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ABSTRAK 

Irigasi adalah upaya yang dilakukan pertanian dalam mengatasi masalah air pada sawah 

untuk mencukupi kebutuhan air pada tanaman. Dalam pendistribusian air dari waduk atau 

kali ke sawah-sawah petani Desa Kebalanpelang memiliki berbagai persoalan seperti 

persoalan topografi, pembayaran, dan pompanisasi. Cara mereka mengatasinya dengan  

melaporkan pada pihak pegawai areal yang bertanggung jawab dalam segala urusan irigasi 

masyarakat Desa Kebalanpelang, dan mengatasi persoalan-persoalan secara pribadi, 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif, cara yang dilakukan dalam mengumpulkan 

data yaitu dengan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian 

adalah persalan-persoalan yang dihadapi petani dan juga penggusaha yang pertama 

Karakteristik Topografi, yang kedua iklim, yang ketiga pembayaran untuk irigasi, dan yang 

keempat pompanisasi. Dalam menagatasi kendala-kendala dalam areal tentunya para petani 

menggunakan strategi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan cara 

melaporkan pada pihak yang bertanggung jawab pada areal dan dengan mengatasinya secara 

individu seperti dengan melakukan pembuangan air dengan menggunakan pompa air secara 

individu tidak melibatkan pelaku areal, dan dengan cara membiarkan sawahnya kekurangan 

air atau sawahnya perlu dilakukan pembuangan air. 

 

Kata kunci: Air, Areal, Irigasi pertanian 

 

ABSTRACT 

 

Irrigation is an effort made by agriculture in overcoming water problems in the fields to meet 

the water needs of plants. In the distribution of water from the reservoir or times to the 

farmers of Village Kebalanpelang have various problems such as topography, payments, and 

pompanisasi issues. The way they handle it by reporting to the responsible area staff in all 

irrigation affairs of Kebalanpelang Village community, and solving the problems personally, 

this research uses qualitative methods, the way in collecting data is by observation, interview, 

literature study and documentation. The results of the research are the problems faced by 

farmers and also the first entrepreneurs Topographic Characteristics, the second climate, the 

third payment for irrigation, and the fourth pompanisasi. In addressing the constraints in the 

area, farmers should use strategies to address the problems they face by reporting to those 

responsible for the area and by handling them individually such as by discharging water using 

individual water pumps not involving the actors of the area, and by allowing the rice field to 

be short of water or rice fields needs to be drained. 
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PENDAHULUAN 

  

Awal mula kegiatan bertanam 

dilakukan di tempat yang dekat sungai 

karena dianggap bahwa lokasi yang 

letaknya di sekitar sungai memiliki jenis 

tanah yang subur. Untuk melakukan 

kegiatan bertanam harus dilakukan secara 

berpindah-berpindah tempat hingga 

masyarakat memutuskan untuk menetap 

pada satu daerah, sehingga bisa melakukan 

kegiatan bercocok tanam dengan cara 

menetap sehingga membutuhkan lahan 

yang lebih luas. Setiap keluarga 

menggunakan satu bidang tanah untuk 

digunakan bertanam, agar tanah yang 

mereka gunakan untuk kegiatan bercocok 

tanam bisa menjadi lebih subur mereka 

melakukan kegitan mengolah tanah dengan 

cara dicangkul atau dibajak, dengan 

melakukan sistem irigasi, dan juga di 

pupuk agar tanah lebih subur. 

(Koentjaraningrat, 2002) 

Awal mula kegiatan bertanam 

dengan mengandalkan tadah hujan untuk 

mencukupi kebutuhan air pada tanaman, 

dengan hanya mengandalkan tadah hujam 

dalam memenuhi kebutuhan air yang 

dirasa masih kurang optimal dalam 

memenuhi kebutuhan air pada tanaman, 

sehingga untuk mengatasi masalah-

masalah tersebut saat ini pengelolaan air 

diatasi oleh HIPPA (Himpunan Petani 

Pengguna Air).  

Faktor musim dan pola tanam 

jumlah pemberian air juga harus di 

perhitungkan, terlebih  pada tanaman padi 

yang membutuhkan air, tanah harus 

sampai berlumpur karena wujud lumpur 

ini merupakan sebagai salah media taman 

dan pertumbuhan yang sesuai dengan 

tanaman padi, kebutuhan air juga harus di 

sesuaikan dengan jenis tanah, karena setiap 

tanah memiliki sifat yang berbeda dalam 

menyerap dan menampung air. (Prawiro, 

2007)  

Petani mayoritas tinggal di desa-

desa karena ketersediaan lahan untuk 

kegiatan bertanam, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan pangan petani 

mendapatkan dari hasil tanaman yang di 

tanaman di lahan yang ia kelola (sawah 

atau perkebunan), ketika panen petani 

biasanya menggunakan hasil yang di 

perolehnya digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pangan, ketika dirasa hasil 

panennya melebihi dari kebutuhan pangan 

maka sisanya di jual untuk mencukupi 

kebutuhan yang lainnya. Desa identik 

dengan masyarakat yang homgen, 

masyarakat desa lebih memilih hidup 

secara bergotong royong kareka memiliki 
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rasa kekeluargaan (Hilman, 2012 dalam 

Azizah, 2016) 

Pertanian merupakan sebagai sistem 

produksi dalam tanaman, kegiatan 

bertanaman berguna untuk memenuhi 

kebutuhan dalam kebutuhan pangan, 

manusia sejak dulu menggunakan sistem 

pertanian hingga saat ini sistem pertanian 

menjadi lebih maju dan berkembang 

sehingga bisa memudahkan petani dalam 

mengelola tanaman. 

Tanaman adalah tumbuhan yang 

sengaja ditanam oleh manusia, tanaman 

merupakan tumbuhan yang bisa 

dimanfaatkan secara ekonomis seperti di 

panen untuk dijual ataupun untuk di 

konsumsi sendiri. Tanaman pertanian 

merupakan sekelompok makhluk hidup 

yang berupa tumbuhan yang mampu 

bertambah besar, bertumbuh, berkembang, 

dan memiliki akar besar, batang, dan 

berdaun (Widodo: 1.4) 

Sistem irigasi merupakan sistem untuk 

mendatangkan air dan pengurangan air, 

mengambil air dari sumber atau sungai 

kemudian membuat bendungan dan 

membuat saluran air guna untuk mengaliri 

air pada tanaman dengan secara teratur dan 

juga melakukan pembuagan air yang  tidak 

digunakan dari lahan  pertanian, setelah air 

yang diambil dari sungai tersebut tidak lai 

bisa menggunakan kapan saja tetapi akan 

tetapi harus dibatasi dalam pengambilan 

air agar bisa mencukupi kebutuhan air 

pada tanaman yang membutuhkan lainnya. 

Irigasi memiliki berbagai jenis irigasi, 

diantaranya: 1). Irigasi permukaan 2). 

Irigasi bawah perrmukaan 3). Irigasi 

dengan pancaran 4). Irigasi dengan pompa 

air 5). Irigasi local 6). Irigasi dengan 

ember atau timba 7). Irigasi tetes (Anonim, 

2015) 

Di Kabupaten Lamongan terdapat dua 

musim yaitu musim kemarau dan musim 

penghujan dengan curah hujan yang 

relative normal hanya saja pada bulan 

Desember sampai bulan Maret curah hujan 

relative tinggi, sekitar pada tahun 2010 

menurut hasil pengamatan di 25 stasiun 

terdapat 2,631 mm air hujan dan tercatat 

72 hari hujan, seperti yang sering dijumpai 

ketika musim penghujan jumlah air yang 

sangat melimpah sehingga di beberapa 

temapt mengalami banjir begitu pula 

sebaliknya ketika musim kemarau ada juga 

di beberapa tempat mengalami kekeringan. 

Hal itu bisa diatasi karena adanya beberapa 

waduk, rawa, embung, dan beberapa aliran 

sungai yang melewati Lamongan yaitu 

sungai Bengawan Solo yang panjangnya 

kurang lebih 68 km dengan rata-rata 

ukuran debit 531,61 m3/bulan, kali 

Mblawi yang luasnya kurang lebih sekitar 
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27 km dan kali Lamong dengan luas 

sekitar 65 km. 

Sistem irigasi pertanian tentunya 

memiliki berbagai persoalan dalam 

pendistribusian diantaranya: persoalan-

persoalan yang terjadi: 1) ketersediaan air 

yang kurang memadai 2) Lokasi yang 

rawan banjir 3) Persoalan topografi 4) 

Keadaan tanah 5)  Sumber daya manusia 

6) Pembebasan lahan untuk irigasi 7.) 

Peningkatan jumlah penduduk 8) 

Pembangunan yang tidak memberikan 

fasilitas penunjang yang lebih baik. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan menggunakan studi 

etnografi. Dengan mengikuti kegiatan 

yang dilakukan oleh masyarakat yang di 

teliti. Yang bertujuan untuk bisa 

memaparkan dari rumusan masalah 

tentang Peran pengusaha dan  HIPPA 

(himpunan petani pengguna air) dalam 

memenuhi irigasi pertanian di Desa 

Kebalanpelang Kecamatan Babat 

Kabupaten Lamongan  dengan 

menggunakan studi etnografi untuk bisa 

ikut terlibat dalam aktifitas masyarakat. 

Dan bisa secara langsung berinteraksi 

dengan masyarakat. Sehingga penelitian 

lebih mudah dan masyarakat bisa lebih 

merespon dengan baik. Penelitian ini lebih 

mendasar pada pengamatan, dan 

wawancara karena menggunakan sudut 

pandang masyarakat atau informan. 

Penelitian ini dilakukan di Desa 

Kebalanpelang Kecamatan Babat 

Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa 

Timur, Pemilihan lokasi di Desa 

Kebalanpelang ini karena peneliti tertarik 

dengan sistem irigasi pertanian yang cara 

pembayarannya dilakukan dengan berupa 

padi yang masih berada disawah dengan 

dibagi 11-12 bagian sesuai dengan 

kesepakatan pembayarannya tidak 

menggunakan uang secara langsung tetapi 

diganti dengan padi.  

Sebelum melakukan penelitian 

peneliti terlebih dahulu melakukan 

observasi secara langsung, dengan cara 

mengamati lokasi yang sudah ditentukan, 

Observasi ini dilakukan menggunakan 

panca indra diantaranya indra 

pendengaran, indra penglihatan. Observasi 

dilakuan dengan tujuan bisa mengamati 

secara langung apa yang sedang terjadi 

pada petani. 

Dari hasil observasi peneliti bisa 

menentukna apa saja yang akan di 

tanyakan kepada informan dan siapa saja 

yang akan menjadi informan dalam 

penelitian. Dalam memilih informan yang 

bisa membantu  jalannya penelitian. 
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Peneliti harus selektif dalam menentukan 

informannya tidak semua orang bisa 

dijadikan sebagai Informan penelitian. 

Penentuan informan harus didasarkan pada 

kriteria informan yang sesuai. Seperti yang 

dikemukakan oleh (Spradley, 2006): 

1. Enkulturasi penuh 

2. Keterlibatan langsung 

3. Waktu yang cukup 

4. Non analitik 

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian, tahap yang pertama yaitu 

mentraskip data hasil wawancara dengan 

informan, hal ini dilakukan bertujuan 

untuk mempermudah dalam proses analisis 

(Spradley, 2006). 

Tahap yang kedua yaitu dengan 

mengklasifikasikan data hasil wawancara 

dan data hasil observasi. Ini bertujuan agar 

bisa memudahkan proses analisis, 

pengklasifikasian dilakukan bertujuan 

untuk bisa menjawab pertanyaan pada 

penelitian. Data kuatitatif termasuk pada 

data yang berkaitan dengan jumlah  

monografi desa, sedangkan data kualitatif 

yaitu data yang dari hasil observasi dan 

wawancara (Spradley, 2006). 

Tahap yang ke tiga yaitu dengan 

mendiskripsikan data kemudian 

melakukan analisis data dengan kajian 

etnografi dari Spradley, karena 

menggambarkan bagaimana sistem irigasi 

yang ada di Desa Kebalanpelang, 

selanjutnya dengan menganalisis data 

dengan dikaitkan pada teori startegi dari 

Heddy Shri Ahimsa Putra.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Areal adalah salah satu sistem irigasi 

pertanian yang ada di Desa Kebalanpelang. 

Areal ini merupakan investasi pada bidang 

irigasi yang gunanya untuk membantu 

petani dalam menangani urusan irigasi 

pada pertanian. Kegiatan-kegiatan areal 

hanya untuk mengairi sawah para petani 

sawah yang diairi hanya sawah yang 

lokasinya berada di wilayah Desa 

Kebalanpelang, pemberian air yang 

diberikan secara berkala ini dianggap 

memenuhi kebutuhan air pada tanaman 

padi. 

Membutuhkan strategi khusus tidak 

asal diberi air tetapi harus di ketahui kapan 

waktunya mengairi dengan banyak kapan 

mengairi secara sedikit dan kapan sawah 

tidak boleh ada air. Seperti ketika akan 

melakukan nyingkal itu sawah harus ada 

airnya sedikit sawah tidak boleh kering, 

lalu ketika akan diadakan tandur sawah 

juga harus ada airnya agar wineh yang di 

tandur tidak goyang sehingga padi bisa 

tegak, setelah tandur tidak boleh diberikan 

air lagi agar akar tanaman padi lebih kuat, 
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lalu ketika tanduran berusia lebih dari satu 

sampai dua minggu tanaman harus 

diberikan air lagi untuk dilakukan 

pemupukan pertama. Dalam melakukan 

irigasi perlu dilakukan berbagai tahapan 

sebelum pelaksanaannya, berikut yang 

harus dilakukan sebelum diadakan areal:  

1) Persiapan  

Sebelum musim tanam yang harus 

dilakukan oleh areal adalah dengan 

membuat kesepakatan dari pengusaha dan 

dari pihak petani, yang pertama yang 

dilakukan yaitu dengan mengumpulkan 

para petani di balai desa dengan diberikan 

undangan agar petani bisa hadir semua, 

kemudian membahas tentang kesepakatan 

diadakan areal lagi atau tidak, apabila 

diadakan lagi maka selanjutnya membahas 

tentang pembayaran areal dengan poro 

(bagi) berapa ini harus sesuai dengan 

kesepakatan bersama, untuk mencapai 

kesepakatan itu harus dilakukan negosiasi 

antara petani dengan pengusaha agar 

hasilnya sesuai dengan kesepakatan. 

2) Operasionalisasi 

Awal operasional areal ketika 

sebelum mulai pengolahan tanah, ketika 

sudah mulai dilakukan pengolahan tanah, 

sawah harus sudah ada airnya untuk 

mempermudah ketika proses pengolahan 

yang dilakukan dengan cara ditraktor, 

sehingga setelah musim panen kelompok 

areal harus sudah melakukan persiapan 

disawah. Untuk pegawai areal Jam 

kerjanya 24 jam tidak ada waktu khusus 

untuk istirahat berbeda dengan yang 

pengusaha, mereka hanya bekerja sebagai 

pemantau saja sehinngga jam kerjanya 

tidak bisa ditentukan dan bisa lebih 

menggunakan waktunya untuk kegiatan 

yang lain sedangkan pengusaha selama 24 

jam harus berada di sawah,  terlebih ketika 

mesin pemompa air areal sedang nyala 

pegawai harus selalu memantau dan 

menjaga mesin meskipun bisa ditingal 

tetapi tidak boleh terlalu lama takutnya 

nanti mesin mati karena rusak atau 

kehabisan solar. Untuk jam istirahat 

pegawai areal  biasaya tidak bisa terlalu 

lama karena harus selalu beroperasi 

memantau irigasi areal terlebih pada 

pegawai yang memiliki pekerjan 

sampingan biasanya mereka harus berlari-

larian untuk membagi waktunya antara 

areal dengan pekerjaan sampingan yang 

lain jadi mereka bekerja tidak bisa dengan 

fokus karena selalu tergesa-gesa dalam 

melakukan pekerjaan.  

Areal beroperasi setiap hari dalam 

memberikan air tidak memerlukan waktu 

khusus bisa dilakukan pagi, siang, sore 

atau malam hari. Kegiatan irigasi pada 

petanian ini akan berlangsung selama 

kurang lebih empat bulan, setelah masuk 
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pada musim panen maka areal sudah 

selesai beroprasi, ketika musim panen 

pegawai areal tidak sibukkan pada 

pemberian air atau pembuangan air di 

sawah tetapi disibukkan pada pengukuran 

lahan sawah yang di tanami padi oleh 

petani dengan luas lahan sawah di bagi 

11/12 untuk dijadikan sebagai pembayaran 

areal dari petani. Ketika melakukan 

pembagian luas sawah yang ditanami yang 

betugas sebagai pembagi yaitu dari pihak 

pengusaha dan pihak pegawai. 

Karakteristik Topografi  

Kendala pada jenis tanah menjadi 

permasalahan utama yang ada pada areal 

terlebih pada tanah yang berada pada 

dataran tinggi yang membutuhkan air lebih 

banyak sehingga menjadi sawah 

kekurangan  air sedangkan tanah yang 

dataran rendah membutuhkan sedikit air, 

dari permasalahan itulah menjadikan 

cekcok antara pelaku areal dan pemilik 

sawah, Pemilik sawah merasa kecewa 

karena sawah sudah ada areal tetapi 

sawahnya yang berada di dataran tinggi 

masih kekurangan air dan sawah yang 

tanahnya dataran rendah merasa bahwa 

sawahnya sudah terlalu banyak air 

sehingga seharunya petugas areal 

mengurangi air yang ada di sawah itu, 

tidak memberikan air secara terus menerus 

padahal masyoritas sawah yang tanahnya 

dataran rendah berada di pinggir-pinggir 

jalan sedangkan sawah yang tanahnya 

dataran tinggi berada di tengah-tengah 

sehingga untuk bisa mencukupi kebutuhan 

air pada tanaman yang berada di dataran 

tinggi harus melalui sawah yang berada di 

pinggir yang mayoritas dataran rendah. 

Air yang digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan tanaman ketika 

musim kemarau lebih banyak 

menggunakan air dari bengawan solo akan 

tetapi kenyataanya air yang digunakan saat 

ini air dari rawa air yang berasal dari air 

hujan. Strategi pendistribusian air yang 

dilakukan oleh pelaku areal ini dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas tanaman 

padi, ketika sudah melakukan tandur air 

areal harus di gati dengan air bengawan 

solo karna apabila airnya tidak diganti 

daun padinya akan berubah menjadi merah 

dan itu akan merugikan petani dan juga 

pengusaha. Kualitas air yang digunakan 

untuk irigasi pertanian di Desa 

Kebalanpelang tidak selalu bagus karena 

yang digunakan tidak hanya air Bengawan 

Solo tetapi juga dari air rawa yang berasal 

dari air hujan. 

 Penggunaan air dari waduk rawa 

mengabitkan beberapa petani mengalami 

kekecewaan pada pengusaha dan pegawai 

areal sehingga beberapa petani 

mengelukan hal itu karena kualitas air 
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yang berbeda menjadikan hasil panen yang 

berbeda padahal ketika diadakan rapat 

untuk membahas areal dikatakan bahwa 

air yang digunakan itu adalah air 

bengawan solo bukan air dari waduk rawa 

meskipun kenyataannya air bengawan solo 

tetap digunakan akan tetapi digunakan 

ketika seletah tandur. 

3) Iklim  

Pada musim kemarau permasalahan 

yang dihadapi pada irigasi pemenuhan 

kebutuhan air ketika musim kemarau lebih 

pada kekurangan air yang diakibatkan oleh 

curah hujan sangat rendah dan tanaman 

membuthkan air untuk mencukupi 

kebutuhan air pada tanaman. Peran 

pegawai dan pengusaa areal ini sangat 

penting keberhasilan panen berada di 

tangan pengelola areal yaitu pegawai dan 

pengusaha areal, apabila kebutuhan air 

pada tanaman tidak tercukupi tentunya 

hasil panen tidaklah sesuai dengan harapan 

petani. Ketika musim kemarau sawah 

banyak sawah yang kekurangan air, 

sehingga petani meminta pada pegawai 

untuk memberikan air kepada sawahnya 

Permasalahan ketika musim 

penghujan yang sering dialami oleh petani 

itu lebih pada masalah kurang cepat dalam 

penanganan oleh pegawai ketika terjadi 

masalah-masalah ketika berada dilapangan 

seperti ketika musim penghujan dengan 

curah hujan yang tinggi ini menjadikan 

sawah-sawah telalu banyak air terlebih 

ketika petani hendak menaburkan benih 

(nebakno pinian) tugas pegawai areal ini 

seharusnya fokus pada mengurangi air 

yang ada di sawah sehingga petani bisa 

melakukan menaburkan benih ke sawah 

sedangkan kenyataan yang ada saat ini 

sawah-sawah yang ada di Desa 

Kebalanpelang hampir semuanya 

megalami banjir dan upaya untuk 

mengurangi air masih belum dilakukan 

oleh petugas, beberapa petani 

mengeluhkan hal ini pada pengusaha dan 

pegawai areal.  

Ketika musim penghujan dan kebutuhan 

air pada tanaman masih belum tercukupi 

tugas pengusaha dan pegawai areal 

tentunya memberikan air pada tanaman 

karena adanya hujan tentunya kali-kali 

yang ada di sekitar sawah terdapat air yang 

berasal dari air hujan biasnaya air ini 

digunakan untuk mengairi sawah-sawah 

yang tanamannya masih belum tercukupi 

kebutuhan airnya sehingga petani 

mengeluhkan masalah ini karena air yang 

dari air hujan ini tidak menyuburkan 

tanaman, karena kali-kali yang ada di 

sekitar sawah Desa Kebalanpelang ini ada 

banyak air sehingga di manfaatkan oleh 

pegawai dan pengusaha areal untuk 

mengairi sawah-sawah.  sedangkan ketika 
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musim kemarau air yang digunakan 

ialahan air dari bengawan solo karena kali-

kali yang berada di sekitar sawah tidak 

terdapat genangan air sehingga harus 

mengambil air dari Bengawan Solo. 

4) Pompanisasi  

Kendala dalam pendistribusian air 

pada sawah yang saat ini sudah teratasi 

yaitu permasalahan pada mesin pompa air/ 

disel. Kerusakan pada mesin ini 

menjadikan kendala yang fatal karena 

ketika mesin pemompa air mengalami 

kerusakan maka pendistribusian air irigasi 

pada sawah akan terhambat. Saat ini 

kendala masalah pompanisasi yang 

terlebih pada mesin pemompa air sudah 

tertasi dengan baik, pihak pengusaha saat 

ini sudah menyiapkan dua mesin pemompa 

air tiap pos areal sehingga ketika salah 

satu mesin mengalami kerusakan maka 

masih terdapat satu mesin lagi yang bisa 

digunakan tanpa harus menunggu lama. 

Saat ini kendala pada pompanisasi yang 

sering terjadi yaitu pada mesinnya 

tepatnya pada bagian nosel yang sering 

mengalami kerusakan. 

Strategi mengatasi permasalahan dalam 

pemenuhan kebutuhan air pada 

tanaman  

Strategi dalam mengatasi 

permasalahan dalam pemenuhan 

kebutuhan air pada tanaman yang 

dilakukan petani untuk mengatasi masalah 

dalam memenuhi kebutuhan air pada 

tanaman diantaranya: 

a) Melapor pada petugas areal 

 Yang sering dilaukan oleh petani 

untuk mengatasi sawahnya yang 

kekurangan air, kebanyakan air, tidak 

mendapat air atau masalah lainyang 

berhubungan dengan pengairan di sawah 

yaitu paling utama dengan melporkan 

masalah-masalah itu pada petugas areal 

biasanya ketika berpapasan dengan 

petugas di jalan patani mengatakan 

masalahnya pada pegawai atau pengusaha 

areal ia megatakan apa saja masalahnya 

dan apa saja yang diinginkan oleh petani 

untuk mengatasi masalah-masalah itu. 

Pegawai areal tidak selalu merespon 

dengan baik tentang msalah-masalah yang 

ada di sawah  

b) Kesadaran pribadi 

 Ketika petani sudah melapokan 

masalah-masalah air yang ada di sawah 

pada petugas atau pengusaha areal tetapi 

mndapat respons yang baik dari petugas 

atau pengusaha areal ini petani berinisiaif 

untuk mengatasi maslah-masalah itu 

sendiri seperti sawahnya kebanyaan air 

yang dilaukan petani dengan cara 

membuka galengan selebar sekitar 10-15 
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cm untuk dijadikan sebagai jalan untuk bia 

keluar dari sawah petani itu akan tetapi ini 

tentunya akan merugikan sawah tetangga 

Karena sawah disekitarnya belum tentu 

kebanyaan air, lalu ketika sawah yang 

berada di dataran tinggi masih kekurangan 

air karena respon dari petugas dan 

pengusaha areal sangat lambat biasanya 

petani yang mersakan ahal itu melakukan 

pengairan sendiri dengan mendisel air dari 

kali di alirkan sawahnya yang kurang air. 

c) Membiarkan 

 Cara menagatsi masalah-maslah 

pada memenuhi kebutuhan air yang ketiga 

yaitu cara membiarkan masalah-massalah 

itu ketika petani sudah melporkan pada 

petugas atau pengusaha areal akan tetapi 

tidak mendapatkan respon yang baik 

sebagian petani membiarkan malah itu 

bagi petani yang terpenting sudah 

melaporkan maslahnya pada yang 

bertanggungjawab masalah di atasi atau 

tidak masalah itu terserah pada kebutuhan 

petugas dan pengusaha areal karena itu 

adalah tanggung jawab petugas dan 

pengusaha areal. 

Strategi Sistem Kerja 

Strategi dalam pemenuhan irigasi 

pertanian tentunya memerlukan strategi 

yang khusus untuk bisa memenuhi irigasi 

pertanian sesuai dengan kebutuhan 

tanaman, terutama pada permasalahan 

lahan sawah yang jenis tanahnya tidak 

sama ada yang dataran rendah dan ada 

juga yang dataran tinggi sehingga untuk 

pemenuhan irigasi pada pertanian 

memerlukan strategi khusus, pemenuhan 

kebutuhan air pada tanaman dilakukan 

secara bertahap sesuai dengan usia 

tanaman.  

Di Desa Kebalanpelang tanaman 

yang di tanam oleh petani adalah tanaman 

padi, padi yang ditanam juga ada beberapa 

jenis padi diantaranya padi jenis ciherang 

dan impair, hampir semua sawah di Desa 

Kebalanpelang milik petani di tanami padi 

jenis jeherang yang dianggap kualitasnya 

lebih bagus ketika dari jenis padi impari 

karena dari hasil observasi padi jenis 

impari lebih disukai tikus sehingga padi 

impari menjadi incaran tikus sedangkan 

padi jenis jeherang hama tikusnya tidak 

separah padi impari. Menurut hasil 

bservasi petani merasa seperti trauma pada 

padi impari Karena menjadi incaran tikus 

padahal sebelumnya padi itu terlihat sanat 

bagus sehingga petani bisa panen dengan 

hasil yang banyak tetapi ketika hendak di 

panen padi impari justru menjadi incaran 

tikus bahkan dengan jumlah tius yang 

lebih banyak. Pemberian air tidak ketika 

sawah kekurangan air atau ketika sawah 

terlalu banyak air lalu di kurangin airnya 
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tetapi penambahan air dan pengurangan air 

dilakukan sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan tanaman padi sehingga tidak 

asal-asalan mengurangi dan menambah air. 

strategi pemberian air diantaranya: 

a) Pemberian air yang pertama 

diberikan ketikan akan dilakukan 

penggarukan/ traktor karena 

sebelum dilakukan traktor sawah 

harus sudah ada airnya akan tetapi 

tidak terlalu banyak cukup setinggi 

mata kaki. 

b) ketika pembuatan wineh sawah 

juga tidakboleh sampai kering 

tanah sawah harus tetap lembap 

karena apabila tanah kering benih 

padi yang disemai tidak bisa 

tumbuh. 

c) Saat akan dilakukan tandur 

pemberian air dilakukan sebelum di 

adakan tandur karena apabila tidak 

ada airnya bagaimana bisa 

dilakukan tandur apabila bisa 

dipaksakan tanamannya juga akan 

goyang-goyang tidak kuat. 

d) Pemberian air selanjutnya 

diberikan ketika tanduran sudah 

berusia kurang lebih dua minggu 

pemberian airnya harus lebih 

banyaktetapi tetap tidak boleh 

sampai melebihi tinggi tanduran. 

e) Ketika hendak panen volume air di 

sawah harus di kurangin karena 

apabila masih ada genangan airnya 

maka sulit ketika proses panen. 

SIMPULAN 

Areal adalah sistem irigasi yang 

terdapat di Desa Kebalanpelang 

Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. 

Areal memiliki fungsi yang sangat penting 

dalam pemenuhan kebutuhan air pada 

tanaman. Terutama pada musim kemarau 

yang diakibatkan oleh rendahnya curah 

hujan sehingga sawah menjadi kering dan 

kebutuhan air pada tanaman tidak bisa 

tercukupi.  

Pertama yang dilakukan oleh 

kelompok areal yaitu dengan persiapan 

dengan mengundang petani untuk bisa 

berkumpul untuk membahas musim tanam 

kedepannya dengan kesepakatan untuk 

mengadakan areal atau tidak, dan 

membuat kesepakatan terkait pembayaran 

areal. 

Areal beroperasi setiap hari dalam 

memberikan air tidak memerlukan waktu 

khusus bisa dilakukan pagi, siang, sore 

atau malam hari. Kegiatan irigasi pada 

petanian ini akan berlangsung selama 

kurang lebih empat bulan, pendistribusian 

air dengan volume tinggi dilakukan ketika 

sebelum dilakukan pengolahan tanah, 
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setelah itu pesditribusian air dilakukan 

kedua ketika sudah selesai tandur sekitar 2 

minggu dari musim tandur menunggu akar 

tanduran lebih kuat baru diberi air dengan 

volume tinggi.  

Ketika padi sudah akan akan dipanen 

maka pendistribusian air dihentikan, ketika 

musim panen pegawai areal tidak 

sibukkan pada pemberian air atau 

pembuangan air di sawah tetapi disibukkan 

pada pengukuran lahan sawah yang di 

tanami padi oleh petani dengan luas lahan 

sawah di bagi menjadi 11/12 bagian untuk 

dijadikan sebagai pembayaran areal dari 

petani. Ketika melakukan pembagian luas 

sawah yang ditanami yang betugas sebagai 

pembagi yaitu dari pihak pengusaha dan 

pihak pegawai. 

Dalam menangani areal tentunya 

terjadi beberapa kendala sehingga petani 

dan pengusaha mampu menangani 

kendala-kendala tersebut dengan membuat 

strategi dalam menangani, berikut kendala-

kendala pada areal: 

1. Karakteristik Topografi 

2. Iklim  

3. Pembayaran untuk irigasi 

4. Pompanisasi 

Dalam menagatasi kendala-kendala dalam 

areal tentunya menggunakan strategi 

untuk mengatsinya diantarnya dengan 

cara: 

1. Melaporkan pada petugas areal 

2. Kesadaran individu 

3. Membiarkan  
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