
ABSTRAK 

Budidaya Padi Pola SRI (System of Rice Intensification) adalah sebuah inovasi dibidang 
pertanian sekaligus pengairan yang terbukti "hemat air dengan produksi tinggi ". Teknologi ini 
diharapkan dapat mengantisipasi adanya keterbatasan SDA serta kekurangan pangan di masa 
mendatang. 

Hemat air dengan produksi tinggi yang ditawarkan oleh teknologi SRI menjadi sangat 
relevan untuk dikembangkan secara luas dalam lingkup daerah irigasi, mengingat bahwa dari 
hari ke hari ketersediaan air di sebagian besar daerah irigasi semakin berkurang yang disebabkan 
oleh banyak faktor. 

Pemasyarakatan Budidaya Padi Pola SRI merupakan pilihan yang sudah seharusnya 
ditempuh oleh Pemerintah dan Pemerhati kesejahteraan masyarakat petani karena teknologi ini 
memiliki potensi kearah perbaikan banyak aspek, manfaat nyata yang dapat diperoleh 
diantarannya : 
a. Berkurangnya tingkat konsumsi air per ha lahan yang akan berdampak pada peningkatan pola 

dan intensitas tanam dalam suatu jaringan 
b. Dapat merubah pemahaman petani bahwa memberikan air yang berlebihan bukan merupakan 

pilihan yang tepat. Dampaknya akan terjadi pengurangan air di bagian hulu dan penambahan 
air di bagian hilir sehingga potensi "konflik berebut air" di bagian hilir berkurang. 

c. Peningkatan produksi yang dihasilkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan 
kesejahteraan petani. 

d. Kenaikan hasil panen hingga 100% akan dapat memberikan kontribusi besar dalam program 
ketahanan pangan. 

 
Apabila tidak direncanakan secara baik, inovasi baru ini akan merupakan problem dalam 

operasional jaringan irigasi khususnya dalam hal kecukupan dimensi saluran, oleh karena itu 
perlu dirumuskan aplikasi standar pengairan intermitten SRI dalam lingkup daerah irigasi secara 
menyeluruh dengan meninjau: i) pengaturan blok dan luas rotasi pengairan, ii) debit aliran rotasi 
per hektar, dan iii) durasi waktu pengairan masing-masing blok. 

Daerah Irigasi Batujai merupakan salah satu pilihan untuk penelitian ini dengan 
pertimbangan : 
a. Telah terjadi pengurangan tampungan efektif Waduk Batujai sebesar 6 MC (dari semula 18 

MCM menjadi 12 MCM) yang berdampak pada pengurangan luas tanam pada musim 
kemarau. Hal ini perlu disikapi dengan pengoperasian air secara hemat akan tetapi masih 
tetap dalam konteks menghasilkan produksi tinggi. 

b. Telah terjadi kerusakan pada sebagian besar jaringan irigasi sehingga mengakibatkan 
penurunan efisiensi dan atau air yang diterima di tingkat lahan irigasi berkurang. Hemat air 
dengan budidaya cara SRI merupakan alternatif untuk mengurangi dampak turunnya 
efisiensi serta dapat meningkatkan hasil produksi dan kemakmuran petani. 

c. Kontinuitas inflow dan tersedianya waduk walaupun kapasitas tampungan telah berkurang, 
telah memenuhi prasyarat untuk dapat terlaksananya aplikasi Teknologi SRI dalam lingkup 
daerah irigasi secara keseluruhan. 

 


