan antara debit suplai air irigasi dengan 

kebutuhan debit air irigasi dan alasan-alasan yang mendasari hubungan-

hubungan tersebut. 

5 . Pelaporan dan publikasi 

Hasil penelitian akan disusun dalam bentuk laporan yang bisa menjadi 

salah satu masukan dan rekomendasi kepada pihak terkait dalam 
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penyusunan program rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi yang ada di 

Sekampung Sistem. 

 

3.4 Bagan Alir Tahapan Penelitian 

Secara umum  tahapan penelitian dapat dilihat pada bagan alir di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Bagan Alir Penelitian 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan   uraian,  hasil  analisis  dan  perhitungan  yang telah dijelaskan       

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1  Kemampuan suplai debit air irigasi dari Bendung Argoguruh sudah tidak 

bisa memenuhi kebutuhan debit akan air irigasi di 7 (tujuh) Daerah 

Irigasi yang ada di Sekampung Sistem ( Q suplai < Q kebutuhan). 

2. Besaran Debit suplai air irigasi yang berasal dari Bendung Argoguruh 

terjadi pengurangan besaran debit saat sampai pada Saluran Sekunder 

terakhir di setiap Daerah Irigasi yang ada di Sekampung Sistem. 

3. Lama waktu pengaliran air irigasi yang terjadi sekarang mengalami 

perlambatan waktu jika dibandingkan dengan rencana lama waktu 

pengaliran saat desain awal. 

4. Kondisi dan kemampuan saluran irigasi yang ada di Sekampung Sistem 

mengalami penurunan yang cukup signifikan secara fungsi pengaliran. 

Hal ini disebabkan oleh terjadinya banyak kerusakan (berat, sedang dan 

ringan) di saluran pembawa, saluran primer dan saluran sekunder yang 

ada di setiap Daerah Irigasi yang ada di Sekampung Sistem. 
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