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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam PERHEPI

Sebagai Ketua Panitia Seminar Nasional Swasembada Pangan, Perhimpunan Ekonomi
Perlanian (PERHEPD di Kendari, saya mengucapkan terima kasih KepadaBapa? Ibu yang telah
berpartisipasi sebagai Pembicara tJtama, Pemakalah dan Peserta dalam Seminar Nasional J".rgu.,
Tema "Indonesia Menuju Swasembada Pangan Dalam Tiga Tahun Ke Depan : Tinjauan
Konseptual, Teoritis dan Empiris". Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Program Studi
Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Pengurus PERHEPI Komda Kendari dan
Pengurus Pusat PERHEPI.

Salah satu target Pemerintahan Baru Indonesia di bidang pertanian yaitu Indonesia harus
mampu swasembada pangan dalam 3 (tiga) tahun kedepan, artinya pada Tahun 2017 bangsal<tta
sudah mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia.

Target pemerintah untuk swasembada pangan tiga tahun ke depan, bukanlah target yang
mudah untuk dicapai, mengingat persoalan pangan akan selalu berkaitan dengan isu pokoi
mengenai ketersediaan lahan, penyediaan sarana dan prasarana produksi, penyediaan infrastruktur
pendukung, teknologi pengolahan hasil, permodalan dan kelembagaan, daya saing komoditas dan
persaingan pasar, kapasitas sumberdaya manusia, konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan
daerah dalam melaksanakan pembangunan pertanianyangberkelanjutan, serta pengaruh kebijakan
internasional yang berkaitan dengan produk pangan dan hasil-hasil pertanian Indonesia.

Adanya isu-isu pokok yang menyertai upaya pencapaian swasembada pangan lndonesia
yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, merupakan suatu tantangan yang harus dibuktikan dalam
tiga tahun ke depan (2017). Untuk mewujudkan kebijakan ini, diperlukan kajian yang utuh dan
lengkap dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan keberlanjutan
swasembada pangan di Indonesia.

Dalam kaitan ini PERHEPI sebagai salah satu pihak yang turut berlanggungjawab dalam
menyukseskan pembangunan pertanian di Indonesia berkewajiban untuk mengkaji, menganalisis
dan menyumbangkan "gagasan" dan "buah pikir" dari perspekrif tinjauan konseptual, teoritis dan
empiris untuk mencapai Indonesia Swasembada Pangan tiga tahun ke depan (2017) agar tidak salah
arah, semoga.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kefua Panitia
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SAMBUTAN KETUA PER,IIEPI KOMDA KENDARI

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat
pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat
secara bersama-sama. Swasembada pangan diartikan mampu untuk mengadakan sendiri kebutuhan
pangan dengan bermacam-macam kegiatan yang dapat menghasilkan kebutuhan yang sesuai dan
diperlukan masyarakat Indonesia dengan kemampuan yang dimilki dan pengetahuan lebih yang
dapat menjalankan kegiatan ekonomi tersebut terutama di bidang pangan

Pada saat ini semua stakeholders memberikan perhatian yang lebih dalam upaya mencapai
swasembada pangan dalam tiga tahun kedepan yang merupakan salah satu piogram utama
pemerintah. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPD merupakan silah satu bagian
penting dalam upaya pencapaian swasembada pangan yang diharapkan secara cerdas memberikan
pemikiran dan tindakan nyata dalam mengupayakan pencapaian swasembada pangan yang
beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petaninya. Sampai saat inj ,puyu pencapaian
swasembada pangan memerlukan perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak mengingat target
pemerintahan baru Indonesia dalam 3 (tiga) tahun kedepan, bangsa kita sudah mandiri dalam
memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia.

Selaku Ketua PERHEPI Komda Kendari, Kami mengucapkan terima kasih atas parlipasr
dari semua pihak sehingga Seminar Nasional Swasembada Pangan yang merupakan- agenda
nasional PERHEPI dapat terlaksana dengan baik di Kendari. Kepada semua panitia pelaksana yang
telah memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan kegiatan ini kami berikan apresiasi dan
penghargaan yang tinggi. Semoga hasil pemikiran yang terungkap pada seminar nasional tersebut
dan sebagian juga terdapat di dalam prosiding ini dapat membeiikan sumbangan pemikiran bagi
pencapaian swasembada pangan di Indonesia dalam tiga tahun kedepan. Sebagai rnsan pERHEpl,
pada saat ini diperlukan peningkatan kepedulian dan mengedepankan pembangr.nun pertanian guna
meraih masa depan bangsa yang lebih cemerlang di masa mendatang. Semo_ea.

Ketua PERHEPI Komda Kendari

Dr.Ir. Az afadai.

Kendari, 9 Maret 2015
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P E R\\'f JL'DT\ S \\'-AS EN{BADA P.ANGAN NIEL.{L LI PERBAIKAN
TEK|,iOLOGI PENGELOLAAN AIR

Andi Bahrunt, La Ode Afal, dan Dedi Erawanl
'Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oieo

andibahrun@yahoo. co. id

ABSTRAK

Salah satu Nawacita pemerintah Jokowi-JK adalah mewujudkan kemandirian ekonomi
lil-*::;al dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik khususnya sektor
r€l::Lan dalam upaya membangun dan mewujudkan kedaulatan pangan. Indonesia memiliki lahan
{,--*i-E dan basah potensial untuk mewujudkan target pemerintah tersebut, namun demikian tidaklah
r: ;rr karena sektor pertanian diperhadapkan dengan berbagai ancaman serius seperti degradasi
s-j:-:tr da1'a pertanian, konversi dan alih fungsi lahan, pencemaran pertanian serta variabilitas dan
ts:ria.k pastian iklim serta banyaknya jaringan irigasi yang rusak. Selain itu faktor lain yang perlu
rer,Japat perhatian adalah anomali iklim baik pada skala lokal, nasional dan global karena-secara
:issung dan tak langsung mempengamhi pencapaian swasembada pangan. Kejadian banjir dan
:--:1m kemarau berkepanjangan merupakan'faktor yang sulit dihindari dan menjadi bagian yang
-::.ak terpisahkan dalam pembangunan pertanian khususnya pencapaian swasernbada punguol
S..asembada pangan dapat dicapai antara lain harus didukung oleh ketersediaan sumber Sayiai,
:":r" teknologi pengelolaan air. Teknologi pengelolaan air menjadi faktor kunci sukses dalam upaya
renLngkatkan produksi guna mewujudkan swasembada pangan. Teknologi pengelolaan air yang
:erlu dilakukan di lahan basah seperti teknologi tata ai mikro dan surjan, irigisi macak-macak-,
::rgasi bergilir, dan irigasi berselang (alternate wetting and drying) sedangkan teknologi
:engelolaan air di lahan kering meliputi konselasi tanah dan air, pengembutrgin embung dan
r.emanenan air, pengembangan irigasi berlekanan dan pompanisasi serta pengembangan iiigasi
lemat air lainnya seperti irigasi tetes, saluran resapan dan pengairan separuh daerah akar.

Kara Kunci : Irigasi, lahan, pangan, pertanian dan pengelolaan air

PENDATIULUAN

Bangsa Indonesia Rindu menyadang predikat swasembada pangan. Untuk menggapai
Kennduan tersebut maka salah satu nawacita pemerintah Jokowi-JK adalah -"*.riudku1kemandirian ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
khususnya sektor pertanian dalam upaya membangun dan mewujudkan kedaulatan pangan.
\{ewujudkan kedaulatan pangan melalaui pencapaian target swasembada padi tahun 2015, jagung
Tahun 2016 dan kedelai Tahun 2017 bukanlah pekerjaan sederhana, dengan jumlah p""O"au[
lndonesia sekitar 240-an j:uta jiwa dan berbagai tantangan yang ada. Data Sekjen Kementan (2015)
menunjukkan bahwa capaian produksi padi, jagung dan kedelai tahtn2014 yaitu masing-masing
7 0,61 juta ton, 19. I 3 juta ton dan 0,92 juta ton dan target produksi pada tahun 20 I 5 yaitu masing-
masing 73,40 iuta ton (perfumbuhan 2,2lohltah:un),20,33 juta ton (pertumbuhun i,s7%;tuhriy,
1,50 juta ton (pertumbuhan60,81%/tahun); dan kuatnya komitmen pemlrintah serta adanya potensi
lahan basah dan lahan kering yang ada, nampaknya Indonesia berpeluang besar meraih piedikat
swasembada pangan.

Berbagai ancaman dan kendala biofisik yang harus diantisipasi dan ditanggulangi agar
dapat mencapai target produksi pangan tersebut agar Indonesia bersembada pangan untu.u lain alih
fungsi lahan, perubahan iklim serta degradasi sumberdaya lahan, ait aun hngkungan serta
kerusakan jaringan irigasi. Pencapaian swasembada pangan sangat erat kaitannya dengan potensi
dan ketersediaan sumberdaya air. Air bagian terpenting dalam sistem ketahanan pangan nasional
kita. Akhir-akhir ini persaingan akan air makin tinggi khususnya bidang perlanian, industri dan
kesehatan yang diikuti dengan degradasi sumber d,ayialamhutan, tanah, dan air dan kondisi iklim
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yang tidak menguntungkan, sehingga mempengaruhi keberhasilan pengembangan komoditi
tanaman pangan lahan basah dan kering ditanah air (Bahrun, 2011).

Masalah ketersediaan air semakin komplek dengan meningkatnya intensitas, frekuensi dan
durasi serta dampak anomali iklim baik El nino maupun La nina yang secara langsung akan
menurunkan produksi pertanian nasional. Kejadian La nina menyebabkan musim hujan yang
berlebihan sehingga tanaman mengalami cekaman kelebihan air (banjir), sedangkan El nino akan
mengakibatkan kemarau panjang sehingga tanaman mengalami cekaman kekeringan (kekeringan),
akibatnya tanaman mengalami penumnan produksi bahkan gagal panen. Akhir-akhir ini fenomena
El nino frekuensinya meningkat sehingga pasokan air untuk pertanian cenderung mengalami
kelangkaan (water scarcity) menurut ruang (spatial dan waktu (temporafi (Deptan Diq'en
Pengelolaan Lahan dan Air, 2001). Tanpa air, mustahil tanaman berproduksi maksimal sehingga
tanpa ketersediaan air yarrg cukup mustahil swasembada pangan dapat diraih. Capaian
produktivitas padi, jagung dan kedelai saat ini masing-masing 5,15 ton ha-r, 4.84 ton haa dan 1.42

ton har(Kementan, 2014), masih dibawah potensi produksinya karena rata-rata produksi padi,
jagung dan kedelai masing-masing dapat mencapai 8 ton ha-r, 10 ton ha-l dan 2.4 ton ha-l,
meskipun tergantung varietas, sehingga terbuka peluang peningkatan produktivitas ketiga komoditi
jika tersedia prasarana dan sarana pertanian khususnya air irigasi. Menurut Karama (2004) dalam
Bahrun (2011) bahwa produksi tanaman padi, jagung dan kedelai yang berpengairan dapat
meningkat 2-3 kali lipat jika dibanding dengan tanpa pengairan. Ketersediaan air yang cukup
disamping dapat meningkatkan produktivitas tanaman juga dapat meningkatkan indeks pertanaman
(IP). Oleh karena itu diperlukan strategi dan terobosan baru dalam upaya pengembangan lahan
basah dan lahan kering seperti upaya peningkatan ketersediaan sumber daya air dan teknologi dan

inovasi pengelolaanya agar IP dan produktivitas tanaman meningkat sehingga target swasembada
pangan dapat segera diwujudkan.

SUMBER DAYA LAHAN DAN AIR DAN PERMASALAHANNYA

Sumber Daya Lahan
Luas lahan peftanian di Indonesia saat ini hanya sekitar 76 jfia ha, dimana sekitar 8,4 juta

ha merupakan lahan basah, yang terdiri dari lahan sawah beririgasi teknis, setengah teknis,
sederhana, desa, lahan pasang surut dan lahan sawah tadah hujan. Sementara luas lahan kering
sekitar 68 juta ha yang digunakan sebagian besar untuk subsektor perkebuan, dengan luas sekitar l8
juta ha, padangpenggembalaan dan padang rumput sekitar 2,3 juta ha dan sisanya merupakan lahan
pekarangan, tegalan huma dan hutan rakyat. Dari luas lahan pertanian tersebut, belum sepenuhnya

dapat dimanfaatkan optimal, karena berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi di tingkat
lapang, mulai dari aspek sosial, budaya, teknis dan ekonomis, bahkan kadangkala sampai dengan

aspek politis. Permasalahan lahan dan air di sektor peilanian pada umumnya menyangkut aspek

kesuburan tanah dan pasokan air yang memadai dan media penunjang pertumbuhan komoditas.
Permasalahan ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari pandangan sektor lain
terhadap tanah dan air. Banyak pihak mempunyai pandangan dan kepentingan terhadap lahan dan

air tersebut. Sektor pertanian berupaya untuk berkonsultasi sefta berkoordinasi dengan sektor lain
seperti perlanahan nasional, rencana tata ruang wilayah kabupaten dalam, penyediaan sumber daya

air, reklamasi lahan pertanian bekas penambangan, konservasi lahan dan air, memanfaatan air tanah,

dan pembukaan lahan baru sebagai cadangan lahan serta penetapan lahan abadi nasional untuk
pertanian (Manan, 2006).

Secara nasional, angka konversi lahan sawah menjadi peruntukan lainnya sebesar 110.000

ha per tahun, sedangkan konversi lahan sawah menjadi komoditas lainnya sekitar 7'7.500 ha per

tahun. Akihr-akhir ini konversi lahan sawah semakin mengkhawatirkanjika tidak diantisipasi
melalui penetapan regulasi dan kebijakan mulai dari tingkat nasional hingga desa, maka dapat

mengancam kedaulatan pangan bangsa. Pemerintah sedang mempersiapkan regulasi tentang lahan
pertanian abadi yang diharapkan dapat mengurangi alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan

lahan pada sektor lain.
Di samping itu, luas lahan kritis dan lahan marginal setiap tahun semakin meningkat akibat

berbagai kejadian alam dan usaha manusia pada lahan tersebut atau pada bagian hulu dari suatu
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fuffir ntrq;ilc!,ff: i ang sulit dikendalikan. Pada tahun 2003 luas lahan kritis di Indonesia mencapai
M rum ftiit .ErL --er:ambah dari 29 juta ha dari tahun 2000. Pada waktu yang bersamaan lahan
lrrnrrrrrrflrlilFrrnr ;riur. rienng i ).ang tidak dimanfaatkan atau kurang produktif akibat berbagai kendala sitat
mflL i'rtnrnrign": ;r;r brologis atau ketersediaan sumber daya air, infrastruktur dan aksesibilitas ju_ea

1ryr.u .i-rg lilrak-ukan pengelolaanyangtepat dan berkelanjutan serta diikuti dengan masukan
" -5'rodmu: mr:r--.a.1ar- maka diharapkan kondisi lahan pertanian menjadi semakin baik dan tenfunl'a
Mrym mml:c-l:r ke'rntribusi yang lebih besar (Manan, 2006).

itr s'i;:: pertanian, salah safu isu penting yang sangat terkait dengan upaya pelestarian
frruld!!tr iu"i-i el:;r dan lingkungan,yaitlu kerusakan dan degradasi lahan dan air. Degradasi lahan
{iimrpdtiHr :*-er Fenurunan atau kehilangan produktivitas lahan, baik secara fisik, kimia, dan biologi
MwrimrLn :li r..,alr Degradasi lahan diakibatkan oleh kesalahan dalam pengelolaan dan penggunaan
rrhriliru i*-r-!='e-r'laan dan penggunaan lahan meliputi pembukaan lahan (land clearing), penebangan

h@E "e", 
r-'<- --ir)rr ). konversi untuk non-pertanian, dan irigasi. Kesalahan dalam pengelolaan dan

f'enqriryrfl.r,n- ]ahan akan menimbulkan polusi, erosi, kehilangan unsur hara, pemadatan
ld,rillrw'rir:,-'r hiiangnya bahan organik, penurunan permukaan, kerusakan struktur tanah,

rulrl.rr.rr;n t iesertification), dan kehilangan vegetasi alami dalam jangka panjang (Agus 2002).

*-ftff Dar e -dr
)ut air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup (Alquran 21 30), dctn Allah menurunkan

itrru'r ,; *. !-: ;ir rhqen) dan dengan air itu dihidupkanNya bumi sesudah mati (Alquran I6: 65).
Suinrber daya air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan

imur: =eirpun ar permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat. Permasalahan
un _. rn{ dLhadapi saat ini adalah adanya peningkatan permintaan air dari berbagai sektor baik
re-ln.-l:- Lndustri, permukiman, perkotaan, pariwisata dan lainlain. Keadaan ini menyebabkan
itr;li-n i,etatny'a kompetisi penggunaan air antar sektor, selain itu masih lemahnya kelembagaan
sr.,r*--- remakai air serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan pengelolaan air yang

"us"":.rran oleh sikap ego sektor dan perbedaan kepentingan yang masih menonjol menyebabkan
:rnn't'atnva koordinasi antar sektor. Disisi lain kehandalan air saat ini cenderung menumn
ie.tr;r,_qkan penggunaan air irigasi di sektor pertanian cenderung belum efisien disebabkan sebagian
:rs:Gr Lnfrastruktur irigasi mengalami penurunan fungsi. Potensi ancaman terhadap kelestarian
i-n:er day'a air baik kuantitas maupun kualitas cukup besar dimana bencana banjir dan
r ilirrn g€rn cenderung semakin meningkat.

Ketersediaan dan Kebutuhan Air
Secara nasional total ketersediaan air dibandingkan dengan kebutuhan air, masih surplus

_"arr,r total ketersediaan air per tahun 691.340 milyar meter kubik sedangkan total kebutuhan air
:aca tahun 2000 mencapai 156.362 milyar meter kubik. Namun demikian di beberapa pulau di
I-ntl-rnesia telah mengalami defisit air yaitu Pulau Jawa, Sulawesi, Bali dan NTT masing-masing
-il S09 milyar; 9.232 mllyar;7.531 milyar; dan 1.343 milyar meter kubik (Dep Kimpraswil, 2003
iciant Deptan Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air, 2007).

P rasarana Jaringan Irigasi
Secara umum prasarana jaringan irigasi, rnenurut data dari Direktorat Jenderal Sumber

Day'a Air Tahun 2005 dari total luas lahan irigasi fungsional yang ada,jaringan utama 5,7 jttaha,
sau'ah yang sudah optimal seluas 4,8 juta ha dan sawah yang belum optirnal 0,36 juta ha. Jumlah

-lanngan irigasi dalam kondisi tidak berfungsi penuh diperkirakan mencapai 70o/o. Kondisi ini
mengakibatkan permanfaatan lahan sawah menjadi berkurang atau menurunkan IP dan bahkan
dibeberapa tempat menjadi pendorong untuk alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non sawah,
baik untuk pertanian bukan sawah maupun untuk lahan non pertanian (Deptan Dirjen Pengelolaan
Lahan dan Air, 2007). Sedangkan Presiden Jokowi saat pertemuan dengan Gubemur, Kapolda dan
Kabinda seluruh Indonesia, mengatakan bahwa sekitar 52%o persen irigasi yang di Indonesia rusak,
bahkan beberapa diantaranya sudah 30 tahun tidak diperbaiki (Nugrayasa, 2015). Kondisi ini
mengakibatkan permanfaatan lahan sawah menjadi berkurang atau menurunkan indeks pertanaman
dan bahkan dibeberapa tempat menjadi pendorong untuk alih fungsi lahan sawah rnenjadi lahan
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non sawah, baik unfuk pertanian bukan
Pengelolaan Lahan dan Air. 2001).

sawah maupun unruk lahan non penanian (Deptan Dirten

Ketersediaan Air untuk pertanian

ah tahun 2000 mencap ai 3.357 .20g ha terdiri dari

mpu mengairi persawahan dalam luasan 50 _ 300
07).

Penyediaan air untuk pertanian di Indon

Permasalahan air yang dihadapi Indonesia adalah keterbatasan sumber daya air di satu sisi,dan di sisi lainnya meningkatnya keLutuhan air untuk sektor pertanian, industri, perkotaan danpemukiman' pertambangan, a listrik, pariwisata, air minum, kesehatan dan lain-lain. Sementara iit, regulas
untuk melayani kebutuhan
masyarakat. Pada waktu bersamaan, upaya pen
pengelolaan hutan sebagai ,,sumber maia air,; di

sangat terbatas.

empunyai persepsi yangberbeda. Di satu pihak,
an padi dapat ditanami dua kali
Sementara di sisi lain, beberapa
tanam dua kali setahun, tetapi

Di be teknis dan setengah teknis di Jawa, seharusnya dapat meryaminketesediaan dua kali padi. lamun akibat berbagai perubahan ekosistemterutama di kawasan daerat tangkapan air sudah berubah menyebabkanpasokan air ke bendung mengalami penurunan. Para pengambil kebijakan di sektor pengairan
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iS[Mx 11611+r--r:r pun tidak dapat memberi jaminan adanya pasokan air secara memadai kepada

Wm'* r,Er"l-ilun kondisi ini memungkinkan mengakibatkan kegagalan panen.Terjadinl'a kegaealan
[ 'mr"m ttrrr*r-r iengan terganggunya stabilitas ketahanan pangan baik di tingkat rumah tangga petanr
nmnwuiftri'r. :,lsi:'nal. Untuk ini perlu suafu dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan
rrulprinmrii :r:ra kepada stakeholder mulai dari tingkat pusat sampai tingkat lapang dalam dukungan

@ffi:/Ei:HI; :e:ta ketersediaan dana realisasi, sehingga sasaran produksi dan ketahanan pangan dapat
Msflil[dfi^:;.r- : i+J ara nyata (Manan, 2006).

PERUBAHAN II(LIM DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN

--:rubahan iklim global disebabkan anlara lain oleh peningkatan emisi Gas Rumah Kaca
iiii-,.. 

"eperti CO2, CH4, NzO), dan gas-gas lainnya, yang dihasilkan dari proses industri,
1lrrrL:ii.raa minyak, bensin, dan batubara dalam jumlah yang besar, penebangan liar, dan
J0HTlLTiiin metode pertanian tertentu yang mendorong peningkatan suhu bumi. Secara alami, gas-

sn. ;j:-3ut memang ada, penting bagi kehidupan di bumi, menjaga hangatnya matahari yang
!r€E^1-r;ii kembali ke angkasa. Tanpa gas-gas tersebut dunia menjadi tempat yang dingin dan
-:inl.l*! )'amun dalam jumlah besar dan terus meningkat, gas-gas tersebut membuat suhu bumi
nr-.: r\ai dan mengubah iklim. Sebelas dari duabelas tahun terakhir tercatal sebagai keadaan
rs:.-::,r.-i- dan tahun 1998 merupakan tahun terpanas (LINFCC Feelinh the heat, 2008).

\da tiga penyebab utama meningkatnya emisi gas rumah kaca, yaitu bahan bakar fosil,
l\err;nftatan lahan, dan kegiatan pertanian (Greenpeace, 2008). Lebih lanjut dilaporkan, energi
:r: :ertanian yang intensif bahan kimia, telah menambah tingkat emisi gas rumah kaca, terutama
:s:,rgar hasil penggunaan pupuk yang berlebihan, pembukaan lahan, degradasi (kerusakan) tanah,
:;: letemakan yang intensif. Jumlah kontribusi dunia pertanian kepada perubahan iklim meliputi
:crJgundulan hutan untuk lahan pertanian dan perubahan penggunaan lahan, diperktrakan l7o/o-

-:i: : nerupakan emisi gas rumah kacayang disebabkan kegiatan manusia. Pemakaian pupuk yang
:,crle'oihan merupakan penyebab andil terbesar emisi gas rumah kaca dari pertanian. Penggunaan
:..ipuk yang berlebihan mengakibatkan emisi nitrogen oksida (NtO) 300 kali lebih kuat dari

'".rrondioksida dalam mengubah iklim (Greenpeace, 2008). Dampak perubahan iklim akan
:-perparah oleh masalah lingkungan, kependudukan, dan kemiskinan. Karena lingkungan rusak,
riam akan lebih rapuh terhadap perubahan iklim.

Dampak yang dilakukan manusia begitu mendalam sehingga rnemasuki apa yang
:rstilahkan Crutzen dan Stoermer (2001) "the anthropocene". Di samping pembakaran bahan
baliar fosil dan industri lainnya yang melibatkan proses pelepasan gas ke atmosfer, perubahan
penutupan lahan yang merupakan bagian terluar dari permukaan bumi, termasuk vegetasi pada
iaerah tandus dan permukaanyang beku memiliki peringkat tinggi dari dampak manusia (Raven
:002; Steffen et a1.,2004).

Akhir-akhir ini dan untuk masa yang akan datang, ketahanan pangan sebagai salah satu
pilar dan tujuan utama RPPK, khususnya dalam revitalisasi pertanian, menghadapi empat ancaman
utama, yaitu: 1) stagnasi dan pelandaian produktivitas akibat kendala teknologi dan input produksi,
l) instabilitas produksi akibat serangan hama-penyakit dan cekaman iklim, 3) penurunan
produktivitas akibat degradasi sumber daya lahan dan air serta penurunan kualitas lingkungan, dan
1) penciutan lahan, khususnya lahan sawah beririgasi akibat dikonversi menjadi lahan
nonpertanian.

Terkait dengan isu yang berkembang saat ini yakni tentang pengaruh perubahan iklim
terutama karena terjadinya pemanasan global yang menyebabkan terjadinya pergeseran
karakteristik periode musim hujan dan musim kemarau. Pergeseran karakteristik periode musim
juga berpengaruh terhadap pergeseran musim tanam yang telah terjadi selama 5 tahun terakhir
dimana awal musim tanam bergeser 1-2 minggu, bahkan di daerah di pantai utara pulau Jawa,
musim tanam bergeser 1-2 bulan. Selain pergeseran musim tanam, dampak lain adalah terjadinya
kekeringan di beberapa daerah sekaligus banjir di daerah lain pada waktu yang sama dengan
intensitas dan luasan yang semakin meningkat.

Negara-negara miskin akan dilanda kekeringan dan banjir. Salah satu perkiraan adalah
bahwa sekitar tahn2020 sebagian besar penduduk dunia terancam bahaya kekeringan dan banjir.
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Negara-negara miskin akan menderita luar biasa akibat perubahan iklim karena letak geografisnya
dan juga karena kekurangan sumber alam untuk penyesuaian dengan perubahan dan melawan
dampaknya.

Memburuknya kondisi lahan menyebabkan masyarakat yang tinggal di kawasan yang

mengalami degradasi menghadapi berbagai ancaman salah satunya adalah kekurangan sumber air.
Selain itu, degradasi lahan secara global akan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dan

menaikkan suhu permukaan bumi. Hal ini akan berimplikasi pada peristiwa bencana banjir dan

kekeringan.
Secara kuantitatif masalah banjir dan kekeringan te{adi akibat kesenjangan dua hal, yaitu

masalah distribusi dan kapasitas (storage). Distribusi hujan yang tidak merata sepanjang tahun

cenderung terakumulasi pada waktu yang singkat pada bulan Desember sampai Februari

menyebabkan tanah dan tanaman tidak mampu menampung semua volume air hujan yang jatuh ke

permukaan bumi. Akibatnya sebagian besar air hujan dialirkan menjadi aliran permukaan sehingga

menyebabkan banjir di hilir. Peningkatan volume aliran permukaan ini diperparah dengan

te{adinya alih guna lahan dari sawah, hutan, perkebunan ke lahan berpenutup perrnanen seperti

perumahan, pabrik, jalan. Perubahan yang tidak terkendali ini akan menyebabkan volume aliran
permukaan meningkat luar biasa dan kecepatan aliran permukaan meningkat secara tajam sehingga
daya angkut dan daya kikisnya menjadi luar biasa. Kondisi ini menyebabkan laju erosi, pencucian
hara dan penurunan kesuburan tanah semakin cepat. Volume air yang sangat tinggi dengan waktu
tempuh yang singkat menyebabkan bahaya banjir di hilir menjadi sangat besar.

Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air Deptan, bencana banjir dan

kekeringan yang terjadi di Indonesia pada musim hujan periode Oktober 2007 hingga Februari

2008 seluas 22.270 hektar yang terkena banjir, '77.792 hektar mengalami puso (gagal panen) dan

kerugian yang ditanggung sebanyak 501.194 ton gabah kering panen. Dampak bencana banjir dan

kekeringan terhadap produksi padi disajikan pada Tabel 1.

Tahun
ir (ha) Kekeringan (ha

Terkena Puso Kerugian Terkena Puso Kerugian
r998 t43.344 33.152 27 5.952 180.701 32.557 310.929

2006 322.476 136.080 866.796 267.088 63.034 527.224

2007 t96.26r 72.362 48s.709 295.552 t7.348 36s.944
MH 2007/2008xx) 22.720 77 .192 501.194
*) Gabah kering panen (ton)
**) Periode Oktober 2007 - Februari 2008
Sumber : Ditjen PLA Departemen Pertanian

Disamping persoalan anomali iklim tersebut diatas, belum teratasinya secara baik
keterbatasan prasarana dan sarana pertanian mengakibatkan produktivitas tanaman belum
maksimal. Produktivitas rata-rata nasional padi, jagung dan kedele baru mencapai masing-masing

5.15 ton ha-l, 4.84 ton ha-l dan I.42 ton ha-r (Kementan, 2015). Diharapkan IP padi meningkat 0.5

dan produktivitas padi meningkat minimal sebesar 0.3 ton GKP. Produktivitas kedelai minimal
sebesar 1.57 ton ha-tpada ut"il bu* dan meningkatkan produktivitas kedelai sebesar 0.2 ton ha1

pada areal existing. Sedangkan sasaran pencapaian produksi pangan yang dicanangkan pemerintah

sampai Tahun 20 1 9 disajikan pada T abel 2.

Tabel 2. Sasaran Pencapaian Pencapaian Pangan Tatlln2015-2019
Tahun Padi (juta ton) Jagung (juta ton) Kedelai (uta ton)
2014 t0.61 19.13 0.92

20ts 73.40 20.33 t.27
20r6 76.23 2r.35 2.03

2017 78.13 22.36 2.89

201 8 80.08 23.48 2.91

20r9 82.09 24.70 2.92

Sumber : Sekjen Kementan,20l5
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Sasaran tersebut dapat terwujud jika disertai dengan upaya meningkatkan ketersediaan air
,l^tr :;srologi pengelolaannya. Air sangat penting bagi pertumbuhan dan produksi tanaman
-rlpat perbedaan produksi yang signifikan tanaman yang berpengairan dengan )-ang tidak
1,,-::,rn gairan (Tabel 3 ).

Tanaman Tanpa Irigasi (ton/ha) Dengan Irigasi (tonfta)
Padi )5 5.1

Jasuns Hibrida 4,2 8,3

sllVa
l\r an

f'ang
'ar.
dan
dan

alfu
hun
uan
tke
gEa

gan

eTtl

Rrn

ga
ran

ktu

Kedelai (toniha) 0,9 2,4

S ---:oer: Karama, 2004 dalam Bahrun, 201 l.

Dengan demikian teknologi dan inovasi pengelolaan air diperlukan agar dapat

r.;rringkatkan produksi tanaman, sehingga sasaran produksi pencapaian produksi pangan tersebut

r ilas dapat diwujudkan.

S TRATE GI PENC.A.PAIAN SWASEMBADA PAN GAN BERBASIS
SUMBER DAYA AIR

Pembangunan Bendungan, Perbaikan Jaringan Irigasi
Untuk meningkatkan manfaat air bagi pertanian, telah dibangun bendungan-bendungan

:reskipun daya dukung bendungan terhadap penyediaan air ingasi saat ini belum maksimal dengan
-.-ngkat ketersediaan air sepanjang tahun masih relatif kecil. Swasembada pangan mustahil tercapai
- ika j aringan irigasi tidak siap, sehingga upaya pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi mutlak
Jrlakukan. Seperti uraikan sebelumnya, tereatat 52%o irigasi yang ada di Indonesia rusak, bahkan
:eberapa di antaranya sudah 30 tahun tidak diperbaikiti dan tidak fungsional. Untuk mencapai

-erget swasembada pangan, pemerintah harus dapat mewujudkan rencana perbaikan jaringan

rigasi seluas 3 juta hektar sawah dan membangun sekitar 24 wadtk baru di beberapa daerah di
lndonesia. Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan air lahan pengembangan pertanian

1, ang ada dan untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan sawah baru seluas I juta hektar
Nugrayasa,2015). Air yang tersedia dengan adanya pembangunan bendungan dan perbaikan

raringan irigasi tidak akan berdampak signifikan terhadap upaya pencapaian swasembada pangan

rika tidak disertai dengan adanya teknologi dan inovasi pengelolaan air yang disertai pemenuhan

kebutuhan prasarana dan sarana pertanian lainnya seperti benih, pupuk dan alat mesin pertanian

1 alsintan).

T eknologi Pengelolaan Air
Ketersediaan teknologi pengelolaan air untuk produksi memungkinkan nilai tambah dan

nilai tukar pertanian dapat ditingkatkan. Berbagai perkembangan teknologi dan inovasi pengelolaan

air sefta memperhatikan kearifan lokal yang tersebar diberbagai daerah memungkinkan
pengelolaan air dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat dan dilakukan secara berkelanjutan.
Hasil penelitian dan pengkajian yang cukup banyak dibidang penyediaan dan pengelolaa air
untuk mendukung usaha pertanian yang maju dan mensejahterakan. Banyak teknologi pengelolaan

air yang dapat dikembangkan di lahan kering dan lahan basah. Pengelolaan air perlu disesuaikan
dengan sumber daya fisik alam (tanah, iklim, sumber air) dan biologi dengan memanfaatkan
berbagai disiplin ilmu untuk membawa air ke perakaran tanaman sehingga mampu meningkatkan
produksi Q.{obe dan Sampath, 1986). Sasaran dari pengelolaan air adalah tercapai empat tujuan
pokok yaitu (i) efisiensi penggunaan air dan produksi tanaman yang tinggi, (2) efisiensi biaya
penggunaan air, (3) pemerataan penggunaan air atas dasar sifat keberadaan air yang selalu ada tapi
terbatas dan tidak menentu kejadian serta jumlahnya, dan (4) tercapainya keberlanjutan sistem

penggunaan sumber daya air yang hemat lingkungan (Kumiawan, 2010). Terdapat beberapa

teknologi pengelolaan air yang dapat dikembangkan di lahan basah dan kering untuk meningkatkan
produktivitas air (efrsisiensi penggunaa air) dan mendukung pencapaian swasembadapangan.

hn
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:rn
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I
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Lahan Basah
Teknologi Tata Air Mikro dan Surjan

Teknologi tata air mikro dan surjan sudah lama dikembangkan dilahan rawa pasang surut

dan lebak dalam rangka menghindari perlanaman dari pengaruh banjir pada waktu pasang dan

penyediaan air di waktu air surut. Dalam teknologi ini, pembangunan saluran cacing, pintu klep

otomatis dan tanggul pengaman banjir merupakan suatu paket teknologi yang dapat membantu

perlumbuhan tanaman.
Sistem suq'an adalah suatu teknologi pembentukan bentang muka lahan yang terbagi atas

tabukan dan guludan. Pada bagian tabukan diusahakan tanaman padi sawah dan pada bagian

guludan ditanami dengan tanaman palawija dan hortikultura. Kegiatan ini telah banyak berhasil
dalam pemanfaatan lahan usahatani di Kalimantan dan Sumatera.

Pengairan Bergilir dan Basah Kering (Alternate Wetting and Drying)
Pengairan bergilir dan pengairan basah kering (PBK) merupakan salah satu alternatif

teknologi pengelolaan air. Teknologi ini telah diadaptasikan di beberapa negera termasuk Indonesia.

Penggunaan teknologi ini tidak menyebabkan penurunan hasil yang signifikan dan meningkatkan

produktivitas air (Tabel 4).
Tabel4. Perbandingan Hasil Padi dan Jumlah Pemberian Air Irigasi Pada Sistim Irigasi Berselang

dengan Penggenangan dan Irigasi Bergilir

Sistem Irigasi
Kebutuhan Air Hasil Padi Peningkatan Produksi
Irigasi (mm/ha) (ton/ha) dibanding CSI (%)

RWS (irigasi bergilir, 4 hari
irieasi, 3 hari drainase)

6s9 6,33

563 6,53
AWDI (irigasi berselang, irigasi
hingga 5 cm sehari setelah fase
genangan)

CSI ( senansan terus-menerus) 725 6,24

Keterangan: curah hujan selama periode irigasi 579 mm
Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pefianian,2007

Irigasi Macak-Macak
Irigasi macak-macak adalah teknik pemberian air yang berlujuan membasahi lahan hingga

jenuh, tanpa perlu lahan tersebut tergenangi hingga mencapai ketinggian tertentu. Sawah yang

digenangi setinggi 5 cm sejak tanam sampai bunting tidak memberikan perbedaan hasil gabah

dengan sawah yang diairi macak-macak. Disamping itu irigasi macak-macak mampu menghemat

air sebanyak 4lo/o dan 49o/o masing-masing pada musim kemarau dan penghujan (Juliardi dan

Ruskandar, 2006). Pengaruh irigasi macak-macak terhadap hasil gabah dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. h lolaan air terhadap hasil padi

Perlakuan
Hasil gabah (ton /ha)'

MH 1980/1981 MK 1980/1981

P*tss.*"s.t- 4,07 5,42

Macak-macak 4,08 s.61

" Gabah kering giling
o Penggenangan terus-menerus setinggi 5 cm

Lahan Kering
Usahatani Konservasi Terpadu

Dalam rangka penyelamatan kesuburan lahan, pemerintah bersama sama dengan

pemerintah daerah telah banyak melakukan konservasi tanah dan air terutama pada lahan yang

bertopografi berombak dan bergelombang di lahan pertanian, terutama pada lahan yang mempunyai

curah hujan relatif rendah.Kegiatan yang dilaksanakan dapat bersifat mekanis, kimiawi dan biologis,
antata lain dengan menerapan usahatani konservasi terpadu, melalui pengusahaan tanaman-tanaman

penguat teras, pembuatan bangunan konservasi air, rorak, teras bangku dan lainnya.
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E m r r-.l n g dan PemanenanAir
, :'-.:. Lrt iekeringan maka satrah satu strategi teknologi )ang dlterapkar ::,;,

-:- -ri-.'ang paling murah cepat dan efektif serta hasilnva langsung terLrh-.

:r-' :r-rr aliran permukaan dan air hujan di musim penghujan mela1u,

::- , l. inr sudah berkembang sangat pesat dan luas tidak saja dinegara mat L

-,_i, i:lah berkembang di Asia seperti di Cina yang padat penduduk dan luas
:,i: .:t rerbatas. Upaya ini dibarengi dengan memperbesar daya simpan air tanah
'i -;1riiu l ang akan dapat menjaga pasokan sumber-sumber air untuk keperluan

-, ::, ,1r: hulan secara maksimal melalui pengelolaan air hujan urenjadi amat
,:: -nJ Berbagai 'rpaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat
r l;irr Dertanian dan terhindar dari bahayanya antara lain:

:r--.n:rteman Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengendalian erosi dengan jalan
.,r.rr dan air yang dilaksanakan dan dikontrol secara sungguh-sungguh, sehingga

: - : rh drkeluarkan begitu besar dapat diperoleh hasil dan manfaat yang besar dan

-,' ::-Jungan atau lvaduk-waduk buatan baru dilokasi tertentu untuk menampung

- ::ri hujan dimusim hujan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan
;neman dimusim kemarau disaat tidak ada hujan untuk mengatasi dampak

-'.-; l

-:---: 1-'rjan dilaporkan efektif untuk rnengatasi masalah kekurangan air di lahan tadah
,-. r, -]rrrrsnen air hujan sangat bervariasi tergantung fisiografi lahan dan ketersediaan
: l l-ai, Teknik pemanenan air hujan dengan teknik 'embung atau tandon air ' yang

:J--r rerLrkuran mikro di lahan pertanian (small Jarm reservoir) yang dibangun untuk
:._.r ^e,ebihan air hujan di musim hujan dan menggunakannya jika diperlukan tanaman
:r, ke rnarau, cocok dikembangkan di daerah tadah hujan dengan intensitas dan distribusi

:, _ r;j..TJ".ff"J":::"!??:lxxTJ,J"T';'.'"'J;,:;ITI[T,rr"o"on'lJ:-ilT"?1,#
: - : - ::' irm! a yang didukung oleh pemilihan jenis tanarnan, masa tanam serla manajemen yang
- '' l-.,amidjoyo, 1994).

x:rcradaan ernbung dapat rneningkatkan intensitas pertanaman, dapat ciimanfaatkan usaha
" i- 1.f..irr dan perikanan serta dengan introduksi penanaman tanaman yang bernilai ekonomi

:- l-r:at mempakan usaha sampingan guna menambah pengahasilan keluarga dan pendapatan
. : :" Surahman et ql. 2005). Embung sudah terbukti dapat memperbaiki pola tanam dan
: .i_-katkan produktivitas lahan (Irawan et al. 1999). Dengan demikian embung dapat
: -':.1l.an alternatif sumber air untuk pengairan tanaman, ternak dan budidaya ikan untuk j angka
:,. - J3n skala unit produksi tertentu. Petani lahan kering di perbukitan kritis Imogiri Yogyakarta,

: :.- ian-ra rnemanfaatkan embung mikro atau kedung pada musim kemarau untuk mengairi
: .-.:kau. bawang rnerah, cabai dan jagung ( Kurnia et al. 200I dalom l(umia, 2004). Embung
,:.:, besar manfaatnya dalam bidang pertanian dilahan kering karena dapat memperbaiki pola
.rr:r dan meningkatkan produktivitas lahan.

Hasil setara gabah penggunaan lahan tegalan dan lahan kering yaitu tanpa embung

-:ir:'roleh 3,5 - 4.2 ton gabah /ha/musim sedangkan dengan embung 4.5 - ll ton gabah/ha/musim

-:;rran et aI.1999; Kurnia. 2004). Pengaruh kedung terhadap hasil hasil tanaman disajikan pada
:bel 6.

, ;bel 6. Pengaruh Kedung (Panen Air Aliran Permukaan) Terhadap Pola Tanam dan Produksi
Tanaman pada Laharr Sawah Tadah Hujan dan Lahan Kering di Selopamioro, Kabupaten
Bantul, Yogyakarta

lenis Penggunaan Lahan
dan Indicator

Tanpa Kedung Dengan Kedung

Sawah tadah huian 4,08 5,67

a. Pola tanam
b. Produksil)

Padi-bera
4.230

Padi-tembakau-jagung
I 1.700
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Tabel 6. Lanjutan
Jenis Penggunaan Lahan

dan Indicator Tanpa Kedung Dengan Kedung

Kacang tanah-j agung+ubikayu
Kacang tanah-j agung+ S ayuran

4.300-6.260
Sumber: Irawan et al. (2000)

' Setara kg gabah/ha, konversi bentuk hasil usaha tani berdasarkan harga pasar

Pengembangan Irigasi Bertekanan dan Pompanisasi
Irigasi bertekanan merupakan salah satu alternatif teknologi aplikasi irigasi, yang secara

teoritis mempunyai efisiensi irigasi lebih tinggi dibanding irigasi permukaan. Oleh karena itu,
teknologi irigasi bertekanan lebih tepat diterapkan pada daerah-daerah yang relatif kering, yang
memerlukan teknologi irigasi hemat air. Teknologi irigasi ini juga diperlukan untuk usahatani
dengan teknik budidaya tanaman tertentu. Dalam penerapannya, efisiensi irigasi bertekanan tinggi
hanya dapat dicapai apabilajaringan irigasi dirancang dengan benar dan dioperasikan secara tepat.
Sementara itu, irigasi pompa merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan air tersebut dengan
pemanfaatan pompa air. Dalam pemanfaatan pompa air tersebut sumber aimya dapat berasal dari air
permukaan dan air tanah (Manan , 2006).

Pengembangan irigasi air tanah seperti pembuatan dan optimaslisasi operasional sumur bor
terutama daerah yang mempunyai potensi air tanah yang tinggi misalnya debit minimum sebesar 10
literldetik. Salah satu hasil studi di Desa Lapoa Kab. Kendari (sekarang Kab. Konsel)
menunjukkan bahwa masyarakat respon positif terhadap adanya rencana pembuatan sumur bor
yang berfungsi untuk irigasi. Masyarakat selalu menginginkan agar pemerintah membantu atau
memecahkan persoalan kekurangan air yang mereka hadapi selama musim kemarau antara lain
melalui sumur bor (PT. Wahana Saptaprakarsa, 1992). Pengembangan irigasi air tanah harus
memperhatikan titik yang tepat untuk sumber bor baik dari segi sumber airnya maupun
pertimbangan energi penggerak penyalurannya. Disamping itu harus memperhatikan aspek
pembuatan saluran yang baik (terlutup atau terbuka), keadaan tanah (sifat fisik tanah), tanaman
yang dikembangkan dan efisiensi penggunaanair yangada.

Pengembangan Irigasi Tetes
Pengembanagn irigasi tetes telah dikembangkan sejak beberapa tahun yang lalu untuk

komoditas yang mempunyai nilai ekonomis seperti palawija, hortikultura, dan tanaman perkebunan.
Pendampingan dan opersional irigasi tetes sangat ditentukan oleh kelayakan sumber air dan
kemampuan petani untuk membiayai operasinal irigasi tersebut. Beberapa petani/kelompok tani
yang telah berhasil dalam pengembangan irigasi tetes di beberapa kabupaten seperti di Jawa Barat
dan SumateraUtara untuk pengembangan komoditas sayur dataran rendah, dapat memberikan nilai
tambah dan meningkatkan pendapatan petani. Irigasi tetes mampu mengurangi perubahan dinamika
kelengasan tanah selama siang hari pada zonaperakaran tanaman (Assouline, 2002)

Penerapan irigasi tetes memiliki beberapa keuntungan yaitu efisiensi pemanfaatan air
tergolong tinggi, membutuhkan sedikit upaya peralatan lahan (land leveling), dapat
mengapliaksikan pupuk bersamaan dengan irigasi, dan umumnya produksi tanaman yang
dihasilkan seragam. Namun demikian, penerapan sistem irigasi ini membutuhkan investasi yang
relatif tinggi, pencucian garam relatif lambat, sehingga tanah sangat mudah menjadi salin dan
memerlukan pengeolahan yang relatif rumit.

Pengaruh pemberian air melalui sistem irigasi tetes sangat ditentukan oleh debit air melalui
emitters. Dari hasil penelitian Assouline (2002), mengenai pengaruh debit emitters 0,25; 2,0; dan
8,0 liter per jam pada tanaman jagung, bahwa hasil jagung tertinggi dicapai pada lahan yang
diirigasi tetes dengan debit 0,25 liter per jam. Pada debit tersebut, distribusi air merata pada
kedalaman 0,30 m, sedangkan kondisi tanah pada lapisan di bawahnya (0,60 - 0,90 m) kering.
Makin tinggi debit air, makin luas juga distribusi aimya dan pada perlakuan yg dicobakan, zona
jenuh air di bawah emitters terjadi pada debit 8,0 liter per jam.

a. Pola tanam

b. Produksil)

Kacang tanah +Ubi kayu

3.545
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Sgruh Daerah Akar (PSDA).
Ti"tffi PSD\ didesain untuk memungkinkan sebagian akar mengalami kekeringan dan

;ngna-[ akar. sementara sebagian akar lainnya mengalami kondisi basah akan dapat
suplai air sehingga turgor daun tetap teqaga. Signal akar akan mengurangi

srlrrxaxa dan mengurangi transpirasi, sementara fotosintesis daun agak berat untuk
1e Pengaturan pengairan terbatas dan menciptakan kondisi kekeringan sebagian zona

iPSD-\I telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air (Kang et al. 7998;
,{nr \bmadi, 2010). Tehnik pengeringan sebagian daerah akar atau PSDA secara

pr..nen-<ial mengurangi penggunaan air, meningkatkan vigor kanopi dan tanpa kehilangan
' \ dnhaldrngkan dengan metode pengairan yang nonnal (Dry and Loveys, 1998).

Bderapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik pengairan separuh akar pada periode

& fr6€ -* Netatif sampai awal fase reproduktif meningkatkan efisiensi penggunaan air tanpa
{Finnlansan biomas dan hasil tanaman kedelai (Bahrun dan Afa, 2002) dengan produksi yang

ffin'T'*' i -4 ton per hektar. Selanjutnya penelitian lain dilaporkan bahwa pengairan separuh daerah
dlu Durfir meningkatkan efisiensi penggunaan air tanaman kedelai dalam kondisi rumah plastik
,dhirqhrf,rr :r.tuksi mencapai lebih dari 2.5 ton/ha (Bahrun et al., 2007, 2008) dan secara konsisten
rnffi r;nusi lapang menunjukkan bahwa teknik pengairan separuh daerah akar meningkatkan

ImM4 -eLrrh lanjut Bahrun et al. (2012) menunjukkan bahwa pengairan sepam daerah akar dengan
wmdiq,me rengairan 2 L m dan 3 L m dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air masing-masing
3S, &- ' ' dan 23.63%o dibanding pengairan seluruh daerah akar. Hal ini dimungkinkan karena bila
swl akar yang mengalami kekeringan akan memproduksi fitohormon seperti ABA yang

rnnu::-rkirkan suatu daya adaptasi terhadap kondisi kekeringan (Bahrun et al. 2002; Bahrun,
1.il{a. .{hmadi et al.,20l0a,b; Bahrun et al.2012). Kemampuan memproduksi frtohormon dan daya
-'l'mFta.rr tergantung jenis tanaman dan kondisi lingkungan. Hal ini diperkuat oleh beberapa hasil
flruri seperti Saeed et al. (2008) menjelaskan bahwa tingkat kebasahan dan kekeringan setiap
,Extrah akar pada teknik pengairan/pengeringan separuh daerah akar antara lain tergantung tingkat
r'Eorrasi, tekstur tanah dan neraca air tanah. Selanjutnya Asch e/ al. (2009) melaporkan bahwa
:r{kat perubahan kadar fitohormon (ABA) ditentukan kondisi atmosfir air tanah. Hasil penelitian
-am. Bahrun et al. (2014) menunjukkan bahwa PSDA dapat meningkatkan kandungan asam absisat
lai dapat mempertahankan ukuran buah, tetapi belum dalam meningkatkan kualitas buah jeruk
SrtlrDFU. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian tersebut, telcrik pengairan separuh daerah
jier lebih prospek jika diaplikasikan pada tanaman yang bernilai ekonomi tinggi khususnya
ieiompok tanaman hortikultura dan perkebunan.

I(ESIMPUI-AN

Rindu Bangsa Indonesia akan predikat swasembada pangan dan perwujudan nawacita
pemerintah Jokowi-JK akan kemandirian dan kedaulatan pangan dapat tercapai melalui
peningkatan ketersediaan sumber daya air dan disertai dengan pengelolaan yang tepat untuk
meningkatkan produktivitas tanaman, indeks pertanaman dan produktivitas airi. Oleh karena ifu
untuk percepatan mewujudkan swasembada pangan diperlukan strategi yang tepat antara lain
melalui pembangunan bendungan, waduk dan embung serta perbaikan jaringan irigasi serta
teknologi dan inovasi pengelolaan ai yang disertai pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana
pertanian lainnya seperti benih, pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan). Teknologi pengelolaan
air yang perlu dilakukan di lahan basah adalah teknologi tata aft mikro dan suq'an, irigasi macak-
macak, irigasi bergilir, dan irigasi berselang (alternate wetting and drying) sedangkan teknologi
pengelolaan air di lahan kering meliputi konservasi tanah dan air, pengembangan embung dan
pemanenan air, pengembangan irigasi bertekanan dan pompanisasi serta pengembangan irigasi
hemat air lainnya seperti irigasi tetes, saluran resapan dan pengairan separuh daerah akar. Bangsa
Indoensia akan semakin rindu membara akan predikat swasembada pangan jika pengelolaan
sumber daya air dan infrastruktur irigasi tidak dikelolal secara optimal.
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