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PENGANTAR 

Hidromeliorasi ialah tindakan orang dengan maksud mengatur kealiran lahan. 

Tindakan ini mencakup irigasi, pengatusan (drainage) dan mengelola sifat hidrologi lahan. 

Yang dimaksud dengan irigasi ialah pemberian air secara buatan kepada sebidang lahan 

untuk memenuhi kebutuhan pertanaman. Pengatusan dikerjakan orang untuk membuang 

kelebihan air dari sebidang lahan yang mengganggu atau menghalangi penggunaan lahan 

itu. Yang dinamakan sifat hidrologi lahan ialah semua sifat hakiki lahan yang menentukan 

dinamika air, baik pada muka tanah maupun di dalam tubuh tanah. 

Dinamika air pada muka tanah dapat diatur dengan jalan, misalnya pendataran air 

medan, penterasan lereng atau mendirikan tanggul. Dinamika air di dalam tubuh tanah 

dapat diatur dengan jalan antara lain pengolahan tanah untuk melonggarkan struktur tanah 

atau membuka lapisan kedap air yang melancarkan infiltrasi dan perkolasi, meningkatkan 

agregasi tanah (ukuran dan jumlah agregat) yang dapat memperbesar daya serap air atau 

memperbaiki imbangan kadar udara dan kadar air dan mengurangi penguapan dari muka 

tanah dengan lapisan mulsa. 

Ketiga unsur hidromeliorasi saling berkaitan erat dalam arti kata, bahwa (1) irigasi 

atau pengatusan tidak akan dapat mencapai kesudahan yang diharapkan kalau tidak 

didahului dengan penciptaan sifat hidrologi lahan yang sesuai sebagai prasyarat, dan       

(2) pelaksanaan irigasi harus selalu dilengkapi dengan sarana pengatusan untuk mencegah 

kemungkinan pemburukan suasana lingkungan akar pertanaman karena pemberian air 

secara sinambung selama masa panjang. Tambahan pula pengelolaan sifat hidrologi lahan 

mengandung kepentingan besar untuk dapat memanfaatkan curah hujan sebaik-baiknya 

                                                            
1  Disampaikan dalam Diskusi Panel UGM-DPU "Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Air Pada Tingkat 

Usaha Tani".  Penyelenggara Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta, 16-18 Maret 1983. 
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bagi pertanaman. Dari segi ini maka pembenahan sifat hidrologi lahan bermaksud pula 

mengurangi kebutuhan irigasi. 

Baik curah hujan maupun air yang diberikan dengan irigasi tidak dapat 

dimanfaatkan langsung oleh pertanaman. Air itu perlu dikonversikan dulu menjadi lengas 

tanah (soil moisture) sebelum dapat diserap oleh akar tanaman. Memperoleh tingkat 

konversi yang tinggi merupakan tujuan pokok pengelolaan sifat hidrologi lahan dalam 

kaitannya dengan irigasi atau dengan pertanaman tadah hujan. 

 

Mengelola Lengas Tanah 

Mengingat, bahwa irigasi bermaksud memberikan air untuk memenuhi kebutuhan 

pertanaman maka pada asasnya irigasi diberikan pada waktu persediaan lengas tanah 

kurang untuk mendukung pertumbuhan pertanaman. Dengan kata lain, irigasi tidak 

diberikan pada waktu persediaan lengas tanah cukup. Ukuran cukup bergantung pada 

macam pertanaman yang diusahakan. Ada tanaman, yang untuk melangsungkan 

pertumbuhan lumrah (normal),  memerlukan air lebih banyak daripada tanaman yang lain, 

misalnya padi sawah dibandingkan dengan jagung. Ukuran cukup berubah-ubah sepanjang 

masa hidup tanaman. Pada tanaman semusim perubahan ini menjurus ke satu arah dari 

tahap awal hingga tahap akhir. Pada tanaman tahunan perubahannya bersifat mendaur 

(cyclyc). Perubahan kebutuhan air ini dikuasai oleh proses hidup yang berlangsung dalam 

jaringan tanaman, yang mencirikan suatu tahap perkembangan tertentu. Misalnya, jumlah 

air yang diperlukan untuk mempertahankan kegembungan (turgor) sel biasanya lebih 

banyak daripada yang diperlukan untuk sintesis protein (Levitt, 1980). 

Kebutuhan tanaman akan air juga ditentukan oleh daya tanaman menghadapi 

penurunan ketersediaan lengas tanah. Ada tanaman yang tahan kering (drought tolerant), 

yaitu mampu bertahan hidup dalam keadaan kurang air selama masa tertentu dengan jalan 

membatasi kegiatan berbagai proses fisiologi. Setelah persediaan lengas tanah cukup 

kembali, tanaman tersebut dapat tumbuh lumrah kembali. Ada tanaman yang bersifat 

menghindari kekeringan (drought avoidance), yaitu mampu tetap memenuhi kebutuhannya 

akan air dalam keadaan kekurangan persediaan lengas tanah dengan cara menggiatkan 

proses penyerapan lengas tanah (Levitt, 1980). Tanaman karet dan jati, misalnya, termasuk 

tanaman yang tahan kering, sedang tanaman semangka dan mentimun termasuk yang 

bersifat menghindari kekeringan. 
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Dalam keadaan gundul (tidak tertutup vegetasi) perubahan kadar lengas tanah 

secara alamiah ditentukan oleh neraca air atmosfer di satu pihak dan oleh sifat hidrologi 

lahan di pihak yang lain. Neraca air atmosfer menentukan jumlah curah hujan mempan 

(effective) atau kebasahan iklim aktual. Curah hujan mempan (CHm) ialah selisih antara 

curah hujan total (CHt) dan evaporasi aktual total  (Eat) yang dapat dinyatakan dengan 

persamaan sederhana 

 CHm = CHt – Eat ………………………………………………… (1) 

 Curah hujan mempan adalah jumlah air hujan yang benar-benar menbasahi lahan. 

Oleh sifat hidrologi lahan jumlah air hujan ini terbagi lebih lanjut menjadi air muka lahan 

(AML) dan air infiltrasi (AI). Tergantung pada bentuk muka lahan, air muka lahan dapat 

menjadi aliran limpas keluar (ALk, runoff), aliran limpas masuk (ALm; runon) yang 

mengisi lekukan (depression), atau air  genangan (AG) yang tetap tinggal di tempat. Air 

infiltrasi terbagi menjadi lengas tanah (LT), yaitu bagian air yang terserap dan tinggal 

dalam tubuh tanah, dan air perkolasi (AP). Air perkolasi dapat berupa aliran limpas bawah 

muka tanah, atau aliran ke bawah yang masuk ke dalam air tanah (AT). Hubung-hubungan 

tadi dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut  

 CHm = AML + AI………………………………………………  (2) 

           = ALk   +  (ALm + AG)………………………………….. (3a) 

           = ALm   + (ALk  + AG)…………………………………. (3b) 

          = AG     + (ALk  + ALm)…………………………………  (3c) 

    AI = LT + AP………………………………………………..  (4) 

 

Dengan menggabungkan persamaan (1), (2), (3a) dan (4) untuk menyelesaikan 

besaran LT, didapatkan persamaan sebagai berikut 

 

 LT = AI - AP   

       = CHm – AML – AP 

       = CHm – ALk – AP – (ALm + AG) 

       = CHt  - Eat  - ALk – AP – (ALm + AG) 

       = (CHt – Eat) – (ALk + AP + /ALm + AG)………………….  (5a) 
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Kalau menggunakan persamaan (3b) dan (3c) sebagai pengganti (3a) maka 

persamaan akhirnya masing-masing menjadi 

 

LT = (CHt – Eat) – (ALm + AP + /ALk + AG/)………………… (5b) 

atau 

LT= (CHt – Eat) – (AG + AP + /ALk + ALm/)…………………. (5c) 

 

Suku pertama bagian kanan persamaan menggambarkan neraca air atmosfir, sedang 

suku keduanya menggambarkan peranan sifat hidrologi laham. Pada lahan yang 

berkemiringan nyata, berarti ALk jauh lebih penting daripada ALm dan AG, Kita 

menggunakan persamaan (5a). Persamaan (5b) digunakan jika muka lahan terdiri atas 

lekukan banyak. Kalau lahan berbentuk datar sekali atau cekung dipakai persamaan (5c). 

CHt secara biasa tidak terkelokakan. LT dapat diperbaiki dengan jalan mengurangi 

Eat, ALk, AP, ALm dan/atau AG. Kalau ALm  cukup banyak maka ini dapat dimanfaatkan 

untuk membuat air cadangan dalam lekukan-lekukan. Inilah asas pembuatan waduk-waduk 

lapangan. Irigasi dijalankan dengan menggunakan air cadangan ini, yang dikumpulkan dari 

air hujan., Dengan demikian ALm tidak perlu dikurangi dan kalau dikehendaki bahkan 

ditingkatkan. Apabila diperlukan dan dapat dibenarkan menurut pertimbangan teknik, 

sosial dan ekonomi, serta morfologi lahan memungkinkannya, asas waduk lapangan dapat 

diperluas hingga meliputi keseluruhan wilayah cekungan. Wilayah ini dijadikan cekungan 

tambatan (retention basin). Maka AG juga dibiarkan saja, bahkan kalau dikehendaki dapat 

ditingkatkan dengan jalan mendirikan tanggul keliling. Akan tetapi kalau air cadangan 

tidak diperlukan atau lebih baik seluruh lahan dimanfaatkan untuk pertanaman, ALm dan 

AG harus dibuang dengan pengatusan. Pengatusan juga diperlukan untuk membuang 

bagian ALk yang tidak dapat diresapkan ke dalam tanah untuk memperbanyak LT. Kalau 

tidak dibuang secara baik, kelebihan ALk membahayakan tanah karena dapat menimbulkan 

erosi. 

Eat dapat dikurangi dengan mengolah permukaan tanah untuk membentuk bongkah-

bongkah tanah besar yang memutuskan saluran-saluran kapiler tanah di dalam lapisan 

permukaan. Dengan demikian tidak ada kakas (force) kapiler yang menarik lengas tanah ke 

mintakat (zone) penguapan. Jadi lapisan tanah permukaan dijadikan lapisan pelindung. 

Lapisan pelindung dapat juga dibuat dari bahan mulsa, atau dengan jalan menanam 
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pertanaman penutup. Akan tetapi sebelum memutuskan menggunakan pertanaman penutup 

perlu dipertimbangkan segi keuntungannya terhadap segi kerugiannya. Segi kerugian yang 

dapat dialami ialah (1) jumlah curah hujan yang dapat mencapai muka tanah dapat 

berkurang karena tertahan pada tajuk tanaman dan langsung menguap kembali ke udara, 

(2) transpirasi meningkat dan makin dalam jangkauan akar di dalam tanah, makin banyak 

persediaan lengas tanah yang menghadapi kemungkinan hilang karena teruapkan, (3) dapat 

berkembang menjadi gulma, dan/atau (4) dapat menjadi sarang hama atau penyakit 

tanaman.  

ALk dapat dikurangi dengan jalan membuat teras, membuat galengan sabuk lereng, 

menanam jalur pertanaman penyekat menyabuk lereng secara berseling dengan 

pertanaman pokok, menggali deretan rorak yang memotong arah lereng, atau mendatarkan 

lereng. Untuk meningkatkan dayagunanya, pada sisi dalam teras atau sisi belakang 

galengan atau jalur pertanaman penyekat digali parit dangkal (berfungsi seperti rorak).  

Juga muka teras dibuat melandai ke arah belakang. Pada lereng yang cukup terjal disertai 

dengan tanah yang dangkal, penterasan dapat mendatangkan kerugian besar karena 

menyingkapkan lapisan tanah bawahan atau bahan induk tanah yang menurunkan atau 

memburukkan kesuburan tanah. Hal ini juga mudah terjadi dalam pendataran lahan yang 

harus menggusur lapisan tanah terlalu dalam.  

AP dapat dikurangi dengan cara melambatkan daya hantar air tubuh tanah 

(menurunkan permeabilitas tanah), membuat suatu lapisan tanah yang lebih kedap air pada 

suatu jeluk tertentu di bawah muka tanah, atau memperbesar daya serap air tubuh tanah      

(meningkatkan daya simpan lengas tanah). Biasanya melambatkan daya hantar air dan 

memperbesar daya serap air berlangsung seiring. Daya hantar dengan sendirinya berkurang 

bersamaan dengan daya serap yang meningkat. Dalam hal ini bahan organik yang 

ditambahkan kepada tanah berupa pupuk kandang, pupuk hijau atau kompos, berperanan 

sangat penting. Akan tetapi sebaliknya tidak selalu benar, yaitu daya hantar yang menurun 

tidak dengan sendirinya meningkatkan daya serap. Misalnya, memampatkan lapisan 

lempung untuk menurunkan daya hantar justru juga menyebabkan daya serap menurun, 

apabila tingkat kemampatannya melampaui batas. Jikalau hal ini dialami oleh lapisan tanah 

permukaan maka air cenderung menggenang di atas muka tanah. Tindakan seperti inilah 

yang dilakukan orang dalam menyiapkan lahan untuk pertanaman padi sawah, agar supaya 

mudah membuat genagan. Inilah sebabnya mengapa lahan yang dipersiapkan untuk 
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pertanaman padi sawah tidak cocok untuk pertanaman palawija. Struktur tanah yang 

mampat harus dibongkar terlebih dulu sebelum dipakai untuk menanam palawija pada 

giliran berikutnya. Pembongkaran ini memakan tenaga dan waktu tidak sedikit dan karena 

itu pergiliran pertanaman padi sawah-palawija yang dikelola secara tradisional bersifat 

kurang jitu dilihat dari segi anggaran tenaga dan waktu. Akan tetapi hal ini biasanya tidak 

pernah dipertimbangkan oleh para petani, karena mereka tidak pernah memberikan nilai 

ekonomi pada tenaga dan waktu yang mereka curahkan sendiri. 

Menaikkan LT juga ada batasnya. Untuk pertanaman lahan kering (palawija, padi 

gogo, rumput ternak, sayuran, pertanaman tahunan) kadar LT optimal adalah kapasitas 

lapangan (KL). Pada kadar ini pori mikro terisi penuh air, sedang pori makro terisi penuh 

hawa. Untuk memberikan cadangan lengas tanah dalam menghadapi laju penguapan    

yang meningkat pada saat-saat cuaca lebih kering, kadar LT sebaiknya dinaikkan sampai 

pada titik kritikal atas (TKA). Titik ini terletak pada jarak antara kadar jenuh (KJ) dan KL. 

Untuk padi sawah tidak ada batas atas. Pertanaman ini memperlihatkan keragaan 

(performance) sama baik pada penggenagan secara sinambung dibandingkan dengan pada 

KJ, asal tanah tidak mengalami tumpat air (waterlogging) selama waktu terlalu panjang. 

Yang dinamakan tumpat air ialah keadaan yang tanah sama sekali tidak mengandung 

udara. Keadaan semacam ini terdapat dalam bagian tubuh tanah yang berada pada atau di 

bawah muka air tanah. Irigasi lampau batas, lebih-lebih yang menyebabkan pendangkalan 

air tanah, dapat menyebabkan tanah tumpat air (Nelson & Nelson, 1973). Tumpat air yang 

berkepanjangan menimbulkan suasana reduktif, yang akhirnya membentuk horison glei 

dalam tubuh tanah. Oleh karena suasana reduktif ini membahayakan pertumbuhan 

tanaman, tidak terkecuali padi sawah, maka sistem klasifikasi tanah sawah yang 

dikembangkan di Jepang oleh Matsuzaka (1969) horison glei dipakai sebagai salah satu 

horison diagnostik. 

Akibat tumpat air menimpa lebih berat pada pertanaman lahan kering, seperti 

palawija dan pertanaman tahunan. Maka dalam pergiliran pertanaman padi sawah – 

palawija, akibat tumpat air yang masih dapat ditahan oleh padi sawah dapat tidak 

tertahankan oleh palawija yang ditanam setelah padi sawah. Penelitian membuktikan, 

bahwa akibat tumpat air tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Berlawanan dengan 

kepercayaan orang banyak, akibat tumpat air tidak dapat dihilangkan hanya dengan sekali 

pengolahan tanah atau memberokan lahan dalam masa tenggang di antara pertanaman padi 
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sawah dan palawija. Bimas palawija yang dilaksanakan pada lahan sawah hanya 

memperhatikan pemupukan, perlindungan pertanaman terhadap hama dan penanaman bibit 

unggul. Pengolahan tanah hanya dipandang dari segi penggemburan tanah. Seginya yang 

lain, yaitu menghilangkan tumpat air dari pengolahan tanah untuk pertanaman padi sawah 

sebelumnya, tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Pengolahan tanah untuk 

penggemburan biasanya sudah dianggap dengan sendirinya juga menghilangkan akibat 

tumpat air. Hal inilah yang barangkali menjadi kendala penting sekali dalam usaha 

meningkatkan hasilpanen palawija di lahan persawahan. Sampai sekarang belum ada 

penelitian sungguh-sungguh untuk mendalami persoalan ini. Irigasi padi sawah yang 

menghindari penumpatan air atas tanah akan banyak membantu menyelesaikan persoalan 

ini. 

 

Mengawetkan Tanah 

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan asas mengelola tanah berdasarkan 

penggeseran neraca air dalam daur hidrologi. Lengas tanah ditingkatkan dengan jalan 

mengurangi bentuk air yang lain dalam daur hidrologi. Cara itu merupakan asas 

penanganan makro. Peningkatan lengas tanah dibatasi oleh kemampuan tanah menyimpan 

lengas. Kemampuan tanah ini dapat ditingkatkan dengan suatu cara yang tercakup dalam 

usaha mengawetkan tanah. Oleh karena keberhasilannya sangat ditentukan oleh berbagai 

faktor setempat (tekstur tanah, daya tanah mengembangkan struktur, jeluk mempan tanah) 

maka tindakan ini bertindak mikro. Hal ini menegaskan bahwa, untuk memperoleh 

kesudahan yang sebaik-baiknya, penanganan makro harus didukung oleh penanganan 

mikro,  atau pengelolaan lengas tanah harus dilengkapi dengan pengawetan tanah. 

Pengawetan tanah adalah suatu tindakan yang bermaksud melestarikan fungsi 

tanah. Melestarikan dapat mencakup pemulihan kalau fungsi tanah telah mundur, atau 

mencakup perbaikan kalau fungsi tanah kurang baik. Tergantung pada fungsi tanah yang 

ditetapkan menurut keperluan penggunaannya, pengawetan tanah dapat ditujukan untuk 

melestarikan produktivitas pertaniannya, atau untuk melestarikan harkatnya sebagai salah 

satu anasir (component) suatu ekosistem, atau untuk melestarikan kekuatan menumpu 

bangunan, atau untuk melestarikan fungsinya yang lain. Disamping mempunyai arti 

langsung bagi wilayah yang tanahnya diawetkan, pengawetan tanah juga dapat mempunyai 

arti tidak langsung bagi wilayah bawahannya (comanded area). Wilayah bawahan akan 
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dapat terhindar dari pengendapan erosi yang merugikan, karena pengawetan tanah di 

atasnya dapat mengendalikan erosi tanah yang berlebihan. Atau wilayah bawahan dapat 

terhindar dari penggenangan berat, karena pengawetan tanah di wilayah atasan dapat 

menekan jumlah air limpas. 

Oleh karena yang dipentingkan adalah fungsi tanah maka pengawetan tanah 

terutama menggarap hubungan salingtindak (interactive relationship) antar anasir tanah. 

Misalnya, kemampuan tanah menyimpan lengas ditentukan bersama oleh tekstur, struktur, 

jeluk mempan (effective depth), kadar bahan organik, kadar lempung dan macam mineral 

lempung. Suatu tanah yang bertekstur lebih kasar akan tetapi mengandung bahan organik 

lebih banyak, dapat mempunyai kemampuan menyimpan lengas setaraf dengan tanah lain 

yang sekalipun mengandung bahan organik lebih sedikit, akan tetapi diimbangi dengan 

tekstur yang lebih halus. Jadi fungsi tanah dapat dipertahankan dengan jalan memberikan 

kepada anasir tanah yang kurang unggul suatu kompensasi berupa anasir lain yang lebih 

unggul. Dalam pengawetan tanah orang dapat saja mengubah sejumlah sifat tanah untuk 

melestarikan fungsi tanah sebagai suatu keutuhan tubuh. Memang bagus kalau kita mampu 

melestarikan setiap sifat atau anasir tanah yang unggul, akan tetapi hal itu sering sulit. 

Sudahlah memadai kalau kita berhasil mempertahankan kelangsungan mekanisme 

kompensasi antar anasir tanah. Untuk maksud ini boleh saja bentuk atau morfologi tanah 

berubah. Disinilah letak perbedaan asasi antara pengawetan (conservation) dan pengekalan 

(preservation). Dalam pengekalan lebih diutamakan pelestarian bentuk dan rupa, misalnya 

yang dilakukan dalam pemugaran benda atau bangunan purbakala. 

Ada dua fungsi tanah yang penting sekali dalam hubungannya dengan irigasi dan 

pengatusan. Fungsi yang pertama ialah menyimpan air berupa lengas tanah dan fungsi 

yang kedua ialah menyalurkan kelebihan air yang tidak tersimpan ke tempat cadangan air 

bawah-tanah (air tanah). Maka dari itu pengawetan tanah sehubungan dengan 

hidromeliorasi bermaksud melestarikan kedua fungsi tanah tadi (atau memulihkan kalau 

sudah mundur, atau memperbaiki kalau kurang baik). Oleh karena tanah mempunyai 

fungsi keairan, orang sering menggunakan istilah pengawetan tanah dan air. Pengawetan 

tanah tersebut, yang dijalankan  pada petak pertanaman dimaksudkan untuk meningkatkan 

kejituan (efficiency) perlakuan irigasi atau pengatusan. Pengawetan tanah yang dikerjakan 

pada daerah tadahan (catchment area) dimaksudkan untuk melestarikan sumber air irigasi. 

Jadi pengawetan pada petak pertanaman ditujukan kepada fungsi tanah yang kedua. Dalam 
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hubungannya dengan soal ini maka vegetasi atau pertanaman pohon (hutan alam, hutan 

budidaya, perkebunan) paling cocok berada di daerah tadahan. Kelompok pepohonan yang 

rapat dan luas di daerah lahan garapan dapat mengganggu usaha mencukupkan persediaan 

lengas tanah. Penghijauan yang dijalankan tanpa mempertimbangkan persoalan ini 

akhirnya akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Penghijauan akan 

memperoleh fungsinya yang benar kalau dapat berperan dalam mengurangi penguapan 

langsung dari muka tanah. Untuk ini penghijauan dirupakan pagar hijau (green belt) yang 

memotong arah utama angin (wind breaker). 

Asas kompensasi, atau kadang-kadang disebut pula ketergantian faktor (factor 

replaceability), dalam pengawetan tanah dan air dapat dijelaskan dengan gambar 1. Sifat 

tanah yang peka erosi diberi kompensasi sifat vegetasi penutup yang tidak peka erosi. 

Dengan demikian gabungan tanah – vegetasi penutup membentuk suatu sistem yang 

bersifat tidak atau kurang peka terhadap erosi. Demikian pula jadinya kalau pada sifat 

tanah yang meluluskan air secara cepat diberikan kompensasi berupa sifat mulsa organik 

yang kuat menyerap air. Sifat lulus air cepat dapat diberi kompensasi berupa pemberian air 

irigasi. Pilihan ini tidak dapat dibenarkan karena bersifat boros air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Acuan hubungan kompensatif antara tanah dan dan vegetasi penutup serta 
mulsa organik dalam menghadapi daya merusak iklim. 
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Kejadian aktual lebih kecil daripada yang terduga dari sifat asli tanah dan keadaan 

iklim. Perbandingan antara kenyataan dan potensi menjadi ukuran kemempanan hubungan 

kompensasif. Makin kecil perbandingan ini, hubungan kompensatif makin mempan. 

 

Hubungan Lengas Tanah Dengan Keragaman Tanaman 

Lengas tanah merupakan salah satu faktor keragaman (performance) tanaman yang 

sangat penting. Pada waktu faktor-faktor yang lain berada dalam keadaan mencukupi, 

lengas tanah menjadi faktor pokok. Bahkan menurut hasil analisis data Bimas padi sawah 

dari Kabupaten Kebumen, lengas tanah secara nisbi berperanan lebih penting daripada 

faktor-faktor intensifikasi yang lain. Peranan lengas tanah dijabarkan dari keragaan irigsasi 

dan kebasahan musim (Notohadiprawiro, 1972). Sekarang telah tersedia sejumlah data 

penting yang lebih terperinci tentang gaya lengas tanah atas keragaan beberapa macam 

tanaman. Data itu adalah hasil penelitian para penyusun makalah ini, yang mereka kerjakan 

dalam rangka kerjasama Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM dengan PPAT 

Gunung Kidul Yogyakarta, Direktorat Jenderal Pengairan DPU. Sebagian dari data 

tersebut dikutip di sini.  

Kutipan data mencakup tiga macam tanaman pencoba, yaitu kacang tanah, jagung 

dan padi, dan empat macam tanah, yaitu Entisol, Alfisol, Oxisol dan Vertisol. Kacang 

tanah dipilih sebagai wakil tanaman pangan legum, jagung sebagai salah satu tanaman 

pangan karbohidrat penting dan padi sebagai tanaman pangan utama di Indonesia. Padi 

yang dicoba adalah jenis sawah IR 36 yang ditumbuhkan secara gogo. Hal ini sengaja 

dilakukan untuk menunjukkan, bahwa padi jenis sawah bahkan dapat dikembangkan tanpa 

harus memperoleh irigasi genangan. Pilihan empat macam itu dimaksudkan untuk 

memperoleh kisaran keadaan fisika tanah yang cukup lebar, yang menentukan keanekaan 

hubungan kelengasan tanah yang penting dilihat dari segi pertumbuhan tanaman. Dalam 

percobaan ini dipakai empat indeks kelengasan tanah berdasarkan tegangan yang menjerap 

(adsorb) lengas tanah. Indeks itu ialah TKC, yaitu kadar lengas pada pertengahan selisih 

kadar lengas pada TLT (titik layu tetap) dan TKB (titik kritik bawah), TKB yang 

merupakan kadar lengas pada pertengahan selisih kadar lengas pada TLT dan KL 

(kapasitas lapangan), KL dan TKA (titik kritik atas) yang berada pada pertengahan selisih 

kadar lengas antara KL dan TJ (titik jenuh). Oleh karena indeks kelengasan tanah 

dibakukan dengan tegangan jerapan, kadar lengas tanah pada tiap titik indeks tidak sama 
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untuk tiap macam tanah. Gambar 2 menjelaskan kedudukan keempat indeks kelengasan 

tanah pada skala lengas tanah secara umum. Daftar 1 memuat kadar lengas pada tiap 

indeks kelengasan dalam macam tanah masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. : Kedudukan indeks kelengasan pada skala lengas tanah. 

 

Daftar 1. Kadar lengas pada indeks kelengasan tiap macam tanah 
 

Macam tanah TKC 
% 

TKB 
% 

KL 
% 

TKA  
% 

Entisol 13,42 16,15 21,60 37,35 

Oxisol 14,43 18,62 26,99 48,54 

Alfisol 22,62 26,23 33,76 56,83 

Vertisol 22,17 32,33 42,66 61,44 

  

Dalam semua percobaan tanah dipupuk optimal dengan N, P dan K dengan maksud 

agar supaya lengas tanah menjadi faktor penentu tunggal atas keragaan tanaman. 

Percobaan padi diadakan dalam rumah kaca dengan tanah Entisol dan Vertisol. Anasir 

hasil yang diamati ialah berat bulir basah dan kering. Percobaan jagung juga diadakan 

dalam rumah kaca, akan tetapi dengan keempat macam tanah yang telah ditentukan diatas. 

Titik Jenuh (TJ) 

Titik Kritik Atas, TKA = 

Kapasitas Lapangan (KL) 

Titik Kritik Bawah, TKB = 

TKC = 

Titik Layu Tetap (TLT) 

TJ + KL 
      2 

KL  + TLT 
        2 

TKB + TLT 
          2 
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Anasir hasil yang diamati ialah tinggi tanaman maksimum dan berat kering tanaman pada 

saat panen. Percobaan kacang tanah dikerjakan di lapangan pada tanah Alfisol dan 

Vertisol. Anasir hasil yang diamati ialah laju pertumbuhan rerata (tinggi tanaman akhir 

dibagi dengan umur tanaman dalam hari), berat kering tanaman pada waktu panen (berat 

massa hayati), berat biji kering (berat hasilpanen) dan luas total daun pada waktu panen 

(indeks kegiatan fotosintesis). 

 

Padi 

1. Tanah Entisol 

1.1. Regresi berat bulir basah atas kadar lengas 

Y = -6,888 + 0,888 x –0,015 x2 dengan r2 = 0,892 

Berat maksimum 6,67 g/pot (kira-kira setara dengan 2,7 ton ha-1) dicapai pada 

kadar lengas 30,70% (18% di bawah TKA) 

1.2. Regresi berat bulir kering atas kadar lengas 

Y = -6,443 + 0,811 x –0,013 x2 dengan r2 = 0,897 

Berat maksimum 5,81 g/pot (kira-kira setara dengan 2,3 ton, ha-1) dicapai pada 

kadar lengas 30,37% (19% di bawah TKA) 

2. Tanah Vertisol 

2.1. Regresi berat bulir basah atas kadar lengas 

Y = -40,106 + 2,092 x –0,022 x2 dengan r2 = 0,992 

Berat maksimum 10,00 g/pot (kira-kira setara dengan 3,2 ton. ha-1) dicapai pada      

kadar lengas 48,16% (13% di atas KL) 

2.2. Regresi berat bulir kering atas kadar lengas 

 Y = -29,273 + 1,528 x – 0,016 x2 dengan r2 = 0,984 

 Berat maksimum 7,94 g/pot (kira-kira setara dengan 3,2 ton. ha-1) dicapai pada 

kadar lengas 48,79% (14% di atas KL) 
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Jagung 

1. Tanah Entisol 

1.1. Regresi tinggi tanaman maksimum atas kadar lengas 

Y = 27,546 + 9,377 x – 0,118 x2 dengan r2 = 0,983 

Tinggi tanaman meksimum tertinggi 213 cm dicapai pada kadar lengas 37,35% 

(TKA) 

1.2. Regresi berat kering tanaman atas kadar lengas 

Y = -10,169 = 3,307 x – 0,034 x2 dengan r2 = 0,990 

Berat maksimum 65,92 g/pot (kira-kira setara dengan 11,5 ton. ha-1) dicapai pada 

kadar lengas 37,35% (TKA) 

2. Tanah Oxisol 

2.1. Regresi tinggi tanaman maksimum atas kadar lengas 

Y = -43,153 + 8,866 x – 0,07 x2 dengan r2 = 0,999 

Tinggi tanaman maksimum tertinggi 222 cm dicapai pada kadar lengas 48,54% 

(TKA) 

2.2. Regresi berat kering tanaman atas kadar lengas 

Y = -7,639 + 1,437 x + 0,008 x2 dengan r2  = 0,996 

Berat maksimum 80,96 g/pot (kira-kira setara dengan 14,2 ton. ha-1) dicapai pada 

kadar lengas 48,54% (TKA) 

 

Kacang Tanah 
 

1. Tanah Alfisol  

1.1. Regresi berat biji kering atas kadar lengas  

             y = - 94,615 + 3,330 x dengan r2 = 0,986   

Pada TKA diperoleh berat biji kering 6,3 g/tanaman (kira-kira setara dengan 1,1 

ton. ha-1) 
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      1.2. Regresi berat kering tanaman atas kadar lengas 

  y = - 31,822 + 1,256 x dengan r2 = 0,998 

  Pada TKA diperoleh berat kering tanaman 2,6 g/tanaman (kira-kira 0,5 ton. ha-1) 

 1.3. Regresi luas total daun atas kadar lengas  

  log y = - 9,143 + 0,571 x – 0,006 x2 dengan r2 = 0,957  

  Luas total  maksimum 4,027 cm2/tanaman (kira-kira setara dengan 7.294 m2. ha-1) 

dicapai pada kadar lengas 47,11% (17% dibawah TKA) 

 1.4. Regresi laju pertumbuhan rerata atas kadar lengas  

  y = - 5,262 + 0,249 x – 0,001 x2 dengan r2 = 0,996 

  Pada TKA laju pertumbuhan 6 mm. hari-1, sedang pada 85% TKA 4 mm.hari-1. 

Secara teori menurut kurva regresinya, laju maksimum 10 mm. hari-1 diapai kadar 

lengas tanah 124,5% (64% di atas TJ) 

2. Tanah Vertisol 

2.1.  Regresi berat biji kering atas kadar lengas  

 y = -83,273 + 5,702 x –0,051 x2 dengan r2 = 0,548 

 Berat maksimum 5,0 g/pot tanaman (kira-kira setara dengan 0,9 ton.ha-1) dicapai 

pada kadar lengas 55,53% (10% di bawah TKA) 

2.2.  Regresi berat kering tanaman atas kadar lengas  

 Y = -30,987 + 13,257 ln x dengan r2 = 0,623 

 Pada TKA diperoleh berat kering tanaman 1,6 g/tanaman (kira-kira setara dengan 

0,3 ton.ha-1) 

2.3.  Regresi luas total daun atas kadar lengas 

  y = 724,644 e0,01 x dengan r2 = 0,113 

  Hubungan tidak nyata   

2.4.  Regresi laju pertumbuhan rerata ats kadar lengas  

Y = - 3,563 + 0,220 x – 0,002 x2 dengan r2 = 0,690 
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Laju pertumbuhan rerata maksimum 2 mm.hari-1 dicapai pada kadar lengas 

52,21% (15% dibawah TKA) 

 

 Data percobaan itu menunjukan, bahwa rupa-rupanya kadar lengas diantara KL dan 

TKA secara umum berdaya terbaik atas keragaan tanaman pangan, baik berupa vegetatif  

maupun berupa perkembangan generatif. Perlu dicatat, bahwa khusus untuk kacang tanah 

pada kacang tanah pada tanah Alfisol tampaknya kadar lengas tanah untuk kegiatan 

tanaman secara maksimum berada di atas TKA. Penemuan ini perlu ditelaah lebih lanjut. 

 Kalau angka hasil percobaan itu dibandingkan dengan angka hasil pengamatan atau 

percobaan sejenis yang ditemukan dalam pustaka dapatlah disimpulkan, bahwa upaya 

merasionalkan penggunaan air dalam pertanian mengandung harapan baik. Padi jenis 

sawah yang digogokan dapat memberikan hasilpanen setara gabah kering sebesar 1,8 – 2,6 

ton.ha-1 dengan lengas tanah hanya 14% di atas KL. Dalam hubungan dengan soal ini 

laporan Kanwar (1977) memberikan dukungan yang sangat baik. Percobaan pada CRRI di 

Cuttack menghasilkan hasilpanen padi sawah yang diairi secara penggenangan secara 

terus-menerus sebesar 7,6 ton.ha-1. Pertanaman padi sawah yang irigasi baru diberikan 

pada waktu tanah mulai menunjukkan gejala kering menghasilkan panen 7,7 ton.ha-1
, 

berarti 101% dari hasil yang pertama. Jumlah air seluruhnya yang diperlukan pada cara 

irigasi pertama ialah 2.566 mm.ha-1, sedang pada cara irigasi kedua hanya 900 mm.ha-1, 

berarti hanya 35% dari yang diperlukan pada cara pertama. Nyberg dan Sardi (1978) 

melaporkan hasil yang mirip dari suatu percobaan di Indonesia. Percobaan dilakukan pada 

musim kemarau 1972 di Muara, Ngale dan Mojosari dengan jenis padi sawah Pelita ½. 

Hanya beberapa angka yang lebih gayut saja yang dibicarakan di sini. Dari petak sawah 

yang digenangi terus menerus dengan air mengalir diperoleh hasilpanen purata dari ketiga 

tempat itu sebesar 6,4 ton.ha-1 (angka indeks 100). Petak sawah yang digenangi terus 

menerus dengan air ladung (stagnant) memberikan hasilpanen purata 6,0 ton.ha-1 (angka 

indeks 94). Petak sawah yang lengas tanah dipertahankan terus pada KL secara purata 

menghasilkan hasilpanen 5,8 ton.ha-1 (angka indeks 91). Sudah dapat dimaklumi mengapa 

penggenangan dengan air mengalir memberikan hasilpanen lebih tinggi daripada yang 

digenangi dengan air ladung. Air mengalir membawa oksigen ke dalam tanah yang 

berguna untuk mempertahankan kadarnya pada aras (level) yang cukup. Air mengalir juga 

bermanfaat untuk menyingkirkan CO2 yang melonggok dari respirasi. Dengan demikian 
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meskipun tanah tergenang, air mengalir dapat menangkal pembentukan lingkungan yang 

terlalu reduktif dalam tanah, sehingga pembentukan hasil anaerobiosis yang beracun dapat 

ditekan. Disamping itu pada siang hari air ladung dapat mencapai suhu yang cukup tinggi, 

yang dapat mengganggu tanaman. Penulis pertama pernah mengukur suhu air sawah 

ladung setinggi 40oC. hanya karena padi merupakan tanaman yang bersifat ‘menghindari 

kekurangan oksigen (oxygen deficit avoidance) sajalah maka hasil panen dengan dua cara 

penggenangan itu tidak berbeda banyak. Tanaman padi diperlengkapi dengan sistem 

saluran hawa yang menghubungkan daun pada akar. 

 Dari percobaan itu terbukti pula, bahwa padi sawah masih dapat memberi hasil baik 

pada lengas tanah KL. Imbangan kebutuhan air total antara yang digenangi dan yang 

ditumbuhkan pada KL dapat dihitung secara sederhana sebagai berikut. Ambilah air 

genangan setebal rerata 5 cm. Lapisan tanah permukaan setebal 20 cm berada dalam 

keadaan jenuh air dan tanah yang dilumpurkan itu mempunyai b.v. 1,5. Harga KL diambil 

dari Daftar 1 makalah ini dan kadar jenuh dihitung balik dari TKA dan KL. Kebutuhan air 

petak KL berkisar antara 31% dan 44% dari kebutuhan petak yang digenangi dengan 

purata 35% untuk keempat macam tanah tersebut dalam Daftar 1 itu. Angka ini sama benar 

dengan yang dilaporkan oleh Kanwar mengenai petak yang air irigasinya baru diberikan 

pada saat tanah memperlihatkan tanda-tanda kering. 

 Data lain yang disampaikan oleh Nyberg dan Sardi menunjukkan secara jelas, 

bahwa petak sawah memerlukan pengatusan selama pertumbuhan padi. Hal ini sejalan 

dengan apa yang telah dibicarakan tentang kebaikan penggenangan dengan air mengalir. 

Meskipun pengatusan sisipan tidak memperbaiki hasilpanen dibandingkan dengan 

penggenangan ladung, namun tindakan itu dapat menurunkan bobot butir puso dan jumlah 

anakan lambat. Ini berarti, bahwa pengatusan bermanfaat memperbaiki kejituan 

pengelolaan kesuburan tanah. Maka di India misalnya, ditekankan sekali kepentingan 

pengatusan sebagai anasir mutlak dari proyek-proyek irigasi (Bhumbla, 1981). 

 Hasil panen kacang tanah di duniua berkisar antara 0,4 ton/ha di Afrika dan 1,3 

ton/ha di Amerika utara biji kering. Angka ini dikonversikan dengan faktor 0,6 dari angka 

polong kering yang dilaporkan oleh ILACO B.V (1981). Percobaan Gunung Kidul 

menghasilkan 0,9 –1,1 ton/ha biji kering dengan pengaturan lengas tanah di sekitar TKA. 

Jadi percobaan ini memberikan hasil yang mengesankan. 
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 Gambar-gambar 3 s.d 10 dapat memberikan kejelasan tentang peranan lengas tanah 

dalam mempengaruhi keragaan tanah. 

 

IRIGASI 

 Menurut Buringh (1979) banyak wilayah di kawasan iklim tropika dan subtropika 

hanya memerlukan irigasi suplemental. Ucapan ini berkenaan dengan kenyataan, bahwa 

iklim cukup basah, atau di wilayah yang iklimnya kurang basah terdapat faktor kompensasi 

berupa tanah lempungan yang mempunyai daya simpan lengas cukup besar. Dengan 

mempelajari perangai hidrologi tiap macam tanah, perangai tiap macam tanaman dalam 

meghadapi keadaan kelengasan tanah dan berusaha memanfaatkan curah hujan sebaik-

baiknya, dapatlah dicapai penghematan air irigasi secara nyata. Dalam risalah FAO (1981) 

yang disusun untuk pertemuan ke-15 International Rice Commision (IRC) ditekankan, 

bahwa masalah sawah tadah hujan telah terlewati oleh penelitian. Padahal sawah tadah 

hujan merupakan sistem produksi tunggal terbesar di negara-negara sedang berkembang 

dan mencakup kira-kira setengah luas wilayah panen padi. Selanjutnya dikatakan, bahwa 

pada masa lampau perhatian terlalu khusus dipusatkan pada sawah irigasi. Pembenahan 

ketimpangan perhatian ini harus menjadi salah satu unsur pokok dalam strategi dan 

kebijakan masa depan. Sekalipun lahan irigasi tetap memikul tanggung jawab atas 

kebanyakan peningkatan produksi, namun demikian pada masa sekarang dan masa 

mendatang yang cukup panjang pertanian tadah hujan akan tetap penting.  

 Kepentingan pertanian tadah hujan timbul dari hal-hal berikut ini: 

1. Di banyak tempat dapat dikatakan tidak ada pilihan lain kecuali mengembangkan 

pertanian tadah hujan, atau pertanian rawa. 

2. Banyak pengusaha pertanian tadah hujan terdiri atas petani kecil yang paling miskin, 

yang menjadi pusat perhatian dalam setiap strategi dan kebijakan pembangunan dan 

pengembangan pedesaan. 

3. Di banyak negara sedang berkembang penanaman modal dalam produksi sawah tadah 

hujan akan bersifat lebih mempan biaya (cost effective) daripada dalam sawah irigasi. 

4. Meskipun kebanyakan ahli setuju, bahwa akan lebih sulit mengembangkan teknologi 

maju bagi sawah tadah hujan daripada bagi sawah irigasi (penguasaan air, penguasaan 

gulma, pengendalian erosi dsb.), namun analisis yang dikerjakan oleh Long Range 
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Planning Committee dari IRRI mengenai keuntungan potensial yang dapat diperoleh 

dari penelitian dan penyuluhan padi di Asia Selatan dan Tenggara dari tahun 1970an 

sampai tahun 1990an menunjukkan, bahwa lebih daripada sepertiga keuntungan dapat 

berupa peningkatan produksi sawah tadah hujan (FAO, 1982). 

 Irigasi pada asasnya berfungsi selaku penunjang hujan dalam mencukupi 

persediaan lengas tanah bagi pemenuhan kebutuhan tanaman. Berdasarkan konsep kerja 

seperti ini maka sebagian besar wilayah Indonesia cukup dilayani dengan irigasi 

suplemental. Irigasi penuh diperlukan di bagian timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, 

seluruh Propinsi Nusa Tenggara Timur, kecuali barangkali Flores, seluruh Propinsi Timor 

Timur, Propinsi Sulawesi Tengah, kecuali barangkali bagian tengah, bagian selatan 

Propinsi Sulawesi Tenggara, dan di beberapa bagian terbatas Pulau Jawa (daerah G. Kidul 

dan G. Sewu), Pulau Bali (ujung selatan) dan Pulau Lombok (bagian selatan – baratdaya). 

 Orang sering lupa, bahwa irigasi itu tidak bebas dari sifat membahayakan 

produktivitas tanah dan mutu lingkungan hidup. Kenyataan telah menunjukkan, bahwa 

tanah  yang  telah  lama  mendapat  irigasi,  lebih-lebih yang  dipersawahkan, berubah sifat- 

sifatnya dibandingkan dengan yang dimilikinya semula. Tanah yang semula merupakan 

sumber daya alamiah secara murni kemudian memperoleh ciri-ciri tambahan antropogen.  

Ada orang yang mengatakan, bahwa tanah sawah adalah buatan orang. Tanah buatan tidak 

selalu lebih baik daripada tanah aselinya, apalagi kalau dalam ‘pembuatannya’ kita tidak 

berlaku hati-hati. 

Produktivitas tanah mundur sebagai akibat pelaksanaan irigasi yang keliru karena: 

1. Struktur tanah rusak tanah dan tanah bertambah mampat yang tidak mudah diperbaiki, 

karena agregat-agregat tanah terdispersi melalui batas oleh air yang berlimpah. 

Kemunduran keadaan fisika tanah ini tersidik dari peningkatan b.v. (Gambar 11), 

penurunan porositas total (Gambar 12), kadar pori perembihan cepat (Gambar 13), 

kadar pori perembihan lambat (Gambar 14), dan permeabilitas (Gambar 15) serta 

peningkatan nilai perbandingan dispersi (Gambar 16). Peningkatan NPD berarti tanah 

makin mudah tersuspensi dan terangkut oleh aliran air, sehingga tanah bertambah 

rentan (susceptible) terhadap erosi air. 

2. Tanah mengalami gleisasi kuat karena tumpat air (water logging) dengan berbagai 

akibatnya (tanah terdegradasi yang menimbulkan kekahatan Fe dan atau Mn, terbentuk 

hasil anaerobiosis berupa senyawa beracun dsb.). 
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3. Di daerah iklim lembab sampai basah menimbulkan pendangkalan air tanah, yang pada 

gilirannya mendangkalkan jeluk mempan tanah (soil effective depth). 

4. Di daerah iklim setengah kering sampai kering menimbulkan kegaraman tanah yang 

gawat. 

 Penurunan mutu lingkungan hidup dapat terjadi karena air sisa irigasi melimpah 

masuk ke perairan permukaan (sungai, danau) dan/atau air tanah secara tidak beraturan. 

Air ini, yang membawa sisa berbagai bahan kimia terlarut, seperti pupuk dan pestisida, dan 

bahan tersuspensi dari petak-petak sawah menjadi sumber pencemaran. Khususnya 

pencemaran karena nitrat dan fosfat dapat menimbulkan eutrofikasi perairan (kadar 

oksigen minimal dan bahan organik melonggok karena perkembangan gulma air yang 

pesat). Kadar nitrat yang melampui batas meracuni hewan dan manusia. Pencemaran 

semacam ini dinamakan ‘nonpoint’ karena kedatangan melalui jalan penyaluran yang tidak 

beraturan. Oleh karena asal usulnya sukar ditelusur maka penanggulangannya menjadi juga 

sulit sekali (Stewart, dkk., 1975). 
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Gambar 3. Regresi berat bulir padi kering atas kadar lengas tanah pada tanah Entisol 
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Gambar 4. Regresi berat bulir padi kering atas kadar lengas tanah pada tanah Vertisol 
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Gambar 5. Regresi berat kering tanaman jagung masal panen atas kadar lengas tanah pada 
tanah Entisol 
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Gambar 6. Regresi berart kering tanaman jagung masak panen atas kadar lengas tanah pada 
tanah Oxisol 
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Gambar 7. Regresi berat kering tanaman jagung masak panen atas kadar lengas tanah pada 
tanah Alfisol 
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Gambar 8. Regresi berat kering tanaman jagung masak paen atas kadar lengas tanah pada 
tanah Vertisol 
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Gambar 9. Regresi berat biji kering kacang tanah atas kadar lengas tanah pada tanah 
Alfisol 
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Gambar 10. Regresi berat biji kering kacang tanah atas kadar lengas tanah pada tanah 
Vertisol 

 

 

 Mengingat akibat-akibat buruk tersebut diatas maka kepentingan penyediaan sarana 

pengatusan yang terencana baik sebagai kelengkapan sistem irigasi tidak dapat diganti lagi. 

Dalam rencana irigasi yang benar-benar boleh disebut ‘teknis’, pengadaan pengatusan 

harus menjadi bagian hakiki. Dapatlah dimaklumi pendapat yang pernah dikemukakan 

oleh seorang ahli asing dari Jepang bahwa irigasi teknis di Indonesia baru mencapai sekitar 

2% dan ini pun hanya yang ada dikebun-kebun percobaan atau petak-petak percontohan. 

Pengalaman pahit India dalam hal ini hendaknya dapat kita ambil sebagai pelajaran yang 

berharga. Bhumbla (1981) melaporkan, bahwa di dalam kawasan proyek irigasi gravitasi 

Tawa, yang pembangunannya memakan waktu 20 tahun, tanahnya telah mengalami 

kemunduran karena tumpat air hanya dalam waktu 3 tahun setelah proyek berjalan. Proyek 

ini terletak di daerah bercurah hujan tinggi dan bertanah Vertisol. Di kawasan proyek 

irigasi gravitasi Bhakra air tanah mendangkal dengan laju yang mengkhawatirkan. Pada 

waktu proyek mulai  berjalan  pada tahun 1965 jeluk air tanah adalah 20 m. Pada waktu 

sekarang jeluknya tinggal 3 m, berarti laju pendangkalannya lebih daripada 1 m.tahun-1. 

Proyek ini berada di daerah iklim kering untuk mengembangkan pertanaman kapas. Sudah 

tampak tanda-tanda produksi kapas menurun. Diperkirakan kapas akan hilang dari daerah 
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ini dalam waktu 10 tahun kalau tidak segera diadakan perbaikan pengatusan. Kematian 

daerah kapas pernah terjadi pula di Pakistan yang mengenai beberapa daerah kapas utama. 
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Gambar 11. Regresi berat volume atas kadar lengas tanah 
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Gambar 12. Regresi porositas total atas kadar lengas tanah 
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Gambar 13. Regresi pori perembihan cepat atas kadar lengas tanah 
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Gambar 14. Regresi pori perembihan lambat atas kadar lengas tanah 
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Gambar 15. Regresi permeabilitas atas kadar lengas tanah 
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Gambar 16. Regresi Nilai Perbandingan Dispersi atas kadar lengas tanah 
pada tanah Vertisol 
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Gambar 17. Regresi Bahan Oerganik atas kadar lengas tanah 

 

 Bhumbia (1981) juga mengingatkan, bahwa kalau mengadakan pengatusan maka 

yang dituju ialah menurunkan air tanah yang terlalu tinggi, lebih-lebih kalau ketinggian air 

tanah itu bersamaan dengan kegaraman air yang tinggi. Janganlah mengadakan pengatusan 

yang justru lebih banyak ditujukan kepada pembuangan air hujan, seperti yang umum 

terjadi di India. Akibat dari kebiasaan ini ialah air hujan yang baik dibuang ke laut, sedang 

air yang asin justru dipertahankan. Seharusnya air tanah yang buruk itu yang dibuang dan 

diganti dengan air hujan atau air irigasi yang baik. Jadi air tanah yang garaman dibuang 

dengan pengatusan lateral, sedang air hujan atau air irigasi yang berlebihan dikurangi 

dengan pengatusan vertikal. Meskipun di daerah iklim kering pun irigasi harus dilengkapi 

dengan pengatusan untuk mencegah penggaraman tanah atau mencegah pembentukan air 

tanah bertengger (perched ground water) yang dangkal dan garaman. 

 Air irigasi dapat dihemat dengan jalan (1) pemberian berkala (intermittent) sesuai 

dengan kebutuhan optimal,dan (2) memperhitungkan jumlah air yang diterima langsung 

dari hujan. Kekerapan (frequency) pemberian air tergantung pada (1) laju penggunaan air 

(consumptive used) yang seharga dengan evapotranspirasi aktual (Eta), (2) laju penyaluran 

air sepanjang permukaan tanah (R), (3) laju perembihan (seepage and percolation; SP), 

dan (4) jumlah lengas tanah yang akan disimpan (M). Eta ditentukan oleh keadaan cuaca, 

macam dan umur tanaman serta kerapatan pertanaman. R ditentukan oleh bentuk muka 
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lahan. SP ditentukan oleh morfologi tubuh tanah dan jeluk air tanah. M ditentukan oleh 

daya simpan lengas tanah dan maksud irigasi. 

 Untuk tiap satuan petak irigasi dan air diberikan tidak sampai meliwati titik jenuh, 

R adalah nihil. Apabila jumlah air yang diberikan tidak banyak melampaui KL, laju 

perembihan kecil sehingga untuk perhitungan umum dapat diabaikan. Tinggal Eta dan M 

yang harus diperhitungkan. Untuk perhitungan ini dibuat beberapa pengandaian 

(assumption) sebagai berikut : 

1. Eta rerata 3 mm.hari-1 

2. Kadar lengas optimum antara KL dan TKA 

3. Irigasi dibatasi dalam lapisan tanah permukaan setebal 30 cm, yang mempunyai b.v. 

1,5 

4. Jangka waktu hidup tanaman yang memerlukan air 90 hari dan dipertahankan pada 

kadar optimum. 

5. Pada keadaan awal lengas tanah berada pada titik layu tetap (TLT), yang dapat dihitung 

balik dari TKB dan KL, yaitu 2TKB – KL. 

6. Selama masa irigasi tidak jatuh hujan. 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mudah ditangkap, kadar lengas tanah dalam 

persen diubah menjadi jumlah air dalam mm dengan persamaan konversi : 

    mm air  =  % lengas x  3 x 1,5 ………………………………….(6) 

Perhitungan ini memakai dua macam tanah yang berbeda secara ekstrim dalam hal 

kelengasan tanah, yaitu Entisol danVertisol, untuk memperoleh kisaran gambaran yang 

lebar. 

 

Entisol    

TKA  37,35 %  =  168 mm  

TLT   10,70 %  =    48 mm 

Selisih               =  120 mm 

Selisih ini menunjukkan jumlah air irigasi yang harus diberikan pertama kali. 
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TKA  37,35 %  =  168 mm 

KL     21,60 %  =    97 mm 

Selisih               =    71 mm 

Selisih ini menunjukkan jumlah air yang habis dipakai untuk Eta dalam waktu 71 : 3 = 23 

hari. Jumlah hari menunjukkan jarak waktu pemberian air.  

Jadwal waktu irigasi dan jumlah air yang diberikan : 

Hari pertama   120 mm 

Hari ke 23         71 mm 

Hari ke 46         71 mm 

Hari ke 69         71 mm (ini hari terakhir karena sampai dengan hari ke-90 belum ada 30 hari ) 

Jumlah          333 mm 

Oleh karena 333 mm dipakai untuk mencakup 90 hari maka secara rerata debit aliran yang 

diperlukan ialah 0,43 liter. detik-1. 

 

 
Vertisol 
 

TKA    61,44 % =  276 mm 

TLT     22,00 % =   99 mm   

Selisih      =  177 mm 

 

TKA    61,44 % =  276 mm 

KL      42,66 %  =  192 mm 

Selisih     =   84 mm 

84 : 3 = 28  hari 

 

Jadwal waktu irigasi dan jumlah air yang diberikan : 

Hari pertama    177 mm 

Hari ke 29          84 mm 

Hari ke 56          84 mm 

Hari ke 84          84 mm (hari terakhir) 

Jumlah              492 mm 

Debit aliran yang diperlukan secara rerata 0,55 liter.detik-1. 
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 Entisol yang bertekstur kasar dan permeabilitasnya lebih besar, sehingga karena itu 

mempunyai daya simpan lengas kecil, daripada Vertisol memerlukan pemberian air lebih 

sering, akan tetapi setiap kali pemberian lebih sedikit. Dalam misal ini pemberian air 

kepada Entisol lebih sering sebanyak 22 %, akan setiap kali lebih sedikit 15 %, sehingga 

kebutuhan totalnya lebih rendah 22 %. Gambar 17 menjelaskan perubahan jumlah lengas 

dalam tanah menurut waktu di bawah sistem irigasi berkala. 

 Kalau Entisol diperlakukan sama seperti Vertisol maka akan terjadi akibat berikut: 

1. Pada setiap awal masa tenggang irigasi (setiap akhir masa irigasi) akan terjadi 

kelebihan air di atas TKA sebanyak 34 %. 

2. Pada setiap akhir masa tenggang irigasi (setiap awal masa irigasi) masih ada persediaan 

air sebanyak 45 % di atas KL (16 % di bawah TKA) 

3. 19 hari pertama dari masa tenggang irigasi merupakan masa risiko, oleh karena kadar 

lengas berada di atas TKA, sehingga : 

3.1. Laju perembihan dapat terdorong meningkat yang dapat menyebabkan SP tidak    

lagi dapat diabaikan, berarti irigasi menjadi bersifat boros 

3.2. Tanah lebih rentan terhadap gleisasi dan tumpat air mengingat, bahwa kapasitas 

sangga terhadap tambahan air yang mungkin datang dari hujan tinggal kecil. 

Sebaliknya, Vertisol yang diperlukan sama seperti Entisol maka akan terjadi akibat seperti: 

1. Pada setiap akhir masa irigasi (memasuki setiap masa tenggang irigasi) pengisian 

kembali persediaan air hanya mencapai 79 % dari kapasitas penuh 

2. Pada setiap akhir masa tenggang irigasi (memasuki setiap masa irigasi) jumlah 

persediaan air sudah turun di bawah KL sebanyak 22 % 

3. Penurunan persediaan air di bawah KL berlangsung selama 14 hari terakhir dalam 

masa tenggang irigasi yang menjadikannya masa risiko kekurangan air. 

4. Dalam kenyataannya penurunan persediaan air dapat lebih tajam karena tanah ini 

meretak lebar dan dalam waktu kering; kekuatan meretak juga merupakan bahaya 

mekanik berupa pemutusan akar-akar halus yang justru memegang fungsi utama dalam 

penyerapan air dan hara. Gambar 18 menjelaskan persoalan-persoalan tersebut. 
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Gambar 17a. Perubahan jumlah lengas dalam tanah Entisol menurut waktu di bawah 
sistem irigasi berkala 
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Gambar 17b. Perubahan jumlah lengas dalam tanah Vertisol menurut waktu di bawah 
sistem irigasi berkala 
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Gambar 18a. Tanah Entisol diperlakukan seperti tanah Vertisol, yang menimbulkan masa 
risiko kelebihan air 
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Gambar 18b. Tanah Vertisol diperlakukan seperti tanah Entisol, yang menimbulkan masa 
risiko kekeringan 

. 

 Apa yang telah diuraikan panjang lebar tentang memperlakukan suatu macam tanah 

seperti macam tanah yang lain yang sangat berbeda sifat-sifat hidrologinya, bermaksud 

menegaskan, bahwa dalam merencanakan irigasi tidak mungkin tanah itu disamaratakan. 
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Maka perencanaan irigasi harus didasarkan atas harkat keteririgasian (irrigability) lahan. 

Harkat lahan untuk irigasi ditetapkan oleh 6 faktor pokok : 

1. Keadaan iklim 

2. Bentuk medan 

3. Hidrologi tanah 

4. Penaksiran (assessment) kesudahan salingtindak antara tanah dan air irigasi 

5. Ketersediaan sumber air 

6. Bentuk pemanfaatan lahan yang dirancangkan 

 Irigasi bukan asal memberi air kepada sebidang lahan. Selaku suatu sistem 

pengelolaan lahan, irigasi mempunyai semua gatra (aspect) pengelolaan. Gatra-gatra itu 

antara lain : 

1. Kemempanan (effectivenes) yang tumbuh dari konsep yang benar. 

2. Kejituan (efficiency) yang tumbuh dari perhitungan teknik dan ekonomi yang sehat. 

3. Keserbacakupan perencanaan (comprehensiveness of planning) yang muncul dari 

pengertian hakekat sumberdaya yang serbamatra (multidimensional) dan berdampak 

vektoral ganda (multivectoral). 

4. Kelestarian manfaat yang berlatar belakang kemakluman tentang ciri stokastik 

(probabilistik) semua gejala alam. 

5. Kelenturan pemutusan tindakan (fleksibility of  decision of action) yang berpijak pada 

keyakinan akan kenisbian kenyataan (relativity of facts). 

6. Keserasian sosial-budaya yang berkembang dari pengenalan tentang hakekat teknologi 

yang merupakan kesudahan daya cipta manusia untuk memenuhi kebutuhan naluri 

akan kesejahteraan. 

 

Penutup 

Irigasi di Indonesia dibangun dan diurus langsung oleh pemerintah dan hampir selalu 

melibatkan biaya yang tinggi, baik berupa uang maupun berupa keahlian. Maka kebenaran 

konsep, rencana dan pelaksanaan menjadi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tidak saja 
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mereka yang berkepentingan, akan tetapi juga mereka yang tidak memiliki atau menggarap 

lahan pertanian karena persoalan itu menyangkut kekayaan (asset) nasional dan 

peninggalan (heredity) bangsa. Air irigasi yang disediakan secara cuma-cuma boleh jadi 

menjadi sebab penting atas keborosan pemakaian air dan kemalasan memanfaatkan curah 

hujan sebaik-baiknya terlebih dulu sebelum berteriak meminta air irigasi. 

Pembuatan waduk-waduk besar, disamping berkegunaan banyak, tidak luput 

mempunyai berbagai segi lain yang tidak menguntungkan menurut pertimbangan tataguna 

lahan tata lingkungan hidup: 

1. Memakan lahan luas di hulu, baik untuk bangunan waduknya sendiri beserta jaringan 

penyalur unduknya, maupun untuk kawasan lindungnya. 

2. Berkaitan dengan butir pertama itu maka tataguna lahan hulu terpaksa harus diubah 

atau disesuaikan, yang tidak selalu mungkin, sehingga tidak ada pilihan lain selain 

memindahkan penduduk juga secara besar-besaran. Hal ini mempunyai persoalan 

sendiri yang tidak kalah berat, bahkan barangkali lebih berat karena menyangkut 

langsung manusia dengan segala liku-liku kepentingan dan selera pribadi. Dalam 

kegiatan pelayanan masyarakat luas, apapun maksud dan tujuannya, tidak ada alasan 

yang cukup kuat untuk apriori mengabaikan hakekat kebinekaan manusia itu. 

3. Korbanan yang harus diberikan oleh penduduk hulu menghasilkan barang-hasil 

(product) yang kebanyakan kali hanya ternikmati manfaatnya oleh penduduk hilir. 

Waduk menghasilkan air irigasi untuk petani hilir. Waduk mencegah banjir untuk 

melindungi penduduk hilir. Waduk menghasilkan listrik yang biasanya juga dialirkan 

untuk kegiatan produktif dan kenikmatan hidup di hilir. Ketimpangan antara kehidupan 

hulu dan hilir, yang memang sudah ada dan selalu akan ada karena terbawa oleh alam 

lingkungan (perhatikan ungkapan ‘orang gunung’,’orang udik’, yang menyiratkan 

‘keterbelakangan’, ‘kesantaian’, lawan ‘orang ngarai’, ‘orang pesisir’, yang 

menyiratkan ‘kegairahan’, ‘kelincahan’, ‘kemajuan’), akan makin bertambah nyata. 

4. Waduk merupakan danau buatan luas, yang memberikan dampak yang dapat 

merugikan lingkungan hidup. Kenyataan yang sudah menjadi pengetahuan umum ialah 

peranan waduk sebagai tempat berpijak (breeding ground) berbagai penyakit dan 

parasit manusia dan ternak, yang kemudian menyebar ke hilir melalui saluran penyalur 

dan pembagi air (misalnya penyakit kaki gajah). 
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5. Pembuatan waduk terbukti tidak kecil akibatnya atas penghilangan hutan 

(deforestation) di hulu. Menurut catatan di India dari 4 juta hektar penghilangan hutan 

sejak tahun 1952, 0,4 juta hektar diantaranya disebabkan oleh pembuatan waduk 

(Bhumbla, 1981). Pertanyaan yang timbul ialah, apa yang lebih baik untuk 

mengembangkan sumber air, membiarkan hutan untuk menaikkan cadangan air tanah 

dan melembabkan cuaca, ataukah menghilangkan hutan untuk membuat penampung air 

besar di atas muka lahan. 

 Pengembangan waduk harus dahului dengan ANDAL karena waduk memberikan 

dampak yang tidak kecil kepada lingkungan hidup. ANDAL yang lemgkap terdiri atas 

kegiatan inventarisasi lingkungan (environmental inventory, EI), penaksiran dampak 

lingkungan (environmental impact assessment, EIA) dan pernyataan dampak lingkungan 

(environmental impact statement, EIS). Yang terakhir ini penting sekali karena 

menetapkan apakah suatu kegiatan dapat diterima untuk dilaksanakan dan apakah 

persyaratan pelaksanaannya untuk membatasi sampai terabaikan dampak lingkungan, baik 

sekarang maupun pada masa mendatang. Kejituan irigasi biasanya ditetapkan berdasarkan 

kemampuan suatu bangunan irigasi mengairi sejumlah luas lahan tertentu. Untuk ini 

kapasitas salur yang direncanakan dibagi dengan  kebutuhan air tiap hektar. Kebutuhan air 

tiap hektar dihitung berdasarkan sistem yang ada, yang dari jumlah air yang dilepaskan 

dari waduk tidak pernah mencapai petak pertanaman. Dengan demikian angka pendugaan 

umum menjadi selalu terlalu tinggi. Maka Biswas, (1982) sampai mengatakan, bahwa para 

perencana air pada umumnya menggunakan suatu sistem yang tidak jitu, sekurang-

kurangnya secara tersirat. Karena data dasar berasal dari sistem yang tidak benar maka 

ketidak-jituan pebdugaan selalu terjadi. Daripada membuat sistem irigasi lebih jitu dan 

kemudian merawatnya baik-baik, sering terdapat kecenderungan untuk mencari sumber air 

baru untuk irigasi. Kecenderungan ini seringkali harus dibayar mahal, a.l. karena 

melibatkan pengalihan air antar cekungan (interbasin water transfer). Pilihan yang lebih 

murah, dan dapat dilaksanakan dalam waktu lebih singkat dengan tenaga kerja dan 

keterampilan setempat, ialah memperbaiki tingkat kejituan sistem irigasi yang ada (Biswas 

dan Golubev, 1979). Menurut penelitian di Indonesia, kejituan penyaluran air dalam 

jaringan tersier di daerah irigasi pantai tidak lebih daripada 70% (Departeman ilmu tanah, 

1972). 
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 Dalam merencanakan, melaksanakan dan menyimak kagiatan suatu proyek irigasi, 

pengertian kejituan yang diperlukan bukanlah kejituan pembangunannya, melainkan 

kejituan fungsi, yang dalam hal ini ialah kejituan pemberian air pada petak pertanaman. 

Jadi yang menjadi tujuan pokok ialah ‘water application efficiency’ dan bukan ‘water 

sources development efficiency’. Kedua macam ukuran kejituan itu tidak selalu 

bergandengan. Kejituan pengembangan sumber air secara tersirat mengarah ke keunutngan 

total proyek, yang pada hakekatnya bekerja dengan ukuran-ukkuran rerata. Kejituan 

pengguanan air secara tersirat mempertanyakan siapa saja yang menjadi penerima manfaat 

(beneficiaries) dan siapa yang akan menanggung beban pembiayaan. Maka masalah risiko, 

persamaan kesempatan (equity) dan agihan pendapatan secara regional menjadi menonjol. 

Pembenahan pengertian ‘kejituan’ sangat diperlukan mengingat, bahwa pada saat ini 80% 

dari keseluruhan jumlah air yang dipergunakan di dunia dipakai dalam sektor pertanian dan 

dari jumlah itu sebagian besar dipakai untuk irigasi (Biswas, 1982). Memang mungkin 

dibuat optimal untuk keseluruhan sistem, akan tetapi tiap subsistem tidak akan bekerja 

secara optimal. Makin berbeda sifat subsistem yang satu terhadap yang lain, tiap subsistem  

harus memberikan korban makin banyak berupa jarak yang makin jauh dari titik 

optimumnya sendiri untuk dapat memperoleh keoptimuman sistem. Dalam keadaan seperti 

inilah pengoptimuman subsistem irigasi tidak dicari pada bangunan irigasi, akan tetapi 

pada lahan irigasi. Pada lahan irigasi sudah terpisahkan dari subsistem yang lain. 
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