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KATA PENGANTAR DARI EDITOR 
 

 

Puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat 

dan perkenan-Nya sehingga penyusunan dan penerbitan prosiding ini dapat dilaksanakan 

sesuai dengan harapan. 

Prosiding ini merupakan kumpulan makalah yang disajikan pada Seminar Nasional 

Ketahanan Pangan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2007 di Muara Tebo, 

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.  Seminar ini merupakan hasil kerjasama antara 

Pemerintah Kabupaten Tebo dan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di dalam 

prosiding ini disajikan berbagai hasil penelitian dan pemikiran para pakar dengan 

berbagai aspek tinjauan yang meliputi:  kebijakan ketahanan pangan, budidaya tanaman 

pangan, teknologi hasil tanaman pangan, agroindustri pangan berbasis pertanain dan 

peternakan, dan permasalahan pangan ditinjau dari aspek sosial-ekonomi. 

Pada kesempatan ini tim editor menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh 

pihak yang telah berperan dalam persiapan dan penerbitan prosiding ini. 

Semoga prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya meningkatkan 

ketahanan pangan di Indonesia dan bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.  Amin. 

 

 

Jambi, 1 Januari 2008 

Editor 
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LAPORAN PANITIA SEMINAR NASIONAL 

MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI 

KETAHANAN PANGAN 

Muaro Tebo, 15 Desember 2007 

 

 
Bapak Menteri Pertanian RI yang saya hormati,  

Bapak Gubernur Provinsi Jambi yang saya hormati, 

Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional yang saya hormati, 

Bapak Rektor Universitas Jambi yang saya hormati, 

Bapak Bupati dan unsur Muspida Kabupaten Tebo yang saya hormati, 

Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Tuo Tengganai, Cerdik Pandai, serta 

Hadirin dan Hadirat sekalian,  

 

Assalamu’alaikum warah matullahi wabarakatuh, 

 

Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya memanjat puji syukur kehadirat Allah 

SWT. Yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga 

pada hari ini, tanggal 15 Desember 2007, kita dapat hadir di ruang yang megah ini untuk 

mengikuti pelaksanaan seminar yang sebentar lagi akan dibuka secara resmi.  

 

Selanjutnya, shalawat serta salam marilah kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi 

Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang 

terang-benderang sehingga kita dapat menbedakan mana yang baik dan mana yang buruk 

serta mana yang hak dan mana yang bathil.  

 

Bapak Menteri, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia, 

Izinkan kami, pada kesempatan ini, mengucapkan selamat datang di bumi “seentak galah 

serengkuh dayung” Kabupaten Tebo Provinsi Jambi kepada tamu-tamu kami, para 

pembicara dan peserta seminar, khususnya yang berasal dari luar Kabupaten Tebo. 

Selanjutnya, izinkan pula kami melaporkan rencana pelaksanaan seminar ini sebagai 

berikut: 

1. MAKSUD DAN TUJUAN. Seminar ini dimaksudkan sebagai upaya menjaring kisah-

kisah sukses pelaksanaan program ketahanan pangan di beberapa daerah. Seminar ini 

akan ditindaklanjuti dengan suatu workshop yang akan merumuskan langkah-langkah 

konkrit untuk dapat mengimplementasikan hasil rumusan seminar sesuai dengan 

potensi dan kondisi sosial ekonomi daerah kabupaten Tebo.  

2. TEMA. Tema Seminar yang dipilih pada hari ini adalah “Peningkatan Daya Saing 

Daerah Melalui Ketahanan Pangan”. Hal ini didasari atas kenyataan empiris bahwa 

daya saing daerah tidak terlepas dari pewujudan Ketahanan Pangan di daerah. 

Perwujudan Ketahanan Pangan tersebut ditunjukkan oleh ketersediaan, distribusi dan 

konsumsi pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga, sedangkan 

ketahanan pangan rumah tangga merupakan dasar peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia yang sangat menentukan kemampuan bangsa dalam berbagai bidang 

kehidupan. 

3. SASARAN. Sesuai dengan tema seminar yang dipilih, maka sasaran yang hendak 

dicapai melalui pelaksanaan seminar ini adalah semakin terbukanya wawasan 

stakeholder serta masyarakat umumnya mengenai ketahanan pangan dan berbagai 

upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan mulai dari 
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perubahan perilaku konsumsi di tingkat rumah tangga hingga produksi dan 

penanganan pasca panen komoditi penghasil bahan pangan.  

4. MATERI DAN PEMBICARA. Materi yang akan dibahas dalam seminar ini adalah:  

 Membangun System Peringatan Dini (Early Warning System) untuk pewujudan 

ketahanan pangan (kisah sukses di Dewan Ketahanan Pangan Jawa Timur) dengan 

pembicara Dr. Ir. Nuhfil Hanani, MS. 

 Pewujudan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Petani 

(kisah sukses di Dewan Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan) dengan pembicara. 

Prof. Dr. Ambo Ala (Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi 

Selatan).  

 Keberhasilan Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Lumbung Pangan (kisah 

sukses di Dewan Ketahanan Pangan Sumatera Selatan) dengan pembicara Dr. Ir. 

Andi Mulyana, M.Sc.  

Sebelum pembahasan ketiga kisah sukses di atas, juga akan disampaikan materi oleh:  

 Bapak Menteri Pertanian RI dalam bentuk Keynote Speech. 

 Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional dengan materi “Pewujudan Ketahanan 

Pangan Nasional” 

 Bapak Bupati Kabupaten Tebo dengan materi “Mewujudkan Ketahanan Pangan dan 

Kesejahteraan Petani di Kabupaten Tebo”. 

Selain materi-materi di atas, panitia juga mengundang makalah penunjang dari 

beberapa perguruan tinggi dalam lingkup Indonesia Wilayah Barat. 

5. PEMBAHAS. Materi yang akan disampaikan oleh pembicara di atas akan dibahas 

oleh para pembahas utama sebagai berikut: 

 Dr. Aulia Tasman, SE. M.Sc. (Pembantu Rektor IV Universitas Jambi) 

 Ir. Abu Sucamah, MM. (Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi) 

 Ir. Indones, MTP (Ketua Bappeda Kabupaten Tebo) 

6. PESERTA. Peserta seminar yang diundang dan diharapkan hadir sebanyak 500 orang, 

yang berasal dari: 

 Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi dan Intansi Teknis yang menangani 

Ketahanan Pangan Provinsi dalam lingkup Indonesia Wilayah Barat. 

 Pokja Teknis DKP Provinsi Jambi. 

 Intansi teknis yang menangani Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten/Kota dalam 

lingkup Provinsi Jambi 

 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dalam lingkup Indonesia Wilayah Barat.  

 Seluruh instansi pemerintah dan stakeholder dalam lingkup Kabupaten Tebo.  

 

Demikianlah rencana pelaksanaan seminar ini kami laporkan. Ucapan terima kasih yang 

tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional 

yang dalam kesibukan tugas lainnya dapat hadir dan menyampaikan materi dalam 

kesempatan ini. Ucapan yang sama juga kami ucapkan kepada para pembicara utama, 

moderator dan pembahas serta utama kepada semua anggota panitia yang telah 

berpartisipasi aktif hingga terlaksananya kegiatan ini. Kami menyadari tidak ada gading 

yang tidak retak, oleh karena itu, kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam 

pelayananan pelaksanaan seminar yang berada di luar kendali kami. Akhir kata, semoga 

seminar ini terlaksana dengan baik dan membuahkan hasil yang berguna bagi kita semua. 

 

 

Muaro Tebo, 15 Desember 2007 
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RUMUSAN HASIL 
Seminar Nasional Ketahanan Pangan 

tanggal 15 Desember 2007 

di Muara Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi 

 

 

 

 

 
Ketahanan Pangan didefenisikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan 

pangan bagi setiap rumah tangga, baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman 

(berkesinambungan), merata untuk semua masyarakat, serta dengan harga dan keberadaan 

yang terjangkau.  Dalam upaya peningkatan daya saing daerah, Ketahanan Pangan adalah 

salah satu syarat perlu (necessary condition). Hal ini dikarenakan beberapa faktor sebagai 

beirkut: 

a. Kenyataan empiris membuktikan bahwa daya saing daerah tidak terlepas dari 

pewujudan Ketahanan Pangan yang ditunjukkan oleh ketersediaan, distribusi, dan 

konsumsi pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga. Sedangkan 

ketahanan pangan rumah tangga merupakan dasar peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia yang sangat menentukan kemampuan bangsa dalam berbagai bidang 

kehidupan.  

b. Pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri 

(swasembada pangan). Dalam hal ini setiap daerah memainkan peran penting untuk 

menentukan prioritas pengembangan pertanian (khususnya bidang pangan) unggulan 

yang sesuai dengan kondisi agroklimat dan sosial budaya setempat (spesifik lokalita). 

c. Sasaran Ketahanan Pangan Nasional adalah Rumah Tangga, di mana masyarakat 

(manusia) Indonesia harus memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi pangan dengan 

gizi seimbang sehingga tercapai status gizi baik. Oleh karenanya, peningkatan 

pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli, 

merupakan entry point yang strategis bagi pencapaian Ketahanan Pangan Nasional. 

d. Orientasi Ketahanan Pangan Nasional adalah pembangunan ketahanan pangan 

masyarakat dengan memperhatikan perubahan lingkungan, strategi pangan global, 

serta penerapan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam 

perdagangan internasional. 

Dalam kaitannya dengan upaya pencapaian Ketahanan Pangan, pemerintah telah 

menetapkan Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional yang diarahkan pada: 

a. Adanya jaminan bagi penyediaan pangan baik di tingkat nasional, daerah, maupun 

rumah tangga. 

b. Adanya jaminan bahwa masyarakat Indonesia mendapatkan pangan dalam jumlah 

yang cukup, aman untuk dikonsumsi, bermutu, beragam, dan bergizi seimbang. 

c. Upaya pencapaian Ketahanan Pangan harus diilakukan melalui pemanfaatan 

sumberdaya dan budaya lokal tanpa mengabaikan langkah-langkah perlindungan bagi  

sumberdaya dan budaya tersebut (Promotion and Protection). 

Kebijakan pemerintah di bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dikemukakan di 

atas diwujudkan melalui implementasi Strategi Ketahan Pangan Nasional dalam bentuk 

sebagai berikut: 

a. Pemberdayaan masyarakat, melalui peningkatan kemampuan masyarakat untuk 

menolong dirinya sendiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif dan 

kesetaraan gender. 

b. Penguatan kelembagaan perdesaan (pemerintah dan masyarakat) dalam membangun 

ketahanan pangan dan gizi melalui peningkatan produktivitas, peningkatan 

pendapatan, perluasan akses dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan 
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berimbang, peningkatan sanitasi lingkungan, serta antisipasi terhadap kemungkinan 

situasi darurat. 

c. Penciptaan hubungan yang sinergis antar stakeholders (pemangku kepentingan), baik 

pemerintah, dunia usaha, petani, maupun masyarakat umum sebagai pengguna 

pangan. 

Salah satu strategi kebijakan ketahanan pangan daerah yang dapat dijadikan contoh 

adalah pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang diterapkan oleh Dewan 

Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan.  BUMP adalah suatu bentuk pemberdayaan 

masyarakat tani yang berfungsi dan bertugas melayani kebutuhan produktif dan 

managerial usaha tani yang meliputi: 

a. Pelayanan teknologi pertanian (melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan 

Badan Penelitian dan Pengembangan). 

b. Pelayanan saprodi yang meliputi penyediaan benih, pupuk dan pestisida (melalui 

kerjasama dengan PT. PERTANI, PT. PUSRI dan Pemerintah Daerah). 

c. Pelayanan modal kerja (melalui kerjasama PT. PUSRI, PT. PERTANI, KUD, BPD, 

BRI, dan Pemerintah Daerah). 

d. Pelayanan peningkatan Know How melalui pelatihan/workshop (melalui kerjasama 

dengan Perguruan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Balai Latihan, dan 

sebagainya). 

e. Pelayanan pengolahan hasil (melalui kerjasama dengan usaha penggilingan swasta). 

f. Pelayanan pasar/pembelian hasil produksi petani (melalui kerjasama dengan PERUM 

BULOG, pedagang/swasta, KUD dan Pemerintah Daerah).  

Meskipun Pembentukan Badan Usaha Milik Petani di Sulawesi Selatan telah 

memperlihatkan keberhasilan dalam mendukung tercapainya Ketahanan Pangan Daerah, 

namun pembentukan BUMP Kabupaten Tebo nampaknya masih dihadapkan pada 

sejumlah permasalahan.   Kendala yang dihadapi dalam pembentukan BUMP di 

Kabupaten Tebo dikelompokkan menjadi kendala struktural dan kendala kulturan.  

Kendala struktural antara lain adalah sertifikasi lahan, land reform, dan pembangunan 

farm road, sedangkan kendalah kultural meliputi pengaturan tenaga kerja dari keluarga 

petani dan penyatuan produksi sebagai wujud dari usaha bersama.  Untuk itu, upaya 

pengembangan kelembagaan petani di Kabupaten Tebo perlu dilakukan dengan 

memperhatikan aspek-aspek berikut: 

a. Sertifikasi lahan (Gapoktan contoh) 

b. Fasilitasi kredit alat dan mesin pertanian. 

c. Fasilitasi penentuan lahan pembibitan. 

d. Membantu pemanfaatan  saprodi dengan tepat. 

e. Pengaturan tenaga kerja dari keluarga petani. 

f. Membantu menerapkan model usahatani yang efisien. 

g. Memfasilitasi sarana penjemuran (dryer). 

h. Mendukung sarana pasca panen. 

i. Penyatuan produksi sebagai wujud usaha bersama. 

j. Penyadaran pentingnya land reform. 

k. Membangun jalan desa (farm road). 

l. Pembentukan sistem pertanian efisien dan terpadu. 

m. Mewujudkan terbentuknya Badan Usaha Milik petani berupa ATP (Agro-Techno-

Park). 

Upaya mencapai dan mempertahankan Ketahanan Pangan, baik Nasional maupun 

Daerah, tidak terlepas dari ketersediaan informasi yang berkaitan dengan pangan secara 

cepat, tepat dan berkesinambungan.  Untuk menjamin ketersediaan informasi secara 

berkesinambungan tentang keadaan pangan dan gizi masyarakat serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan program yang terkait 

dengan upaya perbaikan konsumsi makanan dan status gizi penduduk, maka diperlukan 

suatu sistem yang dapat memberikan informasi yang bersifat: 
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a. Sebagai Warning atau peringatan dini tentang kemungkinan kondisi kerawanan 

pangan di tingkat wilayah tertentu yang bukan hanya dini (early), tetapi juga tepat 

waktu (timely warning). 

b. Sebagai informasi tentang alternatif keputusan dan tindakan yang tepat sasaran dan 

tepat waktu, untuk mencegah atau mengurangi akibat atau dampak buruk dari 

kerawanan pangan. 

c. Sebagai sistem lintas sektoral yang menuntut komitmen dan konsistensi dalam proses 

dan operasionalisasi sistem, baik sebagai penyedia data maupun pengguna informasi 

yang dihasilkan.  

Untuk membangun sistem isyarat dini (early warning system) yang bersifat lintas 

sektoral sebagaimana dikemukakan di atas, diperlukan ketersediaan sumberdaya manusia 

(humanware) sebagai analisis, programmer, dan operator sistem, serta sistem aplikasi dan 

perangkat keras (technoware), peraturan pengelolaan informasi (infoware), dan organisasi 

pengelola sistem (organoware). 

Dengan memperhatikan rumusan sebagaimana dikemukakan di atas, maka strategi 

pencapaian Ketahanan Pangan di Kabupaten Tebo di samping bertumpu pada 

pengembangan teknologi spesifik lokasi, hendaknya juga memperhatikan kemungkinan 

dibangunnya suatu early warning system dan dibentuknya Badan Usaha Milik Petani. 

Untuk itu, sebagai langkah selanjutnya (folllow up) dari Seminar Nasional ini adalah 

perlunya suatu workshop “Pengembangan Early Warning System dan Pembentukan 

Badan Usaha Milik Petani”, yang melibatkan Dinas/Instansi terkait, Perguruan Tinggi, 

Kelembagaan di Tingkat Petani, Dunia Perbankan, dan kalangan pelaku usaha pertanian 

(Agrobisnis). 

 

 

 

Muara Tebo, 15 Desember 2007 
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ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI DI 

PROVINSI JAMBI 

 

Mukhlis1, Efneldy2, Zulkarnain2 dan Ermadani2 
1 Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi. 

1 Staf Pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi. 

 

 
Abstrak 

Penelitian kebijakan ini dilaksanakan di tiga kabupaten dalam Provinsi Jambi, yaitu 

Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun dari bulan Agustus 

hingga Desember 2007.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana manfaat 

dan peran sistem irigasi yang ada di setiap kabupaten dalam upaya meningkatkan produksi 

padi, dan mengidentifikasi permasalahan irigasi dan merancang solusinya untuk 

mendukung upaya pencapaian swasembada beras di Provinsi Jambi. Penelitian 

dilaksanakan dengan metoda survey dan hasilnya diolah dan disajikan secara deskriptif.  

Data yang dikumpulkan meliputi data spasial (peta situasi), keadaan iklim/cuaca, sumber 

air, sistem irigasi yang ada, kondisi jaringan irigasi, produksi padi sawah dan produksi 

usaha tani lainnya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa permasalahan yang 

menonjol pada sistem irigasi pada pertanaman padi di Kabupaten Kerinci, Kabupaten 

Merangin dan Kabupaten Sarolangun, yang di antaranya adalah:  1) berkurangnya debit air 

pada bendungan yang disebabkan oleh pasokan air kurang lancar, 2) bangunan irigasi yang 

kurang terpelihara dengan baik, 3) pengaruh longsor dan/ atau erosi yang berakibat pada 

kebocoran, 4) alih fungsi lahan dari peruntukan pertanian menjadi peruntukan lain, dan 5) 

kurangnya kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan saluran 

irigasi, terutama saluran tersier dan saluran cacing. Berdasarkan permasalahan yang 

terungkap pada penelitian ini, maka dalam rangka membenahi irigasi di ketiga kabupaten 

yang diteliti disarankan perlu adanya upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat 

akan pentingnya memelihara jaringan irigasi, terutama pada tataran saluran tersier dan 

saluran cacing; revitalisasi penyuluhan pertanian perlu menjadi prioritas pembangunan ke 

depan; perlu rangsangan yang berkesinambungan bagi petani agar usaha tani padi sawah 

merupakan usahatani yang menarik dalam bentuk jaminan ketersediaan sarana produksi, 

kegiatan penyuluhan, serta jaminan harga beras yang menguntungkan; P3A hendaknya 

dilibatkan dalam perencanaan, perancangan dan pembangunan jaringan irigasi baru, 

terutama pada daerah-daerah yang akan dibangun irigasi teknis; serta perlu koordinasi 

antar dinas/instansi terkait dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam 

pengembangan jaringan irigasi melalui pengkajian kelayakan secara komprehensif (meliputi 

aspek-aspek teknis, sosial dan ekonomi). 

 

Kata kunci: Oryza sativa, padi, irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi desa. 

 

 
PENDAHULUAN 

 

Pertanian tanaman pangan adalah salah satu sektor pertanian yang sampai saat ini 

pengelolaannya harus mendapatkan perhatian yang lebih serius karena menyangkut 

pemenuhan kebutuhan pokok bangsa Indonesia. Pembangunan pertanian untuk 

meningkatkan produksi pangan nasional dan swasembada beras masih menghadapi 

berbagai kendala, bahkan sampai saat ini Indonesia masih mengimpor beras dari negara 

lain (Subagyo, 2004), di mana pada tahun 2006 pemerintah telah menetapkan untuk 

mengimpor beras sebanyak 0,5 juta ton guna menstabilkan harga pada level Rp4.000,00 

(Sugiyono, 2007). Oleh karena itu, upaya meningkatkan produksi pangan, khususnya 

padi, merupakan langkah yang harus segera dilakukan, terutama di provinsi-provinsi yang 

potensial untuk pertanaman padi seperti halnya Provinsi Jambi. 
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Provinsi Jambi yang berada pada 0o45’ LS sampai 2o45’ LS dan 101o0’ BT sampai 

104o55’ dengan curah hujan rata-rata per tahun 1.378 – 3.388 mm, serta topografi 

bervariasi dari datar hingga berbukit yang berada di dataran rendah hingga dataran tinggi, 

dan terdiri atas berbagai jenis tanah dengan berbagai tingkat kesuburan, sangat berpotensi 

untuk pengembangan tanaman padi, baik padi sawah maupun padi ladang (Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, 2004). Oleh karenanya, salah satu program 

Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat 

adalah pencapaian swasembada beras. Program ini merupakan kebijakan yang sangat 

vital bagi masysrakat Jambi dan memerlukan partisipasi berbagai pihak, sehingga 

peningkatan produksi padi dapat direalisasikan. 

Permasalahan tersebut di atas erat sekali kaitannya dengan pemanfaatan 

sumberdaya air, yang merupakan salah satu syarat dalam budidaya padi, khususnya padi 

sawah. Menurut Direktorat Jenderal Sumberdaya Air (2004), kekhawatiran yang 

mendasar akan kerawanan pangan semakin mendorong upaya pemanfaatan sumberdaya 

air untuk pertanian seefektif dan efisien mungkin. Di sisi lain, terjadi tuntutan pengalihan 

air dari peruntukan produksi pangan berisigasi ke pemakai lainnya, sehingga banyak 

pihak yang meyakini bahwa konflik ini merupakan salah satu permasalahan yang paling 

kritis penanganannya pada awal abad ke-21. Selanjutnya dikatakan, bahwa dilema antara 

“air untuk pangan” dan “air untuk lingkungan” harus segera diatasi, dengan sasaran 

pengelolaan sumberdaya air untuk ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup 

melalui penekanan khusus bagi penurunan tingkat kemiskinan, dan kelaparan serta 

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. 

Di Provinsi Jambi telah diusahakan pembangunan irigasi di daerah-daerah yang 

memungkinkan untuk pertanaman padi, baik irigasi teknis, semi teknis maupun 

sederhana. Akan tetapi kenyataannya Provinsi Jambi masih mengimpor beras dari daerah 

lain di luar Provinsi Jambi, bahkan dari negara lain. Oleh sebab itu, perlu dicari penyebab 

timbulnya permasalahan tersebut guna mendapatkan gambaran yang jelas sebagai dasar 

pijak bagi upaya peningkatan produksi padi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat 

Provinsi Jambi. 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, akan dilakukan kajian terhadap sistem 

irigasi di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan 

Kabupaten Kerinci. Ketiga kabupaten tersebut adalah kawasan selama ini dikenal 

potensial untuk pertanaman padi dengan memanfaatkan sistem pengairan beririgasi. 

Penelitian ini adalah penelitian pendahuluan yang dilaksanakan dengan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mengkaji sejauh mana manfaat dan peran sistem irigasi yang ada di setiap kabupaten 

dalam upaya meningkatkan produksi padi. 

2. Mengidentifikasi permasalahan irigasi dan merancang solusinya untuk mendukung 

upaya pencapaian swasembada beras di Provinsi Jambi. 

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah terungkapnya semua 

permasalahan irigasi di Provinsi Jambi, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi 

Pemerintah Propinsi dalam merencanakan kebijakan pembangunan dan pembenahan tata 

kelola air, khususnya air irigasi untuk meningkatkan produksi padi guna mencapai 

swasembada beras. 

 

 

METODA PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di tiga kabupaten dalam Provinsi Jambi yang potensial 

untuk pertanaman padi dan memungkinkan untuk diairi dengan sistem irigasi, baik teknis, 

semi teknis maupun sederhana.  Ketiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kerinci, 

Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan informasi yang ada, di 

ketiga kabupaten ini telah dibangun sistem irigasi dengan berbagai kapasitas pengairan. 
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Penelitian kebijakan pengembangan jaringan irigasi ini dilaksanakan dalam jangka 

waktu lebih kurang lima bulan, yakni mulai dari bulan Agustus hingga bulan Desember 

2007. 

 

Jenis Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang pelaksanaannya menggunakan 

metoda observasional dengan penekanan pada studi kasus di ketiga kabupaten yang 

diteliti. Pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan metoda survey, yakni 

melihat keadaan di lapangan secara langsung, serta mewawancarai petani yang 

melakukan budidaya padi, baik yang menggunakan irigasi maupun tidak. Wawancara 

dituntun oleh suatu pedoman wawancara yang telah disiapkan, yang berisikan berbagai 

aspek yang hendak digali dari petani. 

Selain data primer, juga dilakukan pengumpulan data sekunder (atribut dan spasial) 

dari lembaga/instansi terkait, seperti BAPPEDA, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 

Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kecamatan dan Kantor Kepala Desa. 

 

Penentuan petani contoh (responden) 

Sistem pengairan yang diterapkan pada daerah irigasi merupakan dasar dalam 

pemilihan responden. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari 

suatu jaringan irigasi (Helmi, 2000). Petani contoh ditentukan berdasarkan sistem irigasi 

teknis, irigasi setengah teknis dan irigasi sederhana serta sistem tadah hujan. Sehingga 

setiap bentuk sistem pengairan untuk pertanaman padi sawah dapat terwakili dalam 

pengisian kuesioner.  

 

Pengumpulan data 

Data spasial 

Data spasial yang diperlukan adalah Peta Administrasi Kabupaten, Peta Jenis 

Tanah, Peta Topografi, Peta Penggunaan Lahan dan Peta Irigasi. Peta-peta ini diperlukan 

untuk menentukan posisi lokasi dan luas serta untuk menyatakan arah objek penelitian. 

Desa contoh 

Masing-masing Kabupaten akan diwakili oleh 5 Desa, sehingga jumlah desa yang 

akan menjadi tempat penelitian adalah 15 desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati 

oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi 

pemerintahan di bawah Camat dan berhak menyelengarakan rumah tangganya sendiri. 

Data desa yang dikumpulkan meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, umur penduduk, 

tingkat pendidikan penduduk dan mata pencaharian penduduk. 

Iklim 

Data iklim meliputi curah hujan, jumlah hari hujan dan suhu dikumpulkan untuk 

periode 10 tahun terakhir. Data ini diperoleh dari instansi terkait seperti dari Badan 

Meteorologi dan Geofisika, dan Dinas Pertanian setempat. Data ini akan menggambarkan 

perkiraan ketersediaan air yang berasal dari air hujan. 

Sumber air 

Data sumber air yang digunakan untuk irigasi ke areal persawahan diperoleh 

berdasarkan pengamatan langsung ke lapangan. Pengamatan langsung dan wawancara 

dengan petani dilakukan untuk memperoleh informasi kondisi sumber air yang meliputi 

perkiraan debit air pada musim hujan maupun kemarau.  

Sistem irigasi 

Menurut Pasandaran (2007), irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air 

untuk mendukung kegiatan pertanian. Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran dan 

bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi 
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mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Sistem 

irigasi terdiri dari irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana. Masing-masing sistem ini 

mempunyai perbedaan dalam pengaturan penyaluran air ke areal persawahan, mulai dari 

yang terukur secara baik maupun tanpa terukur sama sekali.  

Data luas areal sawah yang dapat diairi oleh masing-masing sistem irigasi 

dikumpulkan dari petani dan instansi terkait. Selain untuk mengairi tanaman, kajian 

terhadap sistem irigasi tersebut juga memperhatikan penggunaan lain seperti keperluan 

pemukiman, peternakan, dan perikanan air tawar.  

Kondisi jaringan irigasi 

Kondisi bangunan (bangunan bagi dan sadap), alat pengukur air dan saluran irigasi 

yang dapat berupa saluran yang terbuat dari beton atau hanya berupa parit-parit tanah 

yang digali menunjukan efektifitas dari suatu jaringan irigasi. Menurut Mawardy (2007), 

bangunan bagi adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk membagi air dari saluran 

primer atau saluran sekunder ke saluran-saluran yang debitnya lebih kecil. Sementara 

bangunan sadap adalah bangunan yang digunakan untuk menyadap/mengambil air dari 

saluran primer ke saluran sekunder/tersier dan/atau dari saluran sekunder ke saluran 

tersier. Selain itu, saluran irigasi di daerah irigasi teknis dibedakan menjadi saluran irigasi 

pembawa dan saluran pembuang. Saluran irigasi pembawa berfungsi untuk mengalirkan 

air ke sawah, dan dapat dibedakan menjadi saluran primer, sekunder, tersier dan kuarter. 

Sedangkan saluran pembuang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air dari sawah guna 

mencegah terjadinya genangan yang berlebihan dan menyesuaikan ketersediaan air 

dengan kebutuhan tanaman. Beragamnya kondisi bangunan-bangunan ini akan 

menyebabkan terjadinya perbedaan dalam proses penyaluran air dari saluran irigasi ke 

areal persawahan. 

Produksi Padi Sawah 

Data produksi padi sawah pada suatu desa akan dikumpulkan dari data sekunder 

dan wawancara langsung dengan petani. Data produksi yang dikumpulkan minimal untuk 

periode 5 tahun. Untuk melengkapi usaha tani padi sawah ini juga dikumpulkan data-data 

mengenai penggunaan pupuk dan pestisida/herbisida. 

Produksi Usaha Tani Lainnya 

Data produksi usaha tani lainnya meliputi tanaman pangan selain padi, hortikultura, 

perkebunan, peternakan dan perikanan. 

 

Pengolahan dan penyimpulan data 

Analisis data adalah serangkaian proses yang meliputi pengelompokan, 

kategorisasi, dan manipulasi data sedemikian rupa sehingga terlihat hubungan antar 

fenomena yang memiliki makna untuk menjawab permasalahan penelitian (Nazir, 1988). 

Sesuai dengan substansi dan hubungan antar variabel, maka data yang diperoleh pada 

penelitian ini diolah dan disajikan secara deskriptif, artinya data ditampilkan apa adanya 

setelah melalui proses editing, pengkodean dan penyusunannya di dalam tabel 

(Sarstroasmoro dan Ismael, 2002). Data tersebut kemudian di bahas dengan melakukan 

pembandingan-pembandingan antar beberapa kondisi sistem irigasi yang ada di tiga 

wilayah Kabupaten yang menjadi lokasi penelitian. Selanjutnya dilakukan penafsiran 

hubungan antara fenomena yang terjadi dengan fenomena yang seharusnya terjadi.  

Selain itu juga dilakukan analisis berdasarkan data sekunder dari beberapa hasil 

penelitian terhadap sistem irigasi lain yang ada di Indonesia, sehingga dapat dikaji 

kelemahan-kelemahan maupun kelebihan-kelebihan dari masing-masing sistem irigasi 

pada masing-masing Kabupaten. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai input dasar 

dalam dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta 

pengawasan irigasi dalam upaya meningkatkan produksi padi sawah di Provinsi Jambi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Keadaan umum daerah penelitian 

Kabupaten Kerinci  

Kabupaten Kerinci merupakan wilayah dengan rata-rata suhu bulanan 21,65 oC - 

sampai 22,33 oC, rata-rata curah hujan bulanan 74,50 mm - 158,42 mm, dan rata-rata 

kelembaban udara 81,22 % - 84,09 %.  Sementara itu tanah yang dominan di Kabupaten 

Kerinci adalah Andosol yang meliputi areal seluas 275.755 atau 65,65% dari seluruh 

wilayah, sedangkan jenis tanah lainnya terdiri dari Latosol 88.704 hektar (21,12%),  dan 

tanah-tanah lainnya seperti Podsolik dan Alluvial hanya terdapat dalam luasan yang jauh 

lebih kecil  (Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, 2005).  Dengan kondisi 

tanah dan iklim demikian, Kabupaten Kerinci memang sangat potensial untuk menjadi 

salah satu sentra produksi padi di Provinsi Jambi.  

Lahan sawah di Kabupaten Kerinci tersebar di kecamatan-kecamatan dan terdiri 

dari  29 daerah irigasi. Berdasarkan data dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Kerinci pada 

tahun 2007 terdapat 15.844 ha lahan sawah potensial yang dapat memperoleh air dari 

irigasi yang ada, sedangkan sawah yang telah mendapatkan air irigasi  adalah seluas 

12.113 ha (Tabel 1). Sistim irigasi yang ada di kabupaten ini terdiri dari irigasi teknis, 

semi teknis dan sederhana. Irigasi teknis mencakup luas sawah 7.242 hektar, irigasi semi 

teknis 1.914 hektar dan sederhana seluas 2.957 hektar. Jumlah luas lahan sawah yang 

telah mendapatkan air irigasi meningkat dari 11,929 ha pada tahun 2004 menjadi 12,113 

pada tahun 2007. Peningkatan luas sawah yang mendapatkan air dari irigasi teknis 

mencapai lebih kurang 100%, yaitu dari 3,707 ha (2004) menjadi 7,242 ha (2007). Selain 

sawah irigasi, juga terdapat sawah tadah hujan dan  sawah lebak, yang luasnya relatif 

lebih kecil dari sawah irigasi. 

Dari Tabel 1 terlihat bahwa kapasitas air irigasi belum optimal untuk mengairi 

lahan sawah. Hal ini disebabkan pada beberapa daerah irigasi, saluran sekunder dan 

primer belum dibangun sampai ke lahan yang sebenarnya dapat memperoleh air dari 

bendungan atau banguan irigasi yang sudah ada. Sebagai contoh, daerah irigasi Sei Siulak 

Deras (Gambar 1) yang mempunyai kapasitas untuk mengairi sawah seluas 5.801 ha, 

tetapi sawah yang dapat diairi baru 3.701 ha (Dinas Kimpraswil Kabupaten. Kerinci, 

2007). Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan 

jaringan irigasi.  

 
Tabel 1. Perkembangan luas areal persawahan dengan sistem irigasi di Kabupaten 

Kerinci tahun 2004-2007. 

 

Tahun 
Luas areal (ha) Kriteria irigasi (ha) 

Potensial Fungsional Teknis Semi teknis Sederhana (desa) 

2004 15.854 11.929 3.707 4.460 3.778 

2005 17.279 11.967 2.620 3.664 5.593 

2007 15.844 12.113 7.242 1.914 2.957 

Sumber: Dinas Kimpraswil Kabupaten Kerinci (2007). 

 

Dari hasil pengamatan di lapangan terlihat bahwa pada musim kemarau ketinggian 

permukaan air di sungai berada di bawah batas normal, yaitu -30 cm.  Hal menunjukkan 

bahwa debit air berada dalam keadaan tidak mencukupi untuk dapat mengairi sawah 

dengan luas yang ditargetkan. Namun demikian, permasalahan yang timbul akibat faktor 

iklim yang kurang mendukung dapat diatasi dengan membuat prediksi dengan tepat 

tentang kapan tibanya musim kemarau sehingga waktu tanam dapat diatur dan tata guna 

air dapat dibuat menjadi efisien pada musim kemarau.  Permasalahan lain adalah 
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terjadinya kebocoran pada saluran tersier yang berakibat pada berkurangnya jumlah air 

yang masuk ke areal persawahan.  Selain itu, air yang tumpah ke jalan mengakibatkan 

tanah terkikis dan jalan menjadi rusak sehingga mengganggu kelancaran transportasi.    

 

 
 

Gambar 1. Bendungan Lubuk Nagodang (Sei Siulak Deras) yang memiliki kapasitas 

mengairi sawah seluas 5.801 ha. 

 
Permasalahan lainnya adalah terbatasnya jumlah saluran tersier yang membagi-

bagikan air ke areal persawahan, sehingga penerimaan air di petak-petak persawahan 

tidak terbagi rata.  Selain itu, kondisi irigasi yang rawan banjir dan kemungkinan 

terjadinya bencana longsor pada musim hujan, serta alih fungsi lahan persawahan 

menjadi lahan untuk tujuan lain, merupakan permasalahan yang dihadapi oleh penentu 

kebijakan dan pelaku pertanian di Kabupaten Kerinci dalam rangka meningkatkan 

produktifitas lahan pertanian, khususnya sawah. 

Kabupaten Merangin 

Secara geografis, Kabupaten Merangin terletak diantara 2º - 3º Lintang Selatan dan 

102º - 104º Bujur Timur, dengan luas daerah lebih-kurang 767.900 ha. Topografi 

kabupaten ini terdiri atas kawasan bergelombang sampai berbukit, dengan ketinggian 

tempat 500 - 1.000 m di atas permukaan laut. Tipe pemanfaatan lahan umumnya berupa 

persawahan, perkebunan atau areal pertanian lainnya serta perikanan. Sebahagian lahan 

yang belum dimanfaatkan umumnya masih berupa hutan. Menurut ketentuan Oldeman, 

iklim di Kabupaten Merangin termasuk klasifikasi iklim type B2, dengan curah hujan 146 

mm - 175 mm per bulan dan suhu udara 25 oC - 31 oC. 

Sebagaimana halnya di Kabupaten Kerinci, irigasi di Kabupaten Merangin terdiri 

atas irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, dan irigasi desa.  Berdasarkan 

laporan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2006, di kabupaten ini 

terdapat jaringan 4 daerah irigasi teknis (total kapasitas 1.399 ha), 13 irigasi semi teknis 

(total kapasitas 2.220 ha) dan 131 daerah irigasi desa dengan total kapasitas untuk 

mengairi sawah seluas 7.083 ha. Dari hasil pemantauan di lapangan terhadap beberapa 

jaringan irigasi diperoleh hasil sebagaimana dikemukakan berikut ini. 

Jaringan Irigasi Teknis Betuk 

Jaringan irigasi Betuk yang berlokasi di daerah Tabir dibangun pada tahun 

1977/1978.  Bendungan Betuk (Gambar 2) dibangun untuk mengairi sawah seluas 606 ha, 
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namun berdasarkan informasi dari masyarakat petani pemakai air dan petugas penyuluh 

pertanian lapangan, terungkap bahwa irigasi Betuk saat ini hanya mampu mengairi sawah 

seluas 80 ha.  Hal ini antara lain disebabkan oleh banyaknya kerusakan yang terjadi pada 

saluran primer dan sekunder.  

 

 
 

Gambar 2. Bendungan Betuk di Kabupaten Merangin yang dibangun pada tahun 

1977/1978 untuk mengairi areal persawahan seluas 600 ha melalui jaringan 

irigasi teknis. 

 
Dari pantauan di lapangan (Gambar 3) terlihat pada jarak kira-kira 200 m dari pintu 

saluran primer Bendungan Betuk terdapat kerusakan sepanjang lebih-kurang 5 m, yaitu 

robohnya dinding beton yang mengakibatkan terjadinya kebocoran dan air mengalir ke 

luar dari saluran.  Sebagai akibatnya air tidak sampai ke bagian ujung saluran, apalagi 

saluran tersier, karena debitnya sudah jauh berkurang akibat banyak terbuang.  Hilangnya 

air tidak saja disebabkan oleh rusaknya jaringan primer, tetapi juga disebabkan oleh 

tingginya resapan air oleh tanah di beberapa ruas saluran primer karena dinding saluran 

tidak dibuat permanen (tidak dibeton).  Pada sisi lain saluran sekunder di sebahagian 

lokasi ada yang langsung mengalir ke areal persawahan yang mengakibatkan pengaturan 

tata air sulit dikendalikan, terutama pada musim penghujan. Hal ini juga berdampak 

serius pada upaya peningkatan produksi tanaman padi di Kabupaten Merangin. 

Jaringan Irigasi Teknis Sembilang  

Jaringan irigasi Sembilang dibangun pada tahun 1977/1978 di daerah Tabir. 

Jaringan irigasi ini menghadapi beberapa kendala yang antara lain adalah kerusakan 

umumnya terjadi pada saluran tersier, sehingga masyarakat memperbaikinya dengan 

kondisi seadanya.  Di beberapa lokasi ditemukan saluran sekunder yang langsung 

dialirkan ke areal persawahan sehingga berakibat pada kerusakan tanggul-tanggul sawah 

pada musim penghujan, bahkan merusak tanaman padi masyarakat.  Sebaliknya, di sisi 

lain terutama pada musim kemarau terjadi defisit debit air yang mengalir ke areal 

persawahan, sehingga pembagian air menjadi tidak merata yang mengakibatkan 

produktivitas tanaman padi menjadi tidak optimal. 

Permasalahan lain yang dihadapi petani di kawasan ini berkenaan dengan 

ketersediaan air adalah kondisi lahan yang bergelombang sehingga mempersulit 

pengaliran air, terutama untuk areal sawah yang lebih tinggi.  Apabila air dialirkan secara 

sederhana melalui saluran-saluran tersier dan saluran cacing yang dibuat di sisi tanggul, 
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maka sawah yang letaknya lebih rendah akan mengalami kebanjiran sedangkan sawah 

yang disebelahnya pada posisi lebih tinggi tidak akan mendapatkan air.  Untuk mengatasi 

hal ini masyarakat membuat talang air yang melewati sawah yang letaknya lebih rendah, 

sehingga air dapat disalurkan secara lancar dan merata, meskipun topografi wilayah 

kurang menguntungkan. 

 

 

Gambar 3. A. kerusakan yang terjadi pada saluran primer irigasi Betuk; B. air irigasi 

mengalir keluar saluran primer melalui bagian yang rusak; C. akibat 

berkurangnya debit air, maka, tinggi muka air tidak mencapai dasar pintu; D. 

sebagian dinding saluran primer yang tidak dibuat permanen. 

 

Melihat kondisi ke dua jaringan irigasi di atas, baik Irigasi Betuk maupun Irigasi 

Sembilang yang statusnya merupakan irigasi teknis, namun pada kenyataanya memiliki 

fungsi yang dapat dikatakan sebagai irigasi setengah teknis.  Oleh karenanya 

produktivitas tanaman padi belum dapat ditingkatkan sebagaimana mestinya. Namun 

demikian, berbagai upaya tetap dilakukan oleh warga setempat dan Pemerintah 

Kabupaten, di antaranya adalah dengan membuat demo farming area di Desa Seling yang 

merupakan hasil kerjasama antara PUSKUD Jambi dengan Koperasi Sembilang. 

Jaringan Irigasi Semi Teknis Beringin  

Jaringan irigasi Beringin dibangun pada tahun 1975/1976 di daerah Bangko. 

Jaringan irigasi ini sudah tidak berfungsi karena bangunan dam irigasi sudah tertutup 

tanah dan menjadi semak belukar. 

Jaringan Irigasi Semi Teknis Nibung 

Irigasi Nibung yang juga berada di daerah Bangko, Kabupaten Merangin, dibangun 

pada tahun 1976/1977.  Berdasarkan informasi dari masyarakat dan tokoh desa bahwa air 

irigasi berasal dari sawah paya dan rawa yang menggenang ditambah dengan sumber air 

dari sungai Tembesi yang dialirkan ke sawah. Sampai saat ini irigasi tidak diurus 

sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan sawah-sawah terlantar.  Bahkan, sawah di 

kawasan ini sudah 3 tahun terlantar akibat tidak bisa ditanami padi dikarenakan air yang 

tidak mencukupi. 

Jaringan Irigasi Desa Pulau Layang Desa Rantau Alai 

Jaringan irigasi desa Pulau Layang yang terletak di Desa Rantau Alai dibangun 

pada tahun 1974/1975.  Jaringan irigasi ini juga berlokasi di daerah Bangko.  Semestinya 
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jaringan irigasi ini mampu mengairi sawah seluas 800 ha, namun akibat kerusakan 

saluran yang menyebabkan terhentinya suplai air, maka sawah masyarakat yang tadinya 

berproduksi baik, kini menjadi terlantar dan terbengkalai. 

 

Kabupaten Sarolangun 

Irigasi Muara Kutur 

Bendungan Muara Kutur (Gambar 4) yang terletak di Kabupaten Sarolangun mulai 

dibangun pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1991.  Sumber air untuk Irigasi Muara 

Kutur berasal dari Batang Limun dan Batang Kutur. Kedalaman air pada saluran primer 

pada musim kemarau adalah 90 cm, sedangkan pada waktu banjir kedalaman air dapat 

mencapai 123 cm. Dinding saluran primer dibuat secara permanen, namun dinding 

saluran sekunder tidak dibuat secara permanen sehingga mudah terkikis oleh gerusan air 

dan rusak. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden diketahui bahwa saluran 

primer irigasi Muara Kutur hanya dibangun sepanjang 4 km atau hanya sampai ke Desa 

Mengkedai.  Padahal saluran primer ini seharusnya dibangun sampai ke Rawa Tenang, 

dan areal persawahan yang akan diairi adalah sampai ke Desa Penegal (Pulau Pandan).   

Kondisi saluran irigasi menunjukkan kurangnya pemeliharaan, lagi pula penjaga 

pintu air tidak menjalankan peran sebagai mestinya, sehingga pengaturan pembagian air 

tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Hal ini mengindikasikan kurangnya pengawasan 

dari instansi terkait terhadap sustainability dari fungsi saluran irigasi pasca pembangunan. 

Permasalahan lain yang dijumpai pada Muara Kutur adalah adanya masyarakat 

yang membuat kerambah pada saluran primer.  Hal ini tidak dapat dibenarkan karena 

keberadaan kerambah tersebut dapat menyebabkan terhambatnya pengaliran air ke bagian 

hulu saluran sehingga pasokan air menjadi berkurang.  Air dari saluran primer masuk ke 

saluran sekunder melalui pintu air yang sudah tidak berfungsi lagi (Gambar 5).  Dari 

pintu ini air masuk ke saluran sekunder yang memiliki ketinggian 2 – 3 m, sehingga air 

yang berasal dari saluran primer “terjun” ke saluran sekunder.  Sementara itu dinding 

saluran sekunder di sekitar pintu air “terjun” tidak dibuat permanen, sehingga rawan 

terhadap ancaman longsornya dinding. 

 

 
 

Gambar 4. Bendungan Irigasi Muara Kutur di Kabupaten Sarolangun yang mulai 

dibangun tahun 1984 dan selesai tahun 1991. 
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Gambar 5. A-B, pintu saluran sekunder yang sudah berfungsi; C, air dari saluran primer  

“terjun” ke saluran sekunder; D, keadaan dinding saluran sekunder di sekitar 

air “terjun” pada jaringan irigasi Muara Kutur, Kabupaten Sarolangun. 

 

Dari hasil pengamatan dan pemantauan di lapangan terungkap beberapa 

permasalahan yang menonjol pada sistem irigasi pada pertanaman padi di Kabupaten 

Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, yang di antaranya adalah:  1) 

berkurangnya debit air pada bendungan yang disebabkan oleh pasokan air kurang lancar, 

2) bangunan irigasi yang kurang terpelihara dengan baik, 3) pengaruh longsor dan/ atau 

erosi yang berakibat pada kebocoran, 4) alih fungsi lahan dari peruntukan pertanian 

menjadi peruntukan lain, dan 5) kurangnya kesadaran masyarakat akan tanggung 

jawabnya terhadap pemeliharaan saluran irigasi, terutama saluran tersier dan saluran 

cacing. 

 

 

Pembahasan 

Air atau pengairan memegang peranan penting dalam budidaya tanaman padi. 

Kekurangan atau kelebihan air sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman padi. Kestabilan hasil padi akan lebih terjamin bila kebutuhan air 

terpenuhi, bahkan genangan air pada areal persawahan akan lebih menjamin produksi jika 

dibandingkan dengan padi ladang pada musim kering (Taslim et al., 1989).  Oleh karena 

itu sejumlah ahli menduga, padi merupakan hasil evolusi dari tanaman yang hidup di 

rawa.  Pendapat ini didasarkan pada adanya tipe padi yang hidup di rawa-rawa, kebutuhan 

padi yang tinggi akan air pada sebagian tahap kehidupannya, dan adanya pemBelui 

khusus pada akar padi yang berfungsi sebagai sarana transpor oksigen ke bagian akar 

(Wikipedia Indonesia, 2007). 

Untuk meningkatkan produksi padi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, 

antara lain adalah mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas 

tanaman padi.  Di antara teknologi yang diintroduksikan kepada petani adalah 

penggunaan varietas unggul dan perbaikan sistem pengairan (irigasi).  

Berdasarkan kebutuhannya akan air, budidaya tanaman padi dikelompokkan atas 

padi sawah dan padi ladang (padi gogo). Di Indonesia tanaman padi sawah diusahakan 

kira-kira 85 % sampai 90 % dari seluruh areal pertanaman, sedangkan padi gogo hanya 

10 % sampai 15 % (Taslim et al., 1989).  Oleh karenanya upaya pencapaian swasembada 
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beras lebih ditekankan pada dorongan terhadap peningkatan produktifitas padi sawah.  

Terlebih lagi di sebagian besar kawasan pertanaman padi di Indonesia ketersediaan air 

tidak menjadi kendala, namun masih memerlukan perhatian dari segi efisiensi dan 

efektifitasnya. 

Guna mengefisienkan dan mengefektifkan pemanfaatan sumberdaya air untuk 

pertanaman padi sawah, pemerintah telah membentuk organisasi yang dikenal sebagai 

Persatuan Petani Pemakai Air (P3A).  Namun demikian, pembentukan organisasi P3A 

belum cukup untuk mendorong peningkatan produksi padi tanpa disertai dengan 

pembinaan secara kelembagaan, di samping pembenahan yang menyeluruh terhadap 

infrastruktur irigasi itu sendiri.  

Pasokan air yang kurang lancar ke saluran irigasi 

Permasalahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan irigasi merupakan pengkajian 

terhadap sumber air, sehingga perkiraan air untuk persawahan dapat diramalkan, terutama 

untuk meningkatkan hasil padi setiap musim tanam. Namun berdasarkan pantauan di 

lapangan terlihat pasokan air yang masuk ke persawahan tidak merata sehingga 

pertumbuhan padi tidak merata antara satu areal persawahan dengan persawahan lainnya. 

Salah satu contohnya seperti terlihat pada jaringan irigasi di desa Siulak Deras (irigasi 

Lubuk Nagodang) yang pada musim kemarau memperlihatkan air muka air di bawah 

garis batas yang ditetapkan (-30 cm). Pada kondisi seperti ini debit air yang masuk ke 

saluran tersier dan kuarter sangat berkurang sehingga sawah kekurangan air. Di daerah 

lain, misalnya di Desa Belui Tinggi, makin jelas kelihatan produktivitas tanaman padi 

yang menurun akibat pertumbuhan tanaman padi yang kurang subur dikarenakan 

terbatasnya pasokan air.  

Sediyarso dan Prawirasumantri (1993) mengemukakan, bahwa kualitas air irigasi 

dan lumpur merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produksi padi sawah, 

karena aliran air ke sawah dapat memperbaiki sifat kimia tanah melalui penambahan 

unsur hara di samping dapat menetralkan kemasaman tanah. Rata-rata sumbangan hara 

dari air irigasi pada setiap musim hujan per hektar sawah adalah sekitar 4 kg PO4, 14 kg 

K2O, dan 3 kg SO4. 

Halnya yang sama juga terjadi di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, 

yakni berkurangnya hasil tanaman padi merupakan akibat dari kurang lancarnya air 

irigasi yang masuk ke areal persawahan. Bahkan ada sawah yang sama sekali tidak 

mendapat air irigasi disebabkan rusaknya saluran irigasi sehingga areal persawahan 

menjadi terbengkalai dan tidak memberikan hasil sama sekali. 

Jaringan irigasi yang kurang terpelihara 

Pemantauan di lapangan memperlihatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

upaya pemeliharaan bendungan maupun saluran irigasi, terutama saluran tersier dan 

seterusnya yang merupakan tanggung jawab masyarakat pengguna air. Salah satu 

contohnya seperti terlihat di Desa Koto Rendah, Kabupaten Kerinci, di mana air pada 

saluran tersier bocor dan melimpah ke jalan desa.  Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut 

akan berdampak kepada kurang tersalurnya air irigasi ke areal persawahan di samping 

merusak prasarana transportasi yang ada.  

Didaerah irigasi Betuk, Kabupaten Merangin, terjadi kebocoran pada saluran 

primer sehingga air melimpah ke areal pertanian rakyat di sekitarnya, yang menyebabkan 

volume air tidak mencapai areal persawahan yang menjadi sasaran. Sama dengan kondisi 

jaringan irigasi di Desa Bukit, Kabupaten Sarolangun, di mana terdapat bangunan irigasi 

yang sudah tertimbun oleh semak belukar dikarenakan sudah lama tidak berfungsi. Di 

Desa Limun, yang merupakan daerah dengan jaringan irigasi teknis, terlihat saluran 

sekunder yang tidak dibuat permanen (tidak dibeton), sementara kondisinya terjal.  Hal 

ini menyebabkan saluran sekunder menjadi rawan pengikisan (erosi) oleh air irigasi yang 

berakibat pada berkurangnya debit air ke persawahan dikarenakan terjadinya kebocoran 
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pada saluran irigasi.  Air yang melimpah ke luar dari saluran irigasi melalui bagian yang 

bocor tentu saja tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Di Desa Bukit, Kabupaten Sarolangun terdapat dam (waduk) yang seharusnya 

berfungsi sebagai sarana penampungan air sekaligus untuk mengendalikan banjir, namun 

mengalami kekeringan. Di samping itu, saluran irigasi juga tidak terpelihara dengan baik, 

yang menyebabkan terjadinya kekeringan pada sawah masyarakat.  Bahkan sawah yang 

mengalami kekeringan mencapai ratusan hektar (Gambar 6).  Hal ini menyebabkan petani 

hanya dapat mengandalkan air hujan sebagai sumber air untuk sawah mereka, sehingga 

praktis musim tanam di daerah ini hanya berlangsung sekali dalam setahun. 

Pengaruh longsor 

Permasalahan tanah longsor umumnya dialami oleh jaringan irigasi di Kabupaten 

Kerinci.  Hal ini dapat dimaklumi karena topografi kabupaten ini terdiri atas kawasan 

berbukit yang rentan terhadap kemungkinan terjadinya longsor.  Terjadinya tanah longsor 

seringkali berdampak pada saluran irigasi, terutama pada jaringan sekunder dan tersier, 

sehingga penyaluran air menjadi tidak lancar.   

Menurut laporan dari staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci, longsor 

umumnya terjadi akibat hujan lebat di daerah bertebing atau bukit yang terjal.  Tanah 

yang longsor seringkali mengakibatkan tertimbunnya saluran irigasi sehingga 

menghambat pengaliran air ke areal persawahan.   

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Kerinci adalah 1.256 mm per tahun dengan 

rata-rata hari hujan 142,27 hari (Tabel 2) . Tingginya jumlah curah hujan dan hari hujan 

ini menjamin pasokan sumber air irigasi.  Namun di pihak lain, curah hujan yang tinggi 

dapat berakibat pada terjadinya banjir pada wilayah-wilayah yang berdekatan dengan 

aliran sungai di samping mengakibatkan terjadinya longsor pada daerah-daerah yang 

curam dan terjal.  

 

 
 

Gambar 6. A, pintu pembagi yang masih berada dalam kondisi baik namun tidak ada air 

yang mengalir; B, saluran sekunder yang kering; C, sawah yang mengalami 

kekeringan di Desa Bukit, Kabupaten Sarolangun. 

 

Bahaya banjir dan longsor adalah bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten 

Kerinci, sehingga diperlukan tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya bencana 

tersebut, seperti melindungi kawasan-kawasan yang terjal dan curam di bagian hulu 
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dengan melakukan reboisasi. Selain itu lahan-lahan yang curam dan terjal hendaknya 

tidak digunakan sebagai lahan usaha tani, baik untuk tanaman pangan maupun 

hortikultura, namun dijadikan sebagai kawasan konservasi dengan menanam tanaman 

keras atau tanaman kehutanan.  

 

Tabel 2. Rata-rata curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Kerinci selama kurun 

waktu 1996-2006. 

 

Tahun Curah hujan (mm) Hari hujan 

1996 1.111,00 171,00 

1997 646,30 102,00 

1998 1.414,70 173,00 

1999 1.074,40 131,00 

2000 1.363,70 143,00 

2001 933,70 145,00 

2002 1.566,20 152,00 

2003 1.583,30 170,00 

2004 1.087,70 144,00 

2005 1.005,70 97,00 

2006 2.032,80 137,00 

Rata-Rata 1.256,32 142,27 
Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Kerinci (2007) 

Alih fungsi lahan 

Hasil pemantauan di lapangan terhadap ketiga kabupaten yang diamati, baik 

Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, maupun Kabupaten Sarolangun, alih fungsi 

lahan dari areal persawahan menjadi areal perkebunan atau dalam bentuk bangunan 

lainnya memang sering terjadi.  Bahkan di kawasan irigasi Betuk, Kabupaten Merangin, 

dijumpai kasus alih fungsi lahan yang sangat memprihaitnkan, yaitu dari persawahan 

yang dulunya subur kini menjadi lahan tidur yang sam asekali tidak produktif karena 

ditinggalkan penggarapnya. Berdasarkan laporan masyarakat, terjadinya alih fungsi lahan, 

khusus dari persawahan menjadi areal perkebunan, disebabkan karena sulitnya 

mendapatkan air.  Di lain pihak, kebutuhan hidup selalu mendesak, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya para petani mengusahakan tanaman lain yang kebutuhan 

airnya tidak sebanyak padi sawah.  Akibatnya adalah kawasan yang tadinya merupakan 

areal persawahannya sekarang telah menjadi menjadi areal perkebunan, terutama 

perkebunan kelapa sawit dan karet (Gambar 7).  

Di sisi lain harga beras yang selalu rendah, sedangkan harga kelapa sawit maupun 

harga karet semakin tinggi.  Hal ini menyebabkan masyarakat petani semakin tergiur 

untuk mengalihfungsikan lahan mereka, sehingga hasrat untuk membenahi kondisi 

jaringan irigasi yang rusak semakin berkurang.  Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, 

maka cita-cita pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Merangin dan Kabupaten 

Sarolangun, untuk berswasembada beras tidak akan pernah terwujud.  Oleh karenanya, 

perlu tindakan nyata dari pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya 

upaya pemeliharaan saluran irigasi, terutama saluran tersier dan saluran cacing yang 

menjadi tanggung jawab petani pemakai air.  Di lain pihak, pemerintah juga hendaknya 

konsekuen dengan komitmen untuk senantiasa memperhatikan kondisi jaringan primer 

dan sekunder.  Setiap ada laporan dan keluhan dari masyarakat mengenai rusaknya 

jaringan primer dan sekunder, hendaknya segera ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan. 

Selain harga beras yang rendah dan sulitnya air irigasi, alih fungsi lahan juga 

dipicu oleh mahalnya harga pupuk dan pestisida, bahkan kadang-kadang pupuk dan 

pestisida tidak tersedia di pasaran. Hal menyebabkan makin meningkatnya dorongan bagi 

para petani maupun masyarakat untuk mengusahakan tanaman perkebunan atau jenis 
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tanaman lainnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.  Padahal dari hasil wawancara 

terungkap bahwa sesungguhnya mereka masih memiliki minat yang tinggi untuk 

berusaha tani padi sawah; dan mereka akan kembali menanam padi apabila ada jaminan 

ketersediaan air yang mencukupi. 

 

 
 

Gambar 7. Alih fungsi lahan dari persawahan menjadi lahan tidur yang tidak produktif 

(A), pemukiman (B) dan perkebunan kelapa sawit (C,D). 

 

Rendahnya kesadaran masyarakat akan perannya sebagai pemakai air  

Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan saluran 

irigasi yang menjadi bagian dari tanggung jawab mereka masih tergolong rendah.  Selain 

itu, teknik berusaha tani padi yang mereka terapkan adalah pengetahuan yang mereka 

dapatkan secara turun-termurun dari pada pendahulu mereka.  Tambahan pengetahuan 

yang mereka harapkan hanyalah bersumber dari para penyuluh pertganian lapangan 

(PPL).  Sementara itu, keberadaan para PPL dewasa ini sangat terbatas, baik dari segi 

jumlah maupun penyebarannya antar wilayah.  Aktifitas para PPL juga adakalanya tidak 

begitu signifikan dikarenakan berbagai permasalahan dan keterbatasan yang mereka 

hadapi. 

Penyuluhan mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan produktifitas tanaman 

padi memang selama ini sudah ada.  Akan tetapi menurut laporan para petani di 

sebahagian daerah kegiatan penyuluhan sangat minim sekali, baik mengenai teknologi 

budidaya padi maupun cara pemakaian air irigasi, serta cara untuk merawat saluran irigasi 

supaya dapat dimanfaatkan secara bersama. Salah satu contohnya adalah dalam hal 

penggunaan benih padi varietas unggul. Bedasarkan laporan masyarakat, benih padi yang 

mereka pakai dulunya memang dari varietas unggul.  Akan tetapi sudah berapa tahun 

benih tersebut dipakai secara terus menerus tanpa ada pembaharuan, sehingga sifat-sifat 

keunggulannya sudah jauh berkurang dan rentan terhadap terhadap serangan hama dan 

patogen penyebab penyakit. 

Disamping itu para petani pemakai air hendaknya dibekali pengetahuan tentang 

penggunaan air irigasi yang digunakan untuk bersama. Terungkap dari laporan 

masyarakat bahwa dalam pembagian air irigasi masih sering terjadi perselisihan bahkan 

permusuhan antara sesama petani yang menyebabkan tidak terjaganya saluran irigasi 

yang terdapat di daerah mereka.  Hal ini terutama sekali terjadi di Kabupaten Sarolangun.  
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Sementara itu di Kabupaten Kerinci tidak dijumpai permasalahan pada di kalangan petani 

dalam kaitannya dengan air irigasi, karena umumnya air tersedia mencukupi.  Yang 

diperlukan oleh kabupaten ini adalah bagaimana memanfaatkan sumberdaya air seoptimal 

mungkin sehingga diperoleh hasil yang maksimal. 

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sangat berperan penting dalam upaya 

mencapai tujuan dan keberlangsungan dari sistim irigasi yang ada, di mana penggunaan 

air irigasi di tingkat saluran tersier menjadi tanggung jawab P3A.  Penggunaan air irigasi 

ini dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah 

ditetapkan oleh P3A. Di Kabupaten Kerinci terdapat 178 P3A, dimana sebagian besar 

telah berbentuk badan hukum. Setiap P3A mengatur dirinya sendiri didalam pengelolaan 

irigasi dan pertanian di wilayahnya secara otonom dan demokrasi. Organisasi P3A, 

terutama yang telah berbadan hukum, telah berjalan secara efektif dan efisien dalam 

pengelolaan dan perawatan jaringan irigasi, khususnya dalam upaya meningkatkan 

dan/atau menjaga kesinambungan produksi padi. Selain itu P3A juga telah menunjukkan 

adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas finansial untuk anggotanya maupun 

organisasi itu sendiri. 

Berbeda dengan Kabupaten Kerinci di mana Persatuan Petani Pemakai Air (P3A) 

tergolong aktif, di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun justru P3A tidak 

memperlihatkan aktifitas yang nyata.  Secara administrasi, di kawasan penelitian di kedua 

kabupaten ini memang ada P3A, namun pada kenyataannya P3A tidak memperlihatkan 

kegiatan yang signifikan, terutama partisipasi aktif mereka dalam membantu pemerintah 

kabupaten membenahi permasalahan irigasi di daerah mereka. 

 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Dari penelitian terhadap kondisi irigasi di tiga kabupaten dalam Provinsi Jambi ini 

dapat ditarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Jaringan irigasi di Kabupaten Kerinci berfungsi dengan baik, namun masih perlu 

peningkatan agar pengaliran air ke areal persawahan tersebar merata.  Program 

pengembangan irigasi di kabupaten ini diharapkan dapat berjalan secara 

berkesinambungan, sehingga dapat mewujudkan keinginan Pemerintah Provinsi Jambi 

untuk menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai salah satu lumbung beras nasional. 

2. Berbeda dengan Kabupaten Kerinci, kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Merangin 

dan Kabupaten Sarolangun memerlukan perhatian yang lebih serius, baik dari 

pemerintah kabupaten maupun dari masyarakat pengguna air.  Hal ini untuk 

mengantisipasi semakin tingginya alih fungsi lahan dari persawahan ke perkebunan di 

kabupaten ini.  Apabila irigasi di kedua kabupaten ini tidak menjadi prioritas 

pembangunan, maka cita-cita pemerintah kabupaten untuk berswasembada beras sulit 

untuk terwujud. 

3. Perlu upaya membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara 

jaringan irigasi, terutama pada tataran saluran tersier dan saluran cacing.  Partisipasi 

masyarakat dalam pemeliharaan saluran-saluran ini sangat strategis, karena merekalah 

yang bersentuhan langsung dan bertanggung jawab atas berfungsinya prasarana ini.  

Di lain pihak, diharapkan pemerintah kabupaten bertindak cepat dalam menanggapi 

keluhan masyarakat mengenai kondisi saluran primer dan sekunder, karena pada 

tataran ini yang bertanggung jawab adalah pemerintah kabupaten melalui dinas/instasi 

terkait. 

4. Untuk mewujudkan cita-cita Pemerintah Provinsi Jambi berswasembada beras, maka 

revitalisasi penyuluhan pertanian perlu menjadi prioritas pembangunan ke depan.  Hal 

ini mengingat semakin sedikitnya jumlah PPL yang ada, sedangkan wilayah pertanian 

di Provinsi Jambi, khususnya di tiga kabupaten yang menjadi lokasi penelitian, cukup 

luas dan sektor pertanian merupakan sektor utama bagi pendapatan rakyat. 
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5. Perlu rangsangan yang berkesinambungan bagi petani agar usaha tani padi sawah 

merupakan usahatani yang menarik dalam bentuk jaminan ketersediaan sarana 

produksi (benih, pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian), kegiatan 

penyuluhan, serta jaminan harga beras yang menguntungkan.  Selain itu, P3A 

hendaknya dilibatkan dalam perencanaan, perancangan dan pembangunan jaringan 

irigasi baru, terutama pada daerah-daerah yang akan dibangun irigasi teknis. 

6. Perlu koordinasi antara dinas/instansi terkait dengan lembaga penelitian/ 

pengembangan dan perguruan tinggi dalam merencanakan pengembangan jaringan 

irigasi.  Koordinasi yang dimaksud terutama sekali dalam mengkaji kelayakan secara 

komprehensif (meliputi aspek-aspek teknis, sosial dan ekonomi). 

7. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai tata kelola air untuk kebutuhan 

pertanian di Provinsi Jambi, perlu dilakukan kajian secara menyeluruh di setiap 

kabupaten/kota. 
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