
Bab I  Pendahuluan 

I.1 Latar Belakang 

 Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan 

hidup semua makhluk hidup. Air juga sangat diperlukan untuk kegiatan industri, 

perikanan, pertanian dan usaha-usaha lainnya. Dalam penggunaan air sering terjadi 

kurang hati-hati dalam pemakaian dan pemanfaatannya sehingga diperlukan upaya 

untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air melalui 

pengembangan, pelestarian, perbaikan dan perlindungan. Dalam pemanfaatan air 

khususnya lagi dalam hal pertanian, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan 

serta pengembangan wilayah, Pemerintah Indonesia melakukan usaha 

pembangunan di bidang pengairan yang bertujuan agar dapat langsung dirasakan 

oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air.(Priyonugroho, 2014) 

 Dalam memenuhi kebutuhan air khususnya untuk kebutuhan air di 

persawahan maka perlu didirikan sistem irigasi dan bangunan bendung. Kebutuhan 

air di persawahan ini kemudian disebut dengan kebutuhan air irigasi. Untuk irigasi, 

pengertiannya adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi 

untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, 

irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Tujuan irigasi adalah 

untuk memanfaatkan air irigasi yang tersedia secara benar yakni seefisien dan 

seefektif mungkin agar produktivitas pertanian dapat meningkat sesuai yang 

diharapkan.(Priyonugroho, 2014) 

 Air irigasi di Indonesia umumnya bersumber dari sungai, waduk, air tanah 

dan sistem pasang surut. Salah satu usaha peningkatan produksi pangan khususnya 

padi adalah tersedianya air irigasi di sawah-sawah sesuai dengan kebutuhan. 

Kebutuhan air yang diperlukan  pada areal irigasi besarnya bervariasi sesuai 

keadaan. Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman 

dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan 

kontribusi air tanah. Besarnya kebutuhan air irigasi juga bergantung kepada cara 

pengolahan lahan.(Priyonugroho, 2014) 

 Rawan pangan yang terjadi di Indonesia sudah menjadi isu nasional, 

sehingga pertanian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk 



menunjang program pembangunan dan pengembangan ekonomi nasional. Beras 

merupakan komoditi makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Swasembada pangan terutama beras merupakan kebutuhan pokok nasional yang 

harus segera tercapai agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik. Melestarikan swasembada beras merupakan suatu komitmen nasional 

yang harus diwujudkan dari waktu ke waktu, untuk mencapai swasembada beras, 

perlu diupayakan secara serius untuk peningkatan dan pengembangan lahan 

pertanian irigasi teknis. Lahan pertanian irigasi teknis yang potensial untuk lahan 

budidaya tanaman padi telah banyak mengalami penyusutan karena beralih fungsi 

lahan menjadi lahan industri maupun permukiman.(Triana, Suryono, & Widodo, 

2016) 

 Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa 

setelah Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Dengan itu sukabumi 

penyumbang besar terhadap program pemerintah yaitu kedaulatan pangan nasional. 

Di kabupaten sukabumi ada 1175 daerah irigasi, namun daerah irigasi yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah kabupaten sukabumi 156 daerah irigasi salah 

satunya daerah irigasi Cikanteh dengan luas areal 752 Ha dengan klasifikasi irigasi 

teknis berlokasi di desa Ciwaru Kec. Ciemas. Daerah irigasi cikanteh ini salah satu 

daerah irigasi teknis yang berpotensi penyumbang besar terhadap kedaulatan 

pangan nasional tetapi fakta di lapangan rencana tata tanam global (RTTG) daerah 

irigasi tersebut kurang maksimal sehingga dari 3 masa tanam, di masa tanam ke 2 

saja Intensitas Pertanaman (IP) hanya 59.84% padi 40,16% palawija dan masa 

tanam ke 3 tidak ditanam (bera). Untuk menunjang program kedaulatan pangan 

nasional maka perlu perencanaan tata tanam yang optimal dengan memanfaatkan 

debit air yang tersedia menjadi efektif dan efisien maka perlu dibuat kajian  Rencana 

Tata Tanam Global dan rencana pembagian pemberian air. 
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I.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah-

masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Kenapa ketersediaan air tidak mencukupi untuk produktifitas lahan 

pertanian di daerah irigasi Cikanteh ? 

2. Bagaimana upaya pemenuhan areal DI. Cikanteh ? 

3. Kenapa produktifitas pertanian tidak bisa meningkat ? 

I.3 Batasan Masalah 

 Untuk menghindari pembahasan yang lebih luas dan tidak sesuai dengan 

penelitian maka penulis membatasi masalah, antara lain :  

1. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Daerah Irigasi 

Cikanteh 

2. Lingkup penelitiannya meliputi Perencanaan kegiatan operasi, RTTG, 

neraca air, dan RTTD  

3. Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi 

4. Rencana pemberian air 

I.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengefektifkan dan mengefisien penggunaan debit yang tersedia 

2. Untuk memenuhi areal DI. Cikanteh 

3. Untuk merencanakan pola tanam yang serempak  

4. Untuk mengetahui keseimbangan air yang tersedia dengan kebutuhan 

I.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain : 

1. Untuk pengoptimalisasian air di jaringan irigasi supaya efektif dan 

efisien dan memenuhi semua areal di irigasi tersebut  

2. Bagi lembaga masyarakat tani pengguna pemakai air irigasi sebagai 

acuan pelaksanaan tata tanam, pembagaian dan pemberian air  



3. Bagi intansi pemerintah terkait untuk dijadikan tata cara kegiatan 

pengelolaan jaringan 

I.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini, antara lain : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, maksud dan tujuan, manfaat penelitian dan sitematika analisi 

laporan yang dibuat. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 Menguraikan tentang dasar-dasar perhitungan Rencana Tata Tanam 

Global (RTTG) 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Menguraikan langkah-langkah penelitian rencana tata tanam global 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Menguraikan tentang data hasil analisis dan pengolahan data yang 

dilakukan untuk menganalisis RTTG secara keseluruhan 

BAB V PENUTUP 

 Menguraikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian rencana 

tata tanam global pada daerah irigasi Cikanteh serta memberikan 

tanggapan yang berupa saran berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan  



 


