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ABSTRAK 

Bendung Argoguruh dibangun pada tahun 1935 di Sungai Way Sekampung untuk 

memenuhi kebutuhan suplai air irigasi Sekampung Sistem yang memanfaatkan 

aliran sungai Way Sekampung. Terjadi penurunan luasan daerah irigasi yang dapat 

dialiri dari Bendung Argoguruh dari 57.320 Ha pada tahun 2017 menjadi 54.741 

Ha pada tahun 2019, salah satunya pada daerah irigasi Sekampung Batanghari. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran kebutuhan, ketersediaan, dan 

keseimbangan air yang ada di daerah irigasi Sekampung Batanghari. Data yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data curah 

hujan setengah bulanan, data debit terukur dari Bendung Argoguruh setengah 

bulanan, data luas daerah irigasi Sekampung Batanghari, data klimatologi 10 

(sepuluh) tahun terakhir, dan data tata guna lahan. Analisis meliputi perhitungan 

ketersediaan air irigasi, kebutuhan air irigasi, serta analisis imbangan air. Hasil 

penelitian untuk luas lahan eksisting menunjukkan bahwa status imbangan air 

masih belum optimum dan mengalami defisit sebesar 2,514 m3/s, 10,177 m3/s dan 

11,422 m3/s. Maka disimulasikan luas lahan yang ideal serta alternatif masa tanam 

agar imbangan air pada daerah irigasi Sekampung Batanghari mencapai hasil yang 

optimum. Luas lahan yang ideal untuk masa tanam eksisting sebesar 2.150 Ha dan 

masa tanam yang paling imbangan airnya paling optimum adalah alternatif massa 

tanam pertama yang dimulai pada bulan Januari dua minggu pertama. 

 

Kata Kunci: Sekampung Batanghari, Irigasi, Keseimbangan Air 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bendung Argoguruh dibangun 

pada tahun 1935 di Sungai Way 

Sekampung untuk memenuhi 

kebutuhan suplai air irigasi 

Sekampung Sistem yang 

memanfaatkan aliran sungai Way 

Sekampung. Guna menyalurkan air 

irigasi dari Bendung Argoguruh ke 

areal sawah yang berada di seluruh 

Daerah Irigasi (DI) yang ada di 

Sekampung Sistem, maka dibangun 

lah jaringan irigasi dan bangunan 

pelengkapnya yang mampu mengairi 

areal potensial seluas 66.573 Ha 

sawah. (pu.go.id, 2005). 

Menurut penelitian Aprizal dan 

Nur Yuniar tahun 2017, DI 

Sekampung Sistem yang dialiri oleh 

Bendung Argoguruh memiliki areal 

fungsi seluas 57.320 Ha, namun 

berdasarkan data yang diperoleh dari 

Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji 

Sekampung, pada tahun 2019 luas 

areal fungsional DI Sekampung 

Sistem berkurang menjadi 54.741 Ha. 

Maka terdapat pengurangan luas areal 

fungsi yang dialiri oleh D.I. 

Sekampung Sistem sebesar 2.579 Ha. 

Sehubungan dengan berkurangnya 
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luas areal sawah yang besar tersebut, 

maka sangat diperlukan keseimbangan 

air yang tepat antara debit air yang 

masuk dengan kebutuhan untuk 

irigasi. Hal tersebut sangatlah penting 

guna menjamin dan memastikan 

proses pola tanam bisa berjalan baik 

dan terkendali. (Christa Emanuel, 

2016). 

Dari uraian yang dikemukakan di 

atas, terjadi penurunan luasan daerah 

irigasi yang dapat dialiri dari Bendung 

Argoguruh dari 57.320 Ha pada tahun 

2017 menjadi 54.741 Ha pada tahun 

2019. Hal ini disebabkan karena 

perubahan tata guna lahan di wilayah 

hulu DAS serta pengaruh kondisi dari 

masyarakat. Oleh karena itu, 

diperlukan analisis keseimbangan air 

pada daerah irigasi Sekampung 

Sistem, khususnya DI Sekampung 

Batanghari yang saat ini kondisinya 

memerlukan penanganan dan analisis 

yang tepat dalam memenuhi 

keseimbangan antara ketersediaan air 

dengan kebutuhan air pada daerah 

irigasi tersebut. D.I. Sekampung 

Batanghari dipilih karena berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Aniessa, 

dkk. tahun 2017 suplai air di daerah 

irigasi tersebut kurang, terutama saat 

musim kemarau. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan 

dikaji pada Tugas Akhir ini adalah: 

1. Seberapa besar kebutuhan air irigasi 

yang dibutuhkan D.I. Sekampung 

Batanghari? 

2. Bagaimana ketersediaan debit air 

irigasi yang disuplai dari Bendung 

Argoguruh untuk melayani D.I. 

Sekampung Batanghari? 

3. Bagaimana imbangan air irigasi 

yang ada di D.I. Sekampung 

Batanghari untuk menyalurkan air 

irigasi ke areal sawah? 

 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis besaran kebutuhan air 

irigasi pada D.I. Sekampung 

Batanghari; 

2. Mengetahui ketersediaan debit air 

irigasi terkini yang disuplai dari 

Bendung Argoguruh untuk 

melayani D.I. Sekampung 

Batanghari; 

3. Menganalisis imbangan air irigasi 

di D.I. Sekampung Batanghari 

untuk menyalurkan air irigasi ke 

areal sawah, apakah mencukupi 

sistem pola tata tanam Padi-Padi-

Palawija atau tidak. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian yang 

ditinjau adalah: 

1. Daerah Irigasi yang ditinjau adalah 

D.I. Sekampung Batanghari dengan 

areal fungsi seluas 9.634 Ha yang 

dialiri oleh Bendung Argoguruh; 

2. Suplai air yang dialirkan adalah 

yang berasal dari Bendung 

Argoguruh; 

3. Pola tata tanam yang dibuat adalah 

Padi-Padi-Palawija; 

4. Data hujan yang digunakan dari 

tahun 2010 – 2019, berasal dari 13 

stasiun hujan di sekitar DI 

Sekampung Batanghari; 

5. Data Klimatologi yang digunakan 

dari tahun 2010 – 2019, diperoleh 

dari Badan Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG) Stasiun Klimatologi 

Masgar, Pesawaran. Data tersebut 

meliputi: 

6. Penelitian ini tidak memperhatikan 

aspek hidraulika, ekonomi, dan 

aspek hukum; 

7. Penelitian ini tidak 

memperhitungkan kehilangan air di 

saluran irigasi menuju lahan 

pertanian; 
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8. Penelitian ini membatasi hanya 

melihat atau menyimulasikan 

dengan pengurangan luas lahan saja 

tanpa memperhatikan penjadwalan 

dan pembagian air secara 

bergiliran; 

9. Jenis tanaman Padi yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Padi 

kualitas unggul dari FAO dan jenis 

tanaman Palawija yang digunakan 

adalah Jagung; 

10. Penelitian ini menggunakan 

aplikasi Cropwat 8.0 untuk 

menghitung evapotranspirasi 

potensial serta aplikasi GIS untuk 

pengolahan peta Daerah Irigasi. 

 

2.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ketersediaan Air Irigasi 

Ketersediaan air irigasi baik di 

lahan maupun di bangunan 

pengambilan diharapkan dapat 

mencukupi kebutuhan air irigasi yang 

diperlukan pada daerah irigasi yang 

ditinjau sesuai dengan luas areal dan 

pola tanam yang ada.  

Curah hujan efektif tengah 

bulanan untuk tanaman padi 

ditentukan sebesar 70% dari curah 

hujan rata-rata tengah bulanan dengan 

kemungkinan tidak terpenuhi 20%, 

dan kemungkinan terpenuhi hujan 

andalan 80% (Anonim KP-01, 1986). 

Banyak metode yang dapat dilakukan 

untuk menghitung probabilitas hujan 

andalan diantaranya adalah dengan 

metode Weibull. Persamaan yang 

digunakan dengan metode Weibull 

adalah : 

 

𝑃 =  
𝑚

(𝑛+1)
  

 

dengan: 

P = probabilitas 

m = nomor urut data dari besar ke 

kecil 

n = jumlah data 

 

Untuk tanaman padi, curah hujan 

efektif dihitung dengan persamaan 

(Anonim KP-01, 1986) sebagai 

berikut: 

 

𝑅𝑒 = 0,7 𝑥 
1

15
𝑅80  

 

Untuk tanaman palawija, curah 

hujan efektif dihitung dengan 

persamaan (Anonim KP-01, 1986) 

sebagai berikut: 

 

𝑅𝑒 = 0,7 𝑥 
1

15
𝑅50 

 

2.2.  Kebutuhan Air Irigasi 

Air yang dibutuhkan ini adalah 

jumlah air yang diperlukan untuk 

memenuhi kehilangan air melalui 

evapotranspirasi tanaman yang sehat, 

tumbuh pada sebidang lahan yang luas 

dengan kondisi tanah yang tidak 

mempunyai kendala (kendala lengas 

tanah dan kesuburan tanah) dan 

mencapai potensi produksi penuh pada 

kondisi lingkungan tumbuh tertentu. 

Kebutuhan air irigasi untuk 

penyiapan lahan dapat dihitung 

dengan menggunakan metode Van de 

Goor dan Zijlstra (1986). Metode 

tersebut didasarkan pada laju air 

konstan dalam liter per detik selama 

periode penyiapan lahan dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

𝐼𝑅 =  
𝑀 𝑒𝑘

(𝑒𝑘 − 1)
 

 

Penggunaan konsumtif dapat 

dihitung dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut (Anonim, 

KP-01, 1986): 

 

ETc = Kc x ETo 
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2.3.  Kebutuhan Air Bersih di Sawah 

Perhitungan kebutuhan bersih air 

di sawah untuk tanaman padi dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu 

kebutuhan pada masa pengolahan 

lahan dan kebutuhan air pada masa 

pertumbuhan, sehingga kebutuhan air 

untuk tanaman padi dapat ditentukan 

dengan persamaan berikut (Anonim, 

KP 01, 1986): 

 

𝑁𝐹𝑅 = 𝐼𝑟 −  𝑅𝑒          

𝑁𝐹𝑅 =  𝐸𝑇𝑐 + 𝑊𝑙𝑟 + 𝑃 − 𝑅𝑒  
 

Sementara untuk menghitung 

kebutuhan air di sawah untuk tanaman 

palawija ditentukan dengan 

menggunakan persamaan (Anonim, 

KP 01, 1986): 

 

𝑁𝐹𝑅 =  𝐸𝑇𝑐 + 𝑃 − 𝑅𝑒 
 

2.4. Kebutuhan Pengambilan Air 

(DR) 

Kebutuhan pengambilan air 

adalah jumlah debit air yang 

dibutuhkan oleh satu hektar sawah 

untuk kebutuhan tanaman. Satuan 

pengambilan kebutuhan air untuk 

tanaman adalah l/dt/ha. Kebutuhan 

pengambilan air dapat dihitung dengan 

persamaan (Anonim, KP 01, 1986): 

 

𝐷𝑅 =  
𝑁𝐹𝑅

𝐸𝐼 𝑥 8,64
 

 

dengan: 

DR = kebutuhan pengambilan air 

(lt/dt/ha) 

NFR= kebutuhan bersih air di sawah 

(mm/hari) 

EI = efisiensi irigasi, biasanya 

diambil 65% 

1/8,64 = angka konversi satuan 

(mm/hari) menjadi (l/dt/ha) 

 

 

 

2.5.  Debit Intake 

Debit intake adalah debit yang 

disadap dan kemudian dialirkan ke 

dalam saluran irigasi untuk memenuhi 

kebutuhan air irigasi di sawah. Satuan 

debit intake untuk kebutuhan air di 

sawah adalah m3/dt. Besarnya debit 

dari intake dapat dihitung 

menggunakan persamaan berikut 

(Anonim, KP 01, 1986): 

 

𝑄  =
𝐷𝑅 𝑥 𝐴

1000
 

 

dengan: 

Q = debit intake (m3/dt) 

DR = kebutuhan pengambilan 

(l/dt/ha) 

A = luas areal irigasi (ha) 

 

2.6.  Imbangan Air (Water Balance) 

Neraca air menunjukkan 

keseimbangan antara jumlah air yang 

masuk ke, yang tersedia di, dan yang 

keluar dari sistem atau sub-sistem 

tertentu. Secara sederhana, neraca air 

dapat dirumuskan sebagai (Harto, Sri., 

2000): 

 

𝐼 = 𝑂 ± ∆𝑆 
 

dengan: 

I = masukan (inflow) 

O = keluaran (outflow) 

ΔS  = perubahan tampungan (storage 

change) 
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3.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi Studi 

Lokasi studi berada di Daerah 

Irigasi Sekampung Batanghari, 

tepatnya di Kabupaten Lampung 

Tengah, Lampung Timur dan Kota 

Metro Provinsi Lampung. Daerah 

Irigasi Sekampung Batanghari terletak 

pada koordinat 105o13’ BT – 105o30’ 

BT dan 5o03’ LS – 5o12’ LS. 

Daerah Utara berbatasan dengan 

kota Metro, daerah Barat berbatasan 

dengan Kabupaten Lampung Tengah, 

daerah Timur berbatasan dengan 

Kabupaten Lampung Timur, dan 

daerah Selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Lampung Timur. 

 

3.2.  Pengumpulan Data 

 

1.  Data Curah Hujan 

Data meliputi hasil pengukuran 

tinggi curah hujan dari stasiun penakar 

hujan pada DAS Sekampung, 

khususnya yang terdekat dengan DI 

Sekampung Batanghari, yaitu di 

Lampung Timur dan Kota Metro. Data 

curah hujan juga diambil selama 10 

tahun terakhir (2010-2019) 

berdasarkan instansi Balai Besar 

Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-

Sekampung. 

 

2.  Peta dan Luasan Daerah Irigasi 

Data berupa peta dan luasan 

Daerah Irigasi Sekampung Sistem 

terutama D.I. Sekampung Batanghari 

yang terbaru serta peta topografi nya, 

terdiri dari luas potensi lahan dan luas 

daerah yang berfungsi. Data didapat 

dari Balai Besar Wilayah Sungai 

(BBWS) Mesuji-Sekampung. Luas 

baku dan potensial dari D.I. 

Sekampung Batanghari sebesar 

10.433 Ha, sedangkan luas 

fungsionalnya sebesar 9.634 Ha.  

 

3.  Data Debit Terukur Bendung 

Argoguruh 

Data berupa debit aliran sungai 

yang keluar dari Bendung Argoguruh 

ke Daerah Irigasi Sekampung 

Batanghari yang digunakan untuk 

memperoleh debit andalan. Data 

diperoleh dari BBWS Mesuji 

Sekampung.  

 

4.  Data Klimatologi 

Data Klimatologi berupa 

temperatur rata-rata, maksimum dan 

minimum, kelembaban rata-rata, rata-

rata penyinaran matahari, dan rata-rata 

kecepatan angin selama 10 tahun 

terakhir. Data diperoleh dari Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG) Stasiun 

Klimatologi Masgar Pesawaran dan 

Stasiun Klimatologi Klas I Radin Inten 

II Lampung. 

 

Tabel 3.1. Rerata Data Klimatologi 

Jan-Jun 

 
 

Tabel 3.2. Rerata Data Klimatologi 

Jul-Des 

 
 

 

 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

1. Temperatur Rata-rata (°C) 26.51 26.67 26.86 27.10 27.21 26.84

2. Temperatur Minimum (°C) 22.68 22.74 22.94 23.28 23.05 22.33

3. Temperatur Maksimum (°C) 33.06 33.22 33.78 33.88 33.94 33.56

4. Kelembaban (%) 83.05 84.13 83.10 80.83 83.43 83.25

5. Penyinaran Matahari (%) 40.53 47.14 55.61 59.46 62.42 61.33

6. Kecepatan Angin (Knot) 3.53 5.15 3.77 1.78 1.70 1.68

No. Parameter
Bulan

Jul Ags Sep Okt Nov Des

1. Temperatur Rata-rata (°C) 26.36 26.61 27.04 27.54 27.28 27.09

2. Temperatur Minimum (°C) 21.56 20.91 21.15 22.49 22.56 23.07

3. Temperatur Maksimum (°C) 33.26 33.84 35.39 35.07 34.40 33.70

4. Kelembaban (%) 81.72 78.21 75.29 75.59 79.65 82.07

5. Penyinaran Matahari (%) 62.82 69.30 71.81 58.96 40.44 32.13

6. Kecepatan Angin (Knot) 1.79 2.24 2.23 2.18 1.37 1.63

No. Parameter
Bulan
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3.3.  Metode Analisis Data 

 

3.3.1. Analisis Ketersediaan Air 

 

1. Perhitungan Curah Hujan Efektif 

 Curah hujan harian diolah 

menjadi curah hujan setengah 

bulanan selama 10 tahun terakhir 

(2010-2019) secara berurut. 

Kemudian dari data curah hujan 

setengah bulanan tersebut 

dihitung hujan andalan dengan 

probabilitas terpenuhi 80%. 

Kemudian curah hujan efektif 

dihitung untuk tanaman padi dan 

palawija. 

 

2. Perhitungan Debit Andalan 

 Debit andalan dihitung dari debit 

terukur dengan probabilitas 80% 

menggunakan metode Weibull. 

 

3.3.2. Analisis Kebutuhan Air 

 

1.  Analisis Evapotranspirasi 

Menentukan besarnya nilai 

evapotranspirasi Daerah Irigasi 

Sekampung Batanghari menggunakan 

metode Penman – Monteith yang 

dimodifikasi dengan bantuan aplikasi 

Cropwat 8.0, dan diperiksa 

kemencengan atau besar 

perbedaannya dengan hitungan 

manual. 

 

2. Menentukan Pola Tata Tanam 

Pada penelitian ini digunakan pola 

tanam Padi-Padi-Palawija dengan 

kualitas benih unggulan. 

 

 

 

 

3.  Perhitungan Kebutuhan Air 

Perhitungan ini antara lain 

menentukan kebutuhan air selama 

penyiapan lahan, menentukan 

koefisien tanaman, menentukan 

penggunaan konsumtif tanaman atau 

jumlah air tanaman yang dipakai, 

mengetahui daya perkolasi pada area 

irigasi, dan menentukan penggantian 

lapisan air yang dilakukan menurut 

kebutuhan. 

 

4.  Kebutuhan Air Tanaman 

Mencakup perhitungan kebutuhan 

bersih air di sawah (NFR) serta 

kebutuhan air irigasi (IR) untuk padi 

dan palawija. 

 

5. Kebutuhan Pengambilan Air dari 

Sumbernya 

Kebutuhan pengambilan (DR) 

adalah jumlah kebutuhan air irigasi 

dibagi dengan efisiensi irigasinya. 

 

3.3.3. Analisis Keseimbangan Air 

Hitung keseimbangan air pada 

Daerah Irigasi Sekampung 

Batanghari, yaitu antara ketersediaan 

air dengan kebutuhan air. Apabila nilai 

kebutuhan air lebih besar daripada 

ketersediaan air, maka ulangi analisis 

kebutuhan air sehingga ketersediaan 

air lebih besar atau sama dengan 

kebutuhan air, dengan simulasi luas 

lahan atau jadwal tanam yang ideal. 
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3.5.  Flow Chart 

 

 

 

 

  

Mulai 

Pengolahan Data: 

1. Data curah hujan 10 tahun (2010-

2019) dari 13 stasiun hujan 

2. Data klimatologi 10 tahun (2010-

2019) 

3. Data debit Bendung Argoguruh 

4. Peta DI, peta administrasi, peta 

topografi dan peta tata guna lahan. 

Analisis Ketersediaan Air: 

Perhitungan debit andalan Q80 

(Metode Weibull) 

Analisis Kebutuhan Air: 

1. Analisis Evapotranspirasi 

2. Pola tata tanam 

3. Analisis curah hujan 

4. Kebutuhan air tanaman (penyiapan 

lahan, perkolasi, dll) 

5. Kebutuhan pengambilan air dari 

sumber 

Ketersediaan air ≥ 

Kebutuhan air ? 

Luas lahan dan masa tanam terpilih 

Selesai 

Tidak 

Ya 

Analisa Keseimbangan Air Irigasi 

Perumusan masalah, studi 

literatur, pengumpulan data 

dan identifikasi masalah. 

Pengolahan Data: 

1. Data pola tata tanam D.I. 

Sekampung Batanghari 

2. Data luas lahan irigasi 

3. Data masa tanam 

4. Data Curah Hujan Setengah 

Bulanan 

5. Data Tata Guna Lahan 

Gambar 3.1. Flow Chart Analisis Keseimbangan Air Irigasi 

Memilih alternatif masa 

tanam dan simulasi luas lahan 

Memenuhi? 

Tidak 

Ya 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Analisis Curah Hujan Efektif 

Analisis ketersediaan air di lahan 

ditentukan oleh kandungan air tanah 

dan  curah hujan efektif. Namun pada 

praktiknya, kandungan air tanah 

diasumsikan  adalah 0 sehingga hanya 

curah hujan efektif lah yang digunakan 

untuk mengetahui  ketersediaan air di 

lahan (Miskar, 2013). 

Data curah hujan setengah 

bulanan tersebut kemudian dihitung 

peluang kemungkinan terpenuhi 80% 

dengan metode Weibull. Hasil 

perhitungan curah hujan andalan 80% 

disajikan pada Gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4.1. Grafik Curah Hujan 

Andalan 80% 

 

Curah hujan dengan probabilitas 

80% terbesar terjadi pada setengah 

bulan pertama bulan Maret, yaitu 

sebesar 122,9 mm karena di bulan 

tersebut masuk ke masa musim hujan 

sehingga curah hujan saat itu cukup 

tinggi. Sedangkan, curah hujan dengan 

probabilitas 80% terkecil terjadi pada 

setengah bulan kedua bulan 

September, yaitu sebesar 0 mm karena 

pada waktu tersebut merupakan 

puncak musim kemarau diantara 10 

tahun terakhir. 

Setelah itu menghitung curah hujan 

efektif untuk tanaman padi dan 

palawija. Hasil perhitungan curah 

hujan efektif tercantum pada Tabel 

4.1. 

 

Tabel 4.1. Curah Hujan Efektif 

Tanaman Padi dan Palawija 

 
 

4.2. Analisis Ketersediaan Air 

Irigasi dengan Debit Andalan 

Berdasarkan data debit terukur 

yang tersedia di Bendung Argoguruh, 

dapat ditentukan debit andalan (Q80) 

dan debit rerata nya. Debit andalan 

dihitung dengan mengambil nilai 

probabilitas 80% dari debit terukur 

antara tahun 2010 hingga tahun 2019. 

Metode yang digunakan untuk 

memperoleh debit dengan tingkat 

probabilitas 80% dengan 

menggunakan metode Weibull. 

 

Padi Palawija

I 114.826 5.359 3.828

II 90.329 4.215 3.011

I 97.062 4.530 3.235

II 93.514 4.364 3.117

I 122.904 5.736 4.097

II 72.288 3.373 2.410

I 60.477 2.822 2.016

II 45.894 2.142 1.530

I 17.510 0.817 0.584

II 33.260 1.552 1.109

I 28.317 1.321 0.944

II 5.849 0.273 0.195

I 16.306 0.761 0.544

II 2.857 0.133 0.095

I 0.820 0.038 0.027

II 0.449 0.021 0.015

I 0.703 0.033 0.023

II 0.000 0.000 0.000

I 1.740 0.081 0.058

II 29.828 1.392 0.994

I 36.116 1.685 1.204

II 45.995 2.146 1.533

I 84.024 3.921 2.801

II 118.281 5.520 3.943

Bulan R80 (mm)
Re (mm/hari)

Januari

Februari

September

Oktober

November

Desember

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus
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Gambar 4.2. Grafik Debit Andalan 

dan Debit Rerata Bendung Argoguruh 

 

Hasil analisis ketersediaan air 

irigasi dari data debit terukur Bendung 

Argoguruh didapatkan debit andalan 

(Q80) dan debit rata-rata pada Gambar 

4.5 yang menunjukkan bahwa debit 

maksimum terjadi pada musim 

penghujan yaitu pada bulan-bulan 

pertama awal tahun dengan debit 

andalan maksimum sebesar 89,153 

m3/s dan debit rerata maksimum 

sebesar 147,786 m3/s yang terjadi pada 

setengah bulan kedua bulan Februari. 

Sedangkan volume debit menurun 

ketika mulai memasuki musim 

kemarau pada pertengahan tahun dan 

berakhir saat akhir tahun. Debit 

andalan minimum yaitu sebesar 3,32 

m3/s yang terjadi pada setengah bulan 

pertama bulan Oktober, dan debit 

rerata minimum sebesar 34,302 m3/s 

yang terjadi pada setengah bulan 

pertama bulan September. 

Data debit tersebut juga 

menunjukkan bahwa masih terdapat 

debit pada saat musim kemarau yang 

berpotensi untuk mengairi lahan 

irigasi. Maka air dari Bendung 

Argoguruh dapat diandalkan untuk 

mengairi Daerah Irigasi Sekampung 

Batanghari. 

 

4.3. Analisis Kebutuhan Air Irigasi 

Kebutuhan air irigasi adalah 

sejumlah air yang umumnya diambil 

dari sungai atau waduk dan dialirkan 

melalui sistem jaringan irigasi guna 

menjaga keseimbangan jumlah air di 

lahan pertanian (Suharjono, 1994). 

Pada analisis ini kebutuhan air irigasi 

meliputi perhitungan kebutuhan air 

untuk penyiapan lahan, perkolasi, 

penggantian lapisan air, pola tata 

tanam, efisiensi irigasi, hingga 

memperoleh debit yang dibutuhkan. 

 

 

4.3.1. Penyiapan Lahan (Ir) 

Kebutuhan air selama penyiapan 

lahan pertanian dilakukan selama 1,5 

bulan (45 hari) yang dilakukan pada 

tanaman padi. Penyiapan lahan 

dilakukan selama 45 hari karena 

diasumsikan penyiapan lahan tidak 

menggunakan mesin. Pada tanaman 

palawija juga harus dihitung 

kebutuhan air untuk penyiapan 

lahannya. Sedangkan kebutuhan air 

untuk penjenuhan (S) diberikan 

sebesar 300 mm dan perkolasi (P) 

sebesar 2 mm/hari. 

 

 
Gambar 4.3. Grafik Kebutuhan Air 

untuk Penyiapan Lahan 

 

4.3.2. Penggunaan Konsumtif (ETc) 

Penggunaan air untuk kebutuhan 

tanaman (consumptive use) didapatkan 

dengan pendekatan perhitungan 

evapotranspirasi yang dipengaruhi 

oleh faktor jenis tanaman dan 

klimatologi (Miskar, 2013). Pada 

penelitian ini, jenis tanaman Padi yang 

digunakan untuk memperoleh 

koefisien tanamannya adalah Padi 

kualitas unggul dari FAO dan tanaman 
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Palawija menggunakan koefisien 

tanaman untuk Jagung. 

 

4.3.3. Pola Tata Tanam 

Pada penelitian ini, digunakan 

pola tanam Padi – Padi – Palawija 

sesuai dengan yang sedang berjalan di 

D.I. Sekampung Batanghari. Namun, 

dibuat juga simulasi jadwal tanam 

sebanyak 24 simulasi yang bergeser 

setiap setengah bulan untuk 

mendapatkan waktu yang ideal dan 

seimbang dengan ketersediaan air 

irigasi. 

Jadwal tanam MT I Padi dimulai 

pada setengah bulan kedua bulan Juli 

dengan penyiapan lahan selama 45 

hari dan panen pada bulan November. 

Jadwal tanam MT II Padi kedua 

dimulai pada awal bulan Desember 

dengan lama penyiapan lahan 45 hari 

dan panen pada bulan Maret dan April. 

Jadwal tanam MT III Palawija 

tanaman Jagung dimulai pada bulan 

April dan panen pada bulan Juli. 

 

4.3.4. Kebutuhan Air Bersih di 

Sawah (NFR) 
Kebutuhan air bersih di sawah 

dibagi menjadi kebutuhan air bersih 

untuk tanaman Padi dan Palawija. 

Perhitungan kebutuhan air bersih 

untuk tanaman Padi selama penyiapan 

lahan berbeda dengan saat 

pertumbuhan tanaman. 

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa kebutuhan air bersih di sawah 

terbesar untuk tanaman Padi terjadi 

pada bulan Agustus sedangkan yang 

terkecil terjadi pada bulan Maret. Pada 

tanaman Palawija, kebutuhan air 

bersih di sawah yang terbesar terjadi 

pada bulan September, sedangkan 

yang terkecil terjadi pada bulan 

Desember. Perbedaan dalam 

menghitung kebutuhan air bersih 

untuk Padi dan Palawija adalah, pada 

kebutuhan air bersih untuk Palawija 

tidak dipengaruhi penggantian lapisan 

air sedangkan pada tanaman Padi 

dipengaruhi penggantian lapisan 

airnya. 

 

4.3.5. Kebutuhan Pengambilan Air 

(DR) dan Debit Intake untuk Irigasi 

Faktor-faktor yang memengaruhi 

kebutuhan pengambilan air di lahan 

yaitu kebutuhan untuk penyiapan 

lahan, penggunaan konsumtif, 

perkolasi dan efisiensi saluran irigasi 

dihitung untuk kemudian menentukan 

kebutuhan air irigasi di bangunan 

pengambilan. Debit intake yang 

dialirkan ke saluran irigasi untuk 

memenuhi kebutuhan air di sawah 

dihitung berdasarkan luasan fungsi 

D.I. Sekampung Batanghari, yaitu 

seluas 9634 Ha. Hasil analisis 

kebutuhan air untuk kondisi jadwal 

tanam eksisting secara keseluruhan 

disajikan pada Gambar 4.4. 

 

 
Gambar 4.4. Grafik Kebutuhan Air 

Irigasi D.I. Sekampung Batanghari 

Masa Tanam Eksisting 

 

Hasil analisis pada Gambar 4.4 

menunjukkan kebutuhan debit air 

irigasi di lahan sesuai dengan luas 

fungsi daerah irigasi pada jadwal 

tanam eksisting setelah dibagi dengan 

efisiensi irigasi. Kebutuhan air irigasi 

terbesar 18,28 m3/s yang terjadi pada 

setengah bulan kedua bulan Agustus, 

sedangkan kebutuhan air irigasi 

terkecil terjadi pada setengah bulan 
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kedua bulan November yaitu 0 m3/s 

karena saat itu merupakan masa panen 

tanaman Padi dan belum memasuki 

masa penyiapan lahan. 

 

4.4.  Analisis Keseimbangan Air 

Analisis keseimbangan air atau 

neraca air antara ketersediaan air 

irigasi dan kebutuhan air yang 

diperlukan untuk lahan pertanian 

merupakan faktor yang sangat penting 

agar tercapai keseimbangan yang 

optimum. Perhitungan keseimbangan 

air dilakukan untuk menganalisis 

apakah air yang tersedia dari Bendung 

Argoguruh memadai untuk kebutuhan 

air irigasi di D.I. Sekampung 

Batanghari. Apabila keseimbangan air 

tidak terpenuhi, maka dilakukan 

simulasi pengurangan luas lahan 

sampai keseimbangan air terpenuhi. 

 

4.4.1. Analisis Keseimbangan Air 

dengan Luas Lahan Eksisting 

Daerah Irigasi Sekampung 

Batanghari memiliki luas lahan fungsi 

seluas 9.634 Ha. Tabel 4.2 menyajikan 

hasil perhitungan keseimbangan air 

irigasi untuk luas lahan dan masa 

tanam eksisting. 

 

Tabel 4.2. Keseimbangan Air D.I. 

Sekampung Batanghari Masa Tanam 

Eksisting (9.634 Ha) 

 
 

 
Gambar 4.5. Grafik Keseimbangan 

Air D.I. Sekampung Batanghari 

Eksisting 

 

Hasil analisis dari Tabel 4.2 

menunjukkan bahwa masih ada 

keseimbangan air yang belum 

optimum atau ketersediaan airnya 

belum memenuhi kebutuhan air irigasi 

di lahan dengan luas eksisting. 

Tepatnya pada setengah bulan pertama 

bulan September hingga setengah 

bulan pertama bulan Oktober. Status 

imbangan air terbesar terjadi pada 

bulan Februari setengah bulan kedua 

yaitu mengalami surplus sebesar 

82,461 m3/s, sedangkan yang 

mengalami defisit terjadi pada 

setengah bulan pertama bulan 

Kebutuhan 

untuk Irigasi

Debit 

Andalan 80%

Keseimbangan

Air

(m3/s) (m3/s) (m3/s)

I 8.323 52.812 44.489

II 5.105 39.085 33.980

I 4.864 75.022 70.159

II 6.692 89.153 82.461

I 0.309 77.862 77.553

II 4.217 52.493 48.276

I 2.605 65.366 62.761

II 5.757 50.786 45.029

I 8.738 32.263 23.525

II 8.880 38.991 30.110

I 8.925 33.881 24.956

II 7.737 30.996 23.259

I 4.741 29.002 24.261

II 17.722 27.249 9.527

I 18.251 24.444 6.193

II 18.280 19.784 1.504

I 14.006 11.492 -2.514

II 13.927 3.750 -10.177

I 14.742 3.320 -11.422

II 7.963 8.202 0.239

I 4.447 13.049 8.601

II 0.000 22.949 22.949

I 10.396 34.154 23.758

II 7.654 36.966 29.313

May

Bulan

January

February

March

April

December

June

July

August

September

October

November
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September yang masih membutuhkan 

air sebesar 2,514 m3/s, pada setengah 

bulan kedua bulan September masih 

membutuhkan air sebesar 10,177 m3/s, 

dan pada setengah bulan pertama 

bulan Oktober masih membutuhkan 

air sebesar 11,422 m3/s. 

Hasil analisis keseimbangan air 

dengan 24 alternatif masa tanam 

menunjukkan bahwa tidak ada 

keseimbangan air yang benar-benar 

optimum dari semua alternatif 

tersebut, karena masih terdapat nilai 

negatif di semua alternatif. 

 

4.4.2. Analisis Keseimbangan Air 

dengan Luas Lahan Ideal 

Salah satu cara yang bisa 

dipertimbangkan agar keseimbangan 

air irigasi mencapai hasil yang 

optimum adalah dengan mengurangi 

luas lahan irigasi yang diairi. Simulasi 

pengurangan luas lahan irigasi terus 

dilakukan hingga mencapai 

keseimbangan air yang optimum. 

Tabel 4.3 menyajikan hasil 

analisis imbangan air pada masa tanam 

eksisting dengan luas lahan yang ideal, 

yaitu seluas 2.150 Ha. 

 

Tabel 4.3. Keseimbangan Air D.I. 

Sekampung Batanghari Masa Tanam 

Eksisting dengan Luas Lahan Ideal 

(2.150 Ha) 

 
 

 
Gambar 4.6. Grafik Keseimbangan 

Air D.I. Sekampung Batanghari 

Luas Ideal 

 

Hasil analisis Tabel 4.3 

menunjukkan bahwa dengan luas 

lahan ideal (2.150 Ha) pada masa 

tanam eksisting, status imbangan air 

terkecil terjadi pada setengah bulan 

pertama bulan Oktober, yaitu sebesar 

0,03 m3/s, sedangkan yang terbesar 

mengalami surplus sebesar 87,659 

m3/s terjadi pada setengah bulan kedua 

bulan Februari.  

Apabila dari 24 alternatif masa 

tanam keseimbangan air irigasinya 

harus optimum semua, maka dengan 

simulasi pengurangan luas lahan yang 

diairi, luasan dikurangi hingga 

menjadi 1.450 Ha. 

Kebutuhan 

untuk Irigasi

Debit 

Andalan 80%

Keseimbangan

Air

(m3/s) (m3/s) (m3/s)

I 1.858 52.812 50.955

II 1.139 39.085 37.945

I 1.085 75.022 73.937

II 1.493 89.153 87.659

I 0.069 77.862 77.793

II 0.941 52.493 51.552

I 0.581 65.366 64.785

II 1.285 50.786 49.501

I 1.950 32.263 30.313

II 1.982 38.991 37.009

I 1.992 33.881 31.889

II 1.727 30.996 29.269

I 1.058 29.002 27.944

II 3.955 27.249 23.294

I 4.073 24.444 20.371

II 4.080 19.784 15.704

I 3.126 11.492 8.366

II 3.108 3.750 0.642

I 3.290 3.320 0.030

II 1.777 8.202 6.425

I 0.993 13.049 12.056

II 0.000 22.949 22.949

I 2.320 34.154 31.834

II 1.708 36.966 35.258

May

Bulan

January

February

March

April

December

June

July

August

September

October

November
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Hasil analisis dengan simulasi 24 

alternatif masa tanam menunjukkan 

bahwa status imbangan air terkecil 

terdapat pada alternatif ke 10, yaitu 

sebesar 0,07 m3/s. Hal ini 

mengindikasikan bahwa alternatif 

masa tanam ke 10 merupakan 

alternatif yang kurang efektif untuk 

digunakan, karena ketersediaan air 

saat setengah bulan pertama bulan 

Oktober merupakan yang paling 

sedikit, sedangkan kebutuhan air saat 

itu cukup besar sehingga imbangan 

airnya kurang optimum. Sedangkan 

alternatif yang mengalami surplus 

paling banyak terjadi pada alternatif ke 

20 yang menyisakan air paling banyak 

89,15 m3/s di setengah bulan kedua 

bulan Februari yang saat itu sedang 

panen dan ketersediaan airnya 

melimpah. 

 

5.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

keseimbangan antara ketersediaan air 

dengan kebutuhan air di Daerah Irigasi 

Sekampung Batanghari yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Kebutuhan air irigasi eksisting 

terbesar 18,28 m3/s untuk mengairi 

luas lahan sebesar 9.634 Ha dengan 

pola tanam Padi – Padi – Palawija, 

dan masa tanam MT I Padi dimulai 

pada setengah bulan kedua bulan 

Juli dengan penyiapan lahan selama 

45 hari dan panen pada bulan 

November. Jadwal tanam MT II 

Padi dimulai pada awal bulan 

Desember dengan lama penyiapan 

lahan 45 hari dan panen pada bulan 

Maret dan April. Jadwal tanam MT 

III Palawija tanaman Jagung 

dimulai pada bulan April dan panen 

pada bulan Juli. 

2. Ketersediaan air irigasi dengan 

debit andalan Q80 yang disuplai dari 

Bendung Argoguruh terbesar 

terjadi pada bulan Februari 

setengah bulan kedua, yaitu sebesar 

89,153 m3/s sedangkan yang 

terkecil terjadi pada setengah bulan 

pertama bulan Oktober sebesar 3,32 

m3/s. Debit rerata maksimum 

terjadi pada setengah bulan kedua 

bulan Februari, yaitu sebesar 

161,078 m3/s dan yang terkecil 

terjadi pada setengah bulan pertama 

bulan September yaitu sebesar 

34,302 m3/s. 

3. Analisis keseimbangan air pada 

Daerah Irigasi Sekampung 

Batanghari dilakukan dengan 

simulasi pengurangan luas lahan 

serta membuat 24 alternatif masa 

tanam. Hasil analisis imbangan air 

dengan luas lahan dan masa tanam 

eksisting menunjukkan bahwa 

status imbangan airnya masih 

belum optimum, dimana 

ketersediaan airnya belum 

memenuhi kebutuhan air irigasi. 

Imbangan air mengalami defisit 

pada setengah bulan pertama bulan 

September sebesar 2,514 m3/s, pada 

setengah bulan kedua bulan 

September sebesar 10,177 m3/s, 

dan pada setengah bulan pertama 

bulan Oktober mengalami defisit 

terbesar yaitu 11,422 m3/s. 

4. Hasil simulasi pengurangan luas 

lahan irigasi dengan masa tanam 

eksisting mencapai status imbangan 

air yang optimum pada luasan 

sebesar 2.150 Ha dengan status 

imbangan airnya masih menyisakan 

air paling sedikit 0,03 m3/s. 

Sedangkan apabila 

menyimulasikan ke 24 alternatif 

masa tanam tersebut agar semuanya 

optimum, maka luas lahan yang 

ideal yaitu seluas 1.450 Ha, dengan 

status imbangan air yang masih 
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menyisakan surplus air paling 

sedikit 0,07 m3/s yaitu pada 

alternatif ke 10. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan untuk perbaikan 

penelitian maupun penelitian 

berikutnya, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Mempertimbangkan kondisi 

imbangan air menggunakan masa 

tanam eksisting, maka masih belum 

memenuhi kebutuhan air D.I. 

Sekampung Batanghari seluas 

9.634 Ha, sebaiknya luas lahan 

yang diairi dikurangi hingga 2.150 

Ha dan untuk dapat mengatasi 

masalah kekurangan air ini 

diharapkan mengelola lahan yang 

disesuaikan dengan ketersediaan 

airnya, atau dengan adanya 

Bendungan Way Sekampung dan 

Bendungan Marga Tiga, semoga 

kebutuhan air untuk irigasinya 

dapat terpenuhi. 

2. Perlu kajian lebih lanjut tentang 

sistem distribusi atau evaluasi 

jaringan irigasi yang ada sekarang 

di D.I. Sekampung Batanghari. 

3. Analisis selanjutnya perlu 

memperhitungkan faktor non teknis 

seperti faktor ekonomi, hukum dan 

lingkungan serta aspek hidraulika 

dalam penggunaan air irigasi agar 

memperoleh hasil yang lebih 

akurat. 
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