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I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Air merupakan salah satu faktor yang cukup penting

dalam budidaya pertanian. Tanpa adanya ketersediaan air yang
cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh
dan berproduksi secara optimal. dalam meningkatkan produksi
tanaman pangan khususnya padi dan palawija pemerintah
membantu petani dalam bentuk sarana untuk mengatasi
keterbatasan air dan tenaga kerja dalam pengolahan tanah
untuk pertanian, pemerintah membantu pada kelompok tani
yang siap mengelola pompa air irigasi  serta implemennya.
Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari
air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya di beberapa
tempat dan dalam waktu-waktu tertentu jumlah air hujan tidak
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak
lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi di
mana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini
menyebabkan pola/intensitas tanam padi dan palawija menjadi
terbatas pada setiap tahunnya. Pendistribusian air irigasi harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi agroklimat tanaman.
Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan
kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun
waktunya, maka dapat dipastikan kegiatan budidaya tanaman
akan berjalan dengan tidak optimal. Di lain pihak pertumbuhan
penduduk menuntut untuk selaras dengan ketersediaan bahan
pangan (Pedoman teknis irigasi  perpipaan,2017).

Salah satu cara untuk mencapai tujuan pembangunan
pertanian yang berkelanjutan adalah pembuatan fasilitas
penyediaan air untuk tanaman. masalah air masih merupakan
masalah utama bagi sebagian besar petani di beberapa daerah
tertentu khususnya di lahan kering. Untuk mendukung budidaya
tanaman di musim kemarau dengan melihat kebutuhan produksi
tanaman pangan maka perlu dukungan pompa untuk irigasi
pompa air. Pada wilayah tertentu pemerintah telah membantu
pengadaan irigasi pompa dengan sekala besar untuk luas areal
lebih dari 10 ha, dengan pengelolaan yang sudah memadai
karena dikelola oleh lembaga yang sudah di didik secara
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professional oleh Dep PU Pengairan. Akhir akhir ini Pemerintah
juga mendukung sarana produksi pertanian tanaman pangan
dengan memberi bantuan berupa pompa air kepada kelompok
tani dengan kapasitas pompa air adalah Kubota RD 85 DI-1S
8.5 PK dengan kapasitas kerja (diesel 8,5 HP) Bobot mesin
maksimum 100 kg, system pendingin Radiator/Condensator,
Tipe 4 langkah(4tak), Bahan bakar yang di gunakan solar,
Diameter lubang hisap 4 inchi, kapasitas atau debit pompa
>1,3m3/menit, Total Head ≥11m dan  Efisiensi Pompa >55%.
Dimana isi bahan bakar 9,5 -11 liter dan isi minyak pelumas 2,4-
2,8 liter.Oleh .Pengelolaan irigasi dengan menggunakan pompa
dapat mendukung usaha tani berkelanjutan apabila petani
mampu mengelola pompa dengan baik. hal ini dapat ditunjukkan
dengan kemampuan petani untuk membayar biaya operasional
serta mampu mengelolah usaha tani dengan baik
(Wardani,Y,R. 2011).

Secara teori manajemen pengelolaan pompa air irigasi
umur ekonomi diperkirakan 5 tahun. Diharapkan kelompok tani
yang dapat bantuan tersebut bisa mengelola pompa airnya
secara finansial sehingga bisa BEP pada 3 tahun dengan
harapan petani bisa membeli pompa irigasi yang baru,
diharapkan pengelolaan pompa irigasi bisa berkelanjutan.
Syarat pengelolaan pompa irigasi  berkelanjutan harus
memenuhi 4 aspek antara lain aspek kebenaran teknologi,aspek
lingkungan, aspek sosial, dan aspek finansial jika keempat
aspek tersebut sesuai maka pengelolaan pompa air bisa
dikatakan berkelanjutan.

Sebenarnya pengelolaan secara finansial jika petani mau
dan mampu mebayar biaya sewa perjam lebih tinggi dari biaya
operasi dan perawatan (biaya pokok). Hal ini bisa terpenuhi jika
petani dalam usaha taninya mendapatkan keuntungan karena
bantuan jasa lewat pompa irigasi.  Oleh karena itu perlu di
adakan penelitian untuk menganalisis tingkat keberlanjutan
secara ekonomi pada pompa bantuan pemerintah yang
digunakan untuk irrigasi dalam mendukung usaha tani di suatu
wilayah.
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1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian diatas maka ada beberapa masalah yang dapat di
rumuskan sebagai berikut :
1. Berapa biaya pokok untuk operasi dan perawatan pompa

bantuan    pemerintah?
2. Berapa Lama BEP dari pengelolaan pompa bantuan

pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menghitung  biaya pokok dan perawatan pompa irigasi

bantuan pemerintah
2. Menghitung berapa lama  perhitungan BEP pompa irigasi

bantuan pemerintah

1.4 Manfaat penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi kepada

pemerintah, kelompok tani dan pengembang alat mesin
pertanian

1.5 Batasan masalah
Penelitian ini dibatasi oleh aspek teknik dan ekonomi

tidak membahas aspek sosial dan lingkungan



4


