
 

 

 

 

 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan sumber daya 

alam yang melimpah. Hal ini terbukti dengan keadaan tanah Indonesia yang 

sangat subur. Negara Indonesia memiliki peran penting sebagai produsen bahan 

pangan di mata dunia. Meski menduduki posisi ketiga sebagai negara penghasil 

pangan di dunia setelah China dan India, hampir setiap tahun Indonesia selalu 

menghadapi persoalan berulang dengan produksi pangan terutama beras. 

Indonesia termasuk kedalam 4 negara pengimpor beras terbesar di dunia.  

Produksi beras Indonesia yang begitu tinggi belum bisa mencukupi kebutuhan 

penduduknya, akibatnya Indonesia masih harus mengimpor beras dari Negara 

penghasil pangan lain seperti Thailand. (Mabruri, 2012) 

Indonesia merupakan negara pengimpor beras terbesar didunia sejak tahun 1960-

1980. Adanya perkembangan irigasi sejak tahun 1969 hingga Rencana 

pembangunan Lima Tahun (REPELITA), Indonesia sukses memproduksi beras 

dan menjadi swasembada beras tahun 1984 dan menerima penghargaan FAO 

tahun 1987, kondisi ini berlanjut hingga 1988.  
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Setelah tahun itu Indonesia menjadi pengimpor beras kembali hingga tahun 2007. 

Pada tahun 2008 Indonesia berhasil menjadi swasembada beras kembali.    

(Rosadi, 2010) 

Swasembada beras adalah salah satu upaya pengembangan sektor pertanian yang 

coba dilakukan oleh pemerintah. Swasembada beras yang berorientasi pada 

empowering potensi pertanian perlu dikuatkan juga bahwa landasan epistemis 

yang digunakan adalah untuk penguatan kembali pertanian sebagai way of life, 

sebagai sebuah bagian dari budaya masyarakat. (Ardhiyani, 2008) 

 Jika swasembada beras hanya sekedar target untuk pencapaian ekonomi semata, 

maka pengembangan yang dilakukan hanya akan ditingkatan pasar saja, hak-hak 

petani tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Lebih dari 24 tahun menunggu, 

akhirnya swasembada beras tercapai juga. Swasembada tahun 2008 ini berbeda 

dibandingkan tahun 1984 karena swasembada kali ini tanpa sedikit pun dibarengi 

impor beras. Swasembada beras pada tahun 1984 masih dibarengi dengan impor 

beras 414.300 ton (lihat Tabel 1, dan Gambar 1). Mengapa kita bisa swasembada 

beras?  

Pertanyaan ini penting diajukan sebagai refleksi sekaligus pijakan dalam upaya 

mempertahankan swasembada beras 2009 dan pada tahun-tahun yang akan 

datang. 

Perlu diingatkan bahwa sejak munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 

tentang Sistem Budidaya Tanaman, tidak ada lagi kemampuan pemerintah 

mengontrol budidaya pertanian. Petani bebas memilih komoditas apa yang akan 

mereka tanam tanpa ada tekanan atau paksaan untuk menanam komoditas tertentu 

yang diinginkan pemerintah. 
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Sejak itu, impor beras terus meningkat dan puncaknya tahun 1999, di mana impor 

beras mencapai 4,7 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Melalui 

UU itu pula, era ”liberalisasi” budidaya pertanian dimulai karena tidak ada 

kendali pemerintah atas usaha tani. Satu-satunya faktor yang menjadi acuan petani 

memilih komoditas yang akan mereka tanam adalah faktor keuntungan. 

(Pujiatmoko, 2008)   

Tabel 1.  Produksi beras indonesia (dalam ribuan ton) 

Tahun 
Produksi 

(kiloton) 
Tahun 

Produksi 

(kiloton) 
Tahun 

Produksi 

(kiloton) 
Tahun 

Produksi 

(kiloton) 

1983 25.932 1992 31,356 2001 31,891 2009 40,656 

1984 24,006 1993 31,318 2002 32,130 2010 42,43**  

1985 26.542+ 1994 30,317 2003 32,950 2011 41,32  

1986 27,014+ 1995 32,334 2004  33,490 
  

1987 27,253+ 1996 33,216 2005 34,120 
  

1988 28,340 1997 31,206 2006 34,600+ 
  

1989 29,072 1998 31,118 2007 36,970+§ 
  

1990 29,366 1999 31,294 2008 38,078+# 
  

1991 29,047 2000 32,130 2008 40,34* 
  

+Swasembada beras 
§Dengan asumsi produksi GKG 58.5 juta ton yang setara dengan 36,9 juta ton 

beras 
#Perkiraan BPS Maret 2009 
*surplus 3 juta ton dan asumsi bahwa 63.83 juta ton GKG setara dengan 40.34 juta 

ton beras 
**67.15 juta ton GKG diasumsikan setara dengan 42.43 juta ton beras 

Produksi beras diprediksi sebagai 63,2% dari produksi Gabah Kering Giling 

(GKG). 

(BPS dan The Rice Report, 2003  Dalam Rosadi, 2010) 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gabah#Istilah_perdagangan_gabah
http://www.fspi.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=38
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Gambar 1.  Tahun produksi dan impor beras tahun 1968 – 2006 

(Sources: Handoko et.al., 2007. Dalam Rosadi, 2010) 

 

Perubahan penggunaan lahan di Daerah Irigasi Way Ketibung dari sawah untuk 

tanaman padi menjadi tanaman perkebunan karet dan  sawit merupakan salah satu  

penyebab  menurunnya produksi padi di Daerah Irigasi Way Ketibung. 

Adanya perubahan penggunaan lahan tersebut disebabkan oleh kurang tersedianya 

air irigasi di sawah. Karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan 

sawah dalam upaya meningkatkan produksi padi. 

 

Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil panen padi dari sawah, selain 

penggunaan pupuk dan varietas unggulan, adalah dengan mencermati pola curah 

hujan (iklim) di daerah bersangkutan. Dengan mencermati pola iklimnya, 

diharapkan padi yang ditanam akan terpenuhi kebutuhan airnya yang pada 

akhirnya akan meningkatkan produksi. Wilayah yang akan diteliti pada tulisan ini 

meliputi wilayah pertanian tanaman padi yang sebagian besar memanfaatkan air 

dari Daerah Irigasi Way Ketibung Kabupaten Lampung Selatan.  
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1.2  Identifikasi Masalah  

Daerah Irigasi Way Ketibung memiliki lahan yang dimanfaatkan untuk tanah 

pertanian. Tanah pertanian yang akan dibahas disini yaitu tanah persawahan yang 

biasa digunakan untuk menanam padi. Ketersediaan air di Daerah Irigasi Way 

Ketibung sangat tergantung dari keberadaan hujannya. Oleh karena itu, di dalam 

penelitian ini akan dibahas penentuan pola tanam pada budidaya tanaman padi 

sawah.  

Dari uraian pada latar belakang ada beberapa permasalahan yang akan diteliti 

didalam tulisan ini yaitu : 

1. Bagaimana ketersediaan air di Daerah Irigasi Way Ketibung ? 

2. Bagaimana pembuatan pola tanam padi sawah yang optimal di Daerah 

Irigasi Way Ketibung ? 

 

1.3 Batasan Masalah Penelitian 

 

1.  Wilayah Studi  

Irigasi Way Ketibung dengan luas 32.061 ha (320,61 km2) merupakan 

bagian dari DPS Way Sekampung dengan sebaran Sub sub Irigasi -nya 

berada pada wilayah administrative Kabupaten Lampung Selatan.   

Secara geografis Irigasi Way Ketibung berada pada kedudukan 05o29’ -

05o39’ Lintang Selatan dan antara 105o23,5’-105o38’ Bujur Timur.  
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Peta administrasi Irigasi Way Ketibung dapat dilihat pada Lampiran 62. 

Wilayah Irigasi Way Ketibung dibatasi oleh wilayah-wilayah, yaitu : 

a. Sebelah utara oleh Irigasi Way Sulan 

b. Sebelah timur oleh Irigasi Way Pisang 

c. Sebelah selatan oleh Irigasi DPS Rajabasa 

d. Sebelah barat oleh Irigasi Way Sulan dan DPS Rajabasa 

Secara administratif pemerintahan, Daerah Irigasi Way Ketibung termasuk 

di dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan yang 

meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Candipuro, Ketibung, dan 

Sidomulyo, Way Sulan, dan Way Panji.  

Daerah penelitian di pilih Daerah Irigasi Way Ketibung karena 

mampertimbangkan beberapa hal, yaitu : 

a. Di daerah ini masih banyak terdapat pertanian sawah yaitu meliputi 

100 % sawah di Daerah Irigasi Way Ketibung. 

b. Merupakan wilayah yang memilki data curah hujan dari tahun 1992 

sampai dengan 2006. 
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2. Batasan Studi  

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan 

terdahulu, maka didalam penelitian ini digunakan beberapa batasan, yaitu : 

a. Yang akan dilihat dan dianalisis dalam hal ini adalah distribusi 

curah hujan, dan kegiatan budidaya tanaman padi sawah. 

b. Didalam membahas jadwal tanam padi sawah, digunakan data 

curah hujan dan ketersediaan air di Daerah Irigasi Way Ketibung. 

c. Faktor – faktor yang mempengaruhi produktifitas padi, selain curah 

hujan, dianggap konstan. Faktor – faktor tersebut adalah teknik 

pengelolaan sawah (pengolahan tanah, pemupukan dan 

pemberantasan hama), Varietas, jenis tanah, penyinaran matahari, 

dan ketinggian 

 

1.4    Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui neraca air di Daerah Irigasi Way Ketibung 

2. Menyusun pola tanam padi sawah yang optimal di Daerah Irigasi Way 

Ketibung. 
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1.5   Manfaat Penelitian 

 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui karakteristik curah hujan di wilayah Daerah Irigasi Way 

Ketibung, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu parameter yang 

harus diperhatikan dalam budidaya padi sawah. 

2. Memberikan informasi tentang pola tanam padi sawah yang sesuai 

untuk melakukan penanaman padi sawah bagi para petani di Daerah 

Irigasi Way Ketibung. 

 

 

 


