
4. Prinsip Kerja Sistem Irigasi

Air dari drainase yang mestinya akan dibuang, dimanfaatkan 
dengan cara memompakan air tersebut untuk dinaikkan ke 
reservoir induk. Kemudian dari reservoir induk dialirkan secara 
gravitasi ke reservoir-reservoir pembagi agar lebih dekat ke 
lahan pertanian yang akan diairi. Reservoir pembagi dilengkapi 
dengan kran-kran untuk mengatur pembagian air ke jaringan 
tersier. Di jaringan tersier telah tersedia sumur-sumur renteng 
yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan pipa. Prinsip 
kerjanya seperti sistem bejana berhubungan. Sumur-sumur 
renteng tersebut dibangun oleh Petani dengan swadana. 
Diameter sumur renteng sekitar 0,80 meter dengan kedalaman 
rata-rata 0,50 meter. Sumur-sumur renteng ditempatkan 
sedemikian rupa dengan ketinggian tertentu dan jarak rata-rata 
3,00 - 4,00 meter. Maksudnya adalah untuk mendekatkan air 
dengan tanaman. Sistem pemberian air kepada tanaman adalah 
dengan menggunakan gembor.

5. Sistem Irigasi dan Biaya Pembangunan

Sistem jaringan irigasi di lahan pantai dikelompokkan 
berdasarkan luas areal yang berada pada satu sistem ketinggian 
(elevasi) lahan yang sama. Sehingga air dapat didistribusikan 
secara grafitasi dari reservoar induk ke reservoar lain yang lebih 
rendah. Biaya pembangunan berasal dari dana APBN Rupiah 
Murni. Sistem irigasi dan besaran biaya pembangunan dapat 
dilihat pada tabel berikut ini:

No
Sistem Irigasi

( S I )

Rencana Realisasi

Luas Biaya Luas Biaya Tahun

(Ha) (Rp.1000) (Ha) (Rp.1000) Pemb.

I. Kab. Bantul      298,9     5.365.262 212, 5 3.449.262

1. SI Samas       221,9       4.916.000   135,5 3.000.000 99/00

2. SI Pandan Simo          77,0          449.262     77,0      449.262 2000

II. Kab. Kulonprogo 1.218,4 10.486.000 549 5.896.334

1. SI Karangwuni       135,5       1.166.000 - -

2. SI Garongan       217,0       1.868.000 120 1.500.000 2005

3. SI Pleret       265,0       2.281.000 111 1.500.000 2005

4. SI Bugel       216,5       1.863.000 104      813.884 2000

5. SI Karangsewu      281,5       2.423.000 149 1.200.000 2003

6. SI Banaran       102,9          885.000 65     882.450 2006

Jumlah    1.517,3    15.851.262   381,5 9.345.596

6.    Sumber Air

 SI Samas dengan memanfaatkan air dari Bendung  
Samas;

 SI Pandan Simo dengan memanfaatkan air dari    
Drainase Trihudadi;

 SI Karangwuni, Garongan dan Pleret dengan 
memanfaatkan air dari Drainase Peni dengan

tambahan (suplesi) dari Bendung Pekik Jamal (Sungai 
Serang);

 SI Bugel, Karangsewu dan Banaran dengan 
memanfaatkan air dari drainase Galur & Drainase Sen.

7. Status Kepemilikan Tanah

Status lahan yang berada di Kabupaten Bantul merupakan Sultan 
Ground (SG), sedangkan yang berada  di  Kabupaten 
Kulonprogo merupakan Pakualaman Ground (PG) dan sebagian 
lainnya milik masyarakat. Lahan milik masyarakat yang 
digunakan untuk prasana bangunan dibebaskan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kulon Progo.

8. Kelembagaan

Untuk kelancaran dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan 
Prasarana, Petani telah membentuk kelompok Perkumpulan 
Petani Pemakai Air (P3A) disetiap Sistem Irigasi yang telah 
dibangun.

9. Rencana Pengembangan

Dalam pengembangan budidaya tanaman di lahan berpasir 
diperlukan keterlibatan beberapa instansi terkait meliputi Dinas 
Pertanian, Peternakan, Kimpraswil, Perkebunan, LSM dan 
sektor swasta lainnya. Keterpaduan program sangat diperlukan 
dan berperan sangat penting dalam mendukung keberhasilan 
program secara keseluruhan, seperti :

 Peternakan diperlukan karena menghasilkan kotoran hewan 
yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan pupuk 
kandang untuk memperbaiki unsur hara.

 Penanaman pohon pelindung diperlukan yang berfungsi 
sebagai tanggul angin untuk menahan erosi permukaan 
lahan akibat angin.

 Pemasaran diperlukan untuk memberikan informasi kepada 
Petani guna menentukan pemilihan komoditas tanaman yang 
dibutuhkan oleh konsumen pada periode tertentu sehingga 
keberlanjutan usaha tani lebih terjamin.

 Prasarana irigasi diperlukan sebagai upaya penyediaan 
kebutuhan air untuk mendukung sistem pelayanan irigasi.

 Pemberdayaan Petani juga perlu dilakukan dengan cara 
pembinaan kelompok tani agar Petani mampu mengelola 
jaringan irigasi secara mandiri.

 Kehadiran investor juga tidak kalah pentingnya guna 
menunjang pendanaan untuk modal usaha,  
pembangunan prasarana, dll.

- -  Irigasi Lahan Pasir  - -
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1. Latar Belakang

Pembangunan irigasi di pantai selatan Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta merupakan pengembangan pemanfaatan lahan 
marjinal pada tektur tanah berpasir untuk pembudi dayaan 
tanaman hortikultura. Total luas potensi lahan pertanian yang 
tersedia 1.517,30 Ha dengan rincian 298,90 Ha berada di 
Kabupaten Bantul dan 1.218,4 Ha di Kabupaten Kulonprogo. 
Sejalan dengan waktu, perkembangan penduduk dan
pembangunan, luas lahan pertanian di Propinsi DIY dari tahun 
ke tahun semakin menyempit akibat adanya alih fungsi lahan. 
Akibatnya perkembangan lahan pertanian bergeser ke lahan 
marjinal berpasir yang berada di pesisir pantai selatan Propinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Petani setempat sebetulnya sudah sejak lama mengelola lahan 
berpasir di daerah marjinal tersebut. Sumber air yang digunakan 
adalah air tanah yang dieksploitasi dengan menggunakan 
pompa. Prasarana pompa dari hari ke hari semakin bertambah. 
Fenomena tersebut bila dibiarkan terus berlangsung, maka 
sangat mungkin sekali intrusi air laut akan terjadi. Oleh karena 
itu pada T.A 1999/2000 Departemen PU melalui Proyek Irigasi 
Andalan DIY sudah mulai mengadakan Investigasi dan Desain 
di lahan berpasir pantai selatan. Sumber air yang dimanfaatkan 
adalah air permukaan hasil buangan dari beberapa daerah irigasi 
sekitarnya. Secara bertahap sampai dengan T.A. 2006 
pembangunan sistem jaringan irigasi di lahan berpasir pantai
selatan masih terus berlanjut. Hasil yang dicapai dengan adanya 
prasarana irigasi teknis tersebut jauh lebih meningkat 
produksinya.

2. Letak Lokasi dan Topografi

Letak lokasi lahan pertanian berada di antara 7,55-8,05 LS dan 
3,00-3,30 BT. Kondisi topografi lahan berupa dataran 
bergelombang dengan kecepatan angin sangat lambat pada pagi 
hari dan tercepat pada siang hari.

Kondisi existing lahan merupakan daerah yang minus 
ketersediaan air permukaan. Dengan kondisi suhu tanah yang 
tinggi, udara yang mengandung uap garam dan kecepatan angin 
yang cukup besar, serta unsur hara tanah dengan kandungan 
organik yang sangat rendah, ternyata Petani dengan teknologi 
sederhana mampu mengolah lahan berpasir.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pengembangan sistem irigasi di lahan 
berpasir pantai selatan adalah :
 Mengoptimalkan pemanfaatan potensi air dari drainase untuk 

memenuhi kebutuhan irigasi di lahan berpasir;
 Untuk mencegah terjadinya eksploitasi air tanah secara terus 

menerus oleh masyarakat agar tidak terintrusi air laut;
 Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 

setempat.

PEMANFAATAN AIR DRAINASE

INTAKE & RUMAH POMPA SI. BUGEL

RESERVOIR INDUK

SUMUR RENTENG & LAHAN SEBELUM DITANAMI

        PRINSIP KERJA SISTEM IRIGASI

LAHAN PANTAI



4. Prinsip Kerja Sistem Irigasi


Air dari drainase yang mestinya akan dibuang, dimanfaatkan dengan cara memompakan air tersebut untuk dinaikkan ke reservoir induk. Kemudian dari reservoir induk dialirkan secara gravitasi ke reservoir-reservoir pembagi agar lebih dekat ke lahan pertanian yang akan diairi. Reservoir pembagi dilengkapi dengan kran-kran untuk mengatur pembagian air ke jaringan tersier. Di jaringan tersier telah tersedia sumur-sumur renteng yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan pipa. Prinsip kerjanya seperti sistem bejana berhubungan. Sumur-sumur renteng tersebut dibangun oleh Petani dengan swadana. Diameter sumur renteng sekitar 0,80 meter dengan kedalaman rata-rata 0,50 meter. Sumur-sumur renteng ditempatkan sedemikian rupa dengan ketinggian tertentu dan jarak rata-rata 3,00 - 4,00 meter. Maksudnya adalah untuk mendekatkan air dengan tanaman. Sistem pemberian air kepada tanaman adalah dengan menggunakan gembor.


5. Sistem Irigasi dan Biaya Pembangunan


Sistem jaringan irigasi di lahan pantai dikelompokkan berdasarkan luas areal yang berada pada satu sistem ketinggian (elevasi) lahan yang sama. Sehingga air dapat didistribusikan secara grafitasi dari reservoar induk ke reservoar lain yang lebih rendah. Biaya pembangunan berasal dari dana APBN Rupiah Murni. Sistem irigasi dan besaran biaya pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:


		No

		Sistem Irigasi


( S I )

		Rencana

		Realisasi



		

		

		Luas

		Biaya

		Luas

		Biaya

		Tahun



		

		

		(Ha)

		(Rp.1000)

		(Ha)

		(Rp.1000)

		Pemb.



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I.

		 Kab. Bantul

		     298,9

		    5.365.262

		  212, 5

		3.449.262

		 



		1.

		 SI Samas

		      221,9 

		      4.916.000 

		  135,5 

		3.000.000

		99/00



		2.

		 SI Pandan Simo

		         77,0 

		         449.262 

		    77,0 

		     449.262

		2000



		II.

		 Kab. Kulonprogo

		 1.218,4

		 10.486.000

		549

		 5.896.334

		 



		1.

		 SI Karangwuni

		      135,5 

		      1.166.000 

		-

		-

		 



		2.

		 SI Garongan

		      217,0 

		      1.868.000 

		120

		1.500.000

		2005



		3.

		 SI Pleret

		      265,0 

		      2.281.000 

		111

		1.500.000

		2005



		4.

		 SI Bugel

		      216,5 

		      1.863.000 

		104

		     813.884

		2000



		5.

		 SI Karangsewu

		      281,5 

		      2.423.000 

		149

		1.200.000

		2003



		6.

		 SI Banaran

		      102,9 

		         885.000 

		65

		    882.450

		2006 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 Jumlah

		   1.517,3 

		   15.851.262 

		  381,5 

		9.345.596

		 





6.    Sumber Air


· SI Samas dengan memanfaatkan air dari Bendung  Samas;


· SI Pandan Simo dengan memanfaatkan air dari    Drainase Trihudadi;


· SI Karangwuni, Garongan dan Pleret dengan memanfaatkan air dari Drainase Peni dengan


tambahan (suplesi) dari Bendung Pekik Jamal (Sungai Serang);


· SI Bugel, Karangsewu dan Banaran dengan memanfaatkan air dari drainase Galur & Drainase Sen.


7. Status Kepemilikan Tanah


Status lahan yang berada di Kabupaten Bantul merupakan Sultan Ground (SG), sedangkan yang berada  di  Kabupaten Kulonprogo merupakan Pakualaman Ground (PG) dan sebagian lainnya milik masyarakat. Lahan milik masyarakat yang digunakan untuk prasana bangunan dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.


8. Kelembagaan


Untuk kelancaran dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana, Petani telah membentuk kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) disetiap Sistem Irigasi yang telah dibangun.


9. Rencana Pengembangan


Dalam pengembangan budidaya tanaman di lahan berpasir diperlukan keterlibatan beberapa instansi terkait meliputi Dinas Pertanian, Peternakan, Kimpraswil, Perkebunan, LSM dan sektor swasta lainnya. Keterpaduan program sangat diperlukan dan berperan sangat penting dalam mendukung keberhasilan program secara keseluruhan, seperti :


· Peternakan diperlukan karena menghasilkan kotoran hewan yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan pupuk kandang untuk memperbaiki unsur hara.

· Penanaman pohon pelindung diperlukan yang berfungsi sebagai tanggul angin untuk menahan erosi permukaan lahan akibat angin.


· Pemasaran diperlukan untuk memberikan informasi kepada Petani guna menentukan pemilihan komoditas tanaman yang dibutuhkan oleh konsumen pada periode tertentu sehingga keberlanjutan usaha tani lebih terjamin.

· Prasarana irigasi diperlukan sebagai upaya penyediaan kebutuhan air untuk mendukung sistem pelayanan irigasi.


· Pemberdayaan Petani juga perlu dilakukan dengan cara pembinaan kelompok tani agar Petani mampu mengelola jaringan irigasi secara mandiri.


· Kehadiran investor juga tidak kalah pentingnya guna menunjang pendanaan untuk modal usaha,  pembangunan prasarana, dll.

- - (  Irigasi Lahan Pasir  (  - -
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SISTEM  IRIGASI  LAHAN  BERPASIR

DI  PANTAI  SELATAN  PROPINSI DIY




SEBELUM ADA PRASARANA



TANAMAN SEMANGKA SETELAH ADA PRASARANA



TANAMAN CABE SETELAH ADA PRASARANA

1. Latar Belakang


Pembangunan irigasi di pantai selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pengembangan pemanfaatan lahan marjinal pada tektur tanah berpasir untuk pembudi dayaan tanaman hortikultura. Total luas potensi lahan pertanian yang tersedia 1.517,30 Ha dengan rincian 298,90 Ha berada di Kabupaten Bantul dan 1.218,4 Ha di Kabupaten Kulonprogo. Sejalan dengan waktu, perkembangan penduduk dan pembangunan, luas lahan pertanian di Propinsi DIY dari tahun ke tahun semakin menyempit akibat adanya alih fungsi lahan. Akibatnya perkembangan lahan pertanian bergeser ke lahan marjinal berpasir yang berada di pesisir pantai selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.


Petani setempat sebetulnya sudah sejak lama mengelola lahan berpasir di daerah marjinal tersebut. Sumber air yang digunakan adalah air tanah yang dieksploitasi dengan menggunakan pompa. Prasarana pompa dari hari ke hari semakin bertambah. Fenomena tersebut bila dibiarkan terus berlangsung, maka sangat mungkin sekali intrusi air laut akan terjadi. Oleh karena itu pada T.A 1999/2000 Departemen PU melalui Proyek Irigasi Andalan DIY sudah mulai mengadakan Investigasi dan Desain di lahan berpasir pantai selatan. Sumber air yang dimanfaatkan adalah air permukaan hasil buangan dari beberapa daerah irigasi sekitarnya. Secara bertahap sampai dengan T.A. 2006 pembangunan sistem jaringan irigasi di lahan berpasir pantai selatan masih terus berlanjut. Hasil yang dicapai dengan adanya prasarana irigasi teknis tersebut jauh lebih meningkat produksinya.


2. Letak Lokasi dan Topografi


Letak lokasi lahan pertanian berada di antara 7,55(-8,05( LS dan 3,00(-3,30( BT. Kondisi topografi lahan berupa dataran bergelombang dengan kecepatan angin sangat lambat pada pagi hari dan tercepat pada siang hari.


Kondisi existing lahan merupakan daerah yang minus ketersediaan air permukaan. Dengan kondisi suhu tanah yang tinggi, udara yang mengandung uap garam dan kecepatan angin yang cukup besar, serta unsur hara tanah dengan kandungan organik yang sangat rendah, ternyata Petani dengan teknologi sederhana mampu mengolah lahan berpasir.


3. Maksud dan Tujuan


Maksud dan tujuan dari pengembangan sistem irigasi di lahan berpasir pantai selatan adalah :


· Mengoptimalkan pemanfaatan potensi air dari drainase untuk memenuhi kebutuhan irigasi di lahan berpasir;


· Untuk mencegah terjadinya eksploitasi air tanah secara terus menerus oleh masyarakat agar tidak terintrusi air laut;


· Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani setempat.
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