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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Air merupakan kebutuhan dasar manusia, dimana air merupakan sumber

daya alam yang banyak memberi kontribusi untuk pertumbuhan dan
perkembangan manusia. Selain itu, air juga dibutuhkan untuk memenuhi
aktivitas sehari-hari, yaitu sebagai suplai kebutuhan air baku baik domestik
maupun non domestik, kebutuhan air irigasi, pembangkit listrik tenaga air dan
lain lain. Pengembangan sumber daya air perlu dilakukan sebagai bentuk usaha
pelestarian agar sumber daya alam ini dapat terkelola dengan baik. Salah satu
pengembangan Sumber Daya Air terdapat pada Pulau Madura. Karena Pulau
Madura merupakan daerah yang relatif kering dan sebagian besar penduduknya
hidup dari bertani. Melihat kondisi alam seperti itu kebanyakan orang Madura
hidupnya susah. Sebab kondisi daerah Madura yang miskin dan tanahnya yang
kering, sehingga tidak bisa memberikan harapan yang tinggi kepada penghuni
pulau Madura. Karena itu untuk bisa hidup dengan layak umumnya orang
Madura pergi merantau. Melihat kondisi alam seperti itu pemerintah berupaya
membangun sebuah bendungan (waduk). Dengan pembangunan waduk tersebut,
bermaksud menambah debit air yang nantinya dapat digunakan para petani untuk
mengairi sawah mereka.

Waduk merupakan bangunan untuk menampung air pada waktu terjadi
surplus di sumber air, agar dapat dipakai sewaktu-waktu jika terjadi kekurangan
air, sehingga fungsi utama waduk adalah untuk mengatur sumber air yang
dimanfaatkan untuk memenuhi aktivitas sehari-hari, yaitu sebagai suplai
kebutuhan air baku baik domestik maupun non domestik, kebutuhan air irigasi,
pembangkit listrik tenaga air dan lain lain. Yang termasuk bangunan penampung
sumber air antara lain :

1. Waduk / bendungan.
2. Waduk lapangan (pengempangan mata air).
3. Embung (sejenis waduk kecil buatan)
4. Situ (sejenis danau kecil buatan)

Pembangunan waduk/bendungan merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan
konservasi Sumber Daya Air. Waduk Nipah merupakan salah satu sarana untuk
mengembangkan Sumber Daya Air di Pulau Madura khususnya di Kabupaten
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Sampang, Kecamatan Banyuates. Adapun manfaat dari keberadaan Waduk
Nipah adalah sebagai berikut :
1) Penyediaan air bagi penduduk

Keberadaan bendungan / waduk dapat dijadikan cadangan ketersediaan air
bagi penduduk ketika musim kemarau telah tiba. Program pemerintah dalam
pembangunan Waduk Nipah, juga mempunyai manfaat yang sama.
Keberadaan waduk Nipah juga dijadikan tempat cadangan ketersediaan air
bagi penduduk ketika musim kemarau telah tiba.

2) Suplay air irigasi daerah persawahan
Lahan pertanian membutuhkan air secara terus menerus. Ketersediaan air
yang melimpah menjadikan tanaman dapat supply air dan tidak hanya
mengandalkan dari datangnya hujan. Kondisi alam Madura, merupakan
daerah yang relatif kering dan sebagian besar penduduknya hidup dari
bertani, sangat membutuhkan banyak air untuk dijadikan irigasi, mengairi
lahan pertanian masyarakat Madura. Oleh karena itu, pemerintah
mencanangkan program pembangunan Waduk Nipah ini bertujuan untuk
dijadikan irigasi, mengairi lahan pertanian, agar tidak hanya mengandalkan
dari datangnya hujan.

3) Pengendalian banjir.
Melalui bendungan, maka laju air dapat dikendalikan sebagai upaya
pengendalian banjir di hilir bendungan.

4) Pengembangan pariwisata.
Keberadaan bendungan/waduk sangat berpotensi dalam pengembangan
pariwisata yang berujung pada peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)
dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Keberadaan Waduk Nipah menjadi
salah satu obyek wisata di Sampang. Waduk Nipah ramai dikunjungi oleh
masyarakat, khususnya di hari minggu dan hari-hari besar, raya Idul Fitri
serta Idul Adha. Khusus dihari raya, pengunjung sangat ramai yang datang
dari beberapa kecamatan di sekitar kecamatan Banyuates. Pengunjung
membawa sanak keluarga maupun teman-temannya. Pemandangan indah
berupa bangunan waduk yang disekitarnya terdapat pegunungan dengan
tonjolan batu cadas. Kadang-kadang bisa kita lihat beberapa kera melenggang
dengan tenang di tebing-tebing curam tanpa merasa takut jatuh. Bila
pengunjung datang ke Waduk Nipah, bisa juga berkunjung ke Hutan Kera &
Pantai Nepa, yang lokasinya berdekatan dengan Waduk Nipah. Hutan kera &
pantai Nepa merupakan salah satu obyek wisata yang memang masih perlu



3

banyak pengembangan dari pemda Sampang. Pesona pantai dengan pasir
putih dan muara yang indah, kapal nelayan berjejer memanjang khas perahu
Madura. Sungai meliuk-liuk mengelilingi hutannya, memberi kenangan yang
takkan dilupakan selamanya bila merasakan naik perahu mengelilinya.

5) Suplay air untuk kegiatan industri.
Kegiatan industri membutuhkan air baku yang relatif banyak. Oleh karena itu,
dapat merangsang investor untuk mendirikan industri. Sementara ini Waduk
Nipah masih belum dijadikan sebagai sarana dan prasarana dalam kegiatan
industri, karena belum ada investor yang masuk ke daerah sekitar Waduk
Nipah untuk mendirikan perusahaan. Waduk Nipah terletak di Desa Montor,
Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Dengan volume efektif 12,50
juta M3. Waduk Nipah diharapkan akan memberikan manfaat berupa,
tersedianya air irigasi yang mampu mencukupi lahan seluas 1.150 Ha, serta
merubah area tadah hujan menjadi area irigasi seluas 925 Ha. Maka pada
tahun 1980 pemerintah mulai merealisasikan pembangunan Waduk Nipah.

Pembangunan dan pengembangan Waduk Nipah melalui berbagai macam
tahapan. Pada tahun 1980 rencana pembangunan Waduk Nipah mulai
direalisasikan. Hal ini, ditunjukkan dengan adanya pemerintah yang telah
menetapkan PT Indra Karya sebagai pelaksana dalam pembangunan Waduk
Nipah untuk pertama kalinya. Setelah PT Indra Karya terpilih sebagai pelaksana
dalam pembangunan Waduk Nipah, maka mulailah membuat perencanaan
pertama, mengadakan survey dan mendesain gambar Waduk Nipah. Perlu
diketahui dalam pembangunan Waduk Nipah sedikit banyak akan menggunakan
sebagian lahan dari tujuh desa, yaitu Desa Nagasareh, Desa Tebanah, Desa
Palanggaran Barat, Desa Palanggaran Timur, Desa Tolang, Desa Tapaan, dan
Desa Lar-lar. Dengan begitu, pemerintah membentuk panitia guna
memusyawarahkan tentang pembebasan lahan dan ganti rugi atas lahan yang
akan digunakan untuk proyek pembangunan Waduk Nipah. Pada tahap pertama
ini pemerintah sudah membebaskan sebagian lahan atau memberikan ganti rugi
kepada pemilik tanah, yang tanahnya digunakan untuk pembangunan Waduk
Nipah. Pada tahap pertama dalam pembangunan Waduk Nipah ini, hanya
berlangsung selama empat tahun (1980-1984), hal ini dikarenakan keterbatasan
dana. Pada tahap selanjutnya, pada tahun 1993 proyek pembangunan Waduk
Nipah dilanjutkan kembali. PT Indra Karya memulai tahap kedua ini dengan
mereview desain Waduk Nipah, meliputi fisik kontruksi bagian bawah
bendungan, jembatan hantar dan penyempurnaan jalan masuk. Selain itu Waduk
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Nipah juga dilengkapi dengan beberapa bangunan tambahan, seperti bangunan
drop sisi beton (Spillway). Bangunan air yang bernama Spillway ini mempunyai
kegunaan untuk mengendalikan tinggi air pada saat terjadinya banjir, dimana
pengendalian Spillway ini dapat mengatur kedudukan pintunya. Pada saat terjadi
hujan dengan curah yang sangat tinggi, maka bisa menghindari meluapnya air
yang tinggi tersebut dan dapat diatasi dengan membuka pintu Spillway agar
kedudukan air pada waduk dalam keadaan stabil. Selain itu Spillway juga
berfungsi mengurangi banyak sedimen yang masuk ke dalam waduk dengan cara
yang sama yakni mengatur buka dan tutupnya pintu air Spillway. Konstruksi
bangunan pelimpah terbuat dari beton, urugan batu, urugan tanah atau gabungan
dari ketiganya. Semua kegiatan kontruksi ini terletak di atas lahan yang sudah
dibebaskan pada tahap pertama, tahun 1982.

Selain itu, pemerintah juga membentuk panitia pembebasan lahan dan tim
pembantu pelaksana pembebasan lahan untuk memusyawarahkan penetapan
harga antara pemilik tanah dengan tim pembebasan lahan dan memberikan ganti
rugi atas lahan yang akan digunakan untuk area genangan waduk seluas 170 Ha
yang terletak di Desa Nagasareh, Lar-lar, Tolang, Palanggaran Barat, Tabanah,
Tapaan, dan Desa palanggaran Timur. Desa-desa ini terletak di Kecamatan
Banyuates Kabupaten Sampang. Proses ganti rugi mengikuti prosedur yang
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975. Proses ganti
rugi dimulai dengan pengukuran batas daerah genangan oleh PT Indra Karya.
Dilanjutkan dengan pengukuran dan pemetaan batas pemilikan tanah oleh BPN
(Badan Pertanahan Nasional), guna menyusun daftar nominal kepemilikan lahan
di daerah genangan. Kemudian diadakan musyawarah penetapan harga antara
pemilik tanah dengan tim pembebasan lahan. Serta diakhiri dengan pembayaran
ganti rugi. Namun, pada tahap ini, panitia pembebasan lahan menemui kendala,
karena sebagian besar masyarakat setuju tanahnya digunakan lahan dalam
program pembangunan waduk nipah, sebagian yang lain menolak. Dari pihak
pemilik tanah, dari tujuh desa yang nantinya akan terkena pembangunan Waduk
Nipah, terdapat empat desa yang sudah mengatakan setuju untuk dibebaskan
tanahnya dan segera dibangun, desa tersebut, yaitu Desa Palanggaran Barat,
Desa Palanggaran Timur, Desa Tebanah, dan Desa Tapaan. Sedangkan yang tiga
desa yang belum menyatakan setuju adalah Desa Lar-lar, Desa Tolang, dan Desa
Nagasareh. Bagi masyarakat pemilik tanah yang setuju meminta agar uang ganti
rugi tanahnya segera terealisir (dibayar). Hasil penjelasan para tokoh masyarakat
maupun aparat desa setempat menghendaki agar pelaksanaannya dipercepat.
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Pemerintah mengakui proses pembebasan lahan terkendala banyak hal. Tanah
warga yang belum dibebaskan tebagi dalam beberapa kelompok, yaitu warga
yang tanahnya belum pernah dibebaskan dan menolak pembebebasan, serta
kelompok warga yang tanahnya belum dibebaskan tapi tahanya sudah dijual ke
orang lain. Ada pula warga yang tanahnya belum pernah dibebaskan, tetapi
meminta ganti rugi dengan harga yang tinggi. Ada juga problem perbedaan luas
tanah yang sudah dibebaskan antara hasil pengukuran dan arsip luas tanah yang
sudah dibebaskan sejak tahun 1983.

Dalam pembangunan Waduk Nipah, diwarnai insiden yang buruk yang
masih membekas di benak masyarat Madura. Tragedi ini dimulai ketika
diadakan pengukuran dan pemetaan batas pemilikan tanah oleh BPN (Badan
Pertanahan Nasional), guna menyusun daftar nominal kepemilikan lahan di
daerah genangan. Kemudian diadakan musyawarah penetapan harga antara
pemilik tanah dengan tim pembebasan lahan. BPN melakukan pengukuran dan
pemetaan batas pemilikan tanah terhadap tujuh desa, yaitu Desa Nagasareh,
Desa Tebanah, Desa Palanggaran Barat, Desa Palanggaran Timur, Desa Tolang,
Desa Tapaan, dan Desa Lar-lar. Untuk mempermudah melakukan pengukuran
dan pemetaan batas pemilikan tanah terhadap tujuh desa tersebut, Bupati
Sampang mengadakan penyuluhan kepada semua tokoh masyarakat dari desa-
desa yang akan terkena pembebasan tanah dan didampingi oleh Ulama yang
dianggap berpengaruh di masyarakat setempat. Dari ketujuh desa yang sudah
diadakan penyuluhan sebelumnya, hanya di Desa Pelanggaran Timur yang
terjadi unjuk rasa ketika BPN melakukan pengukuran dan pemetaan batas
pemilikan tanah. Pada tanggal 25 september 1993 BPN melakukan pengukuran
dan pemetaan batas pemilikan tanah. Namun, sekitar jam 12.00 WIB terjadi
unjuk rasa dan pihak keamanan telah melakukan tembakan peringatan. Namun,
para pengunjuk rasa tampak emosional dan semakin maju mendekati para
petugas yang melakukan pengukuran dan pemetaan batas pemilikan tanah. Maka
terjadilah insiden penembakan yang mengakibatkan empat orang meninggal.
Mereka yang dinyatakan sebagai terdakwa, yakni Letda Inf Sujak (Danramil
Banyuates), Serda Bambang Edy Cahyono (anggota Sabhara Polres Sampang),
Serka M. Said Riyadi, dan Pratu Siswanto (keduanya anggota Kodim 0828
Sampang). Tiga nama terakhir adalah anggota Tim Pengaman Pembangunan
Waduk Nipah yang dikomandani Letda Sujak. Letda Sujak melanggar pasal 103
ayat 1 KUHP Militer, yakni dengan sengaja tidak mentaati perintah atasan.
Sedangkan tiga terdakwa lainnya dituduh melanggar pasal 338 KUHP soal
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pembunuhan. Letda Sujak selaku Komandan Tim Pengaman Waduk Nipah,
tidak mematuhi perintah Dandim Sampang selaku atasannya. Dandim Sampang
Letkol Sugeng Wiyono pada 23 September 1993 memerintahkan agar Sujak
hanya memberikan tembakan peringatan jika kondisi mendesak saat pengukuran
tanah yang dilakukan petugas BPN.

Hari berikutnya, 24 September 1993, ketika kondisi di Nipah mulai
memanas. Karena protes keras warga, Sujak diperintahkan agar mengambil
resiko terkecil. Jika masih memungkinkan, sebelas anggota Kodim dan 8
anggota Polres dibawah komando Sujak, diperintah untuk memberikan tembakan
ke atas sebagai peringatan pertama. Jika memang kondisinya mendesak, mereka
diperkenankan untuk menembak kaki warga sebagai peringatan terakhir. Setelah
memperoleh pengarahan dari Dandim, pada 25 September 1993, Sujak
mengamankan lokasi waduk yang tengah diukur oleh tim pengukur dari BPN.
Pada saat itu, ratusan warga Nipah bergerak mendekati lokasi pengukuran.
Melihat situasi ini, Sujak melepaskan tembakan. Tembakan peringatan dari
Sujak itu diikuti tiga anak buahnya. Mereka menembak lurus ke arah kerumunan
massa yang terus merangsek dengan teriakan-teriakan dan takbir. Tindakan
massa semakin tidak terkendali. Sesuai kronologi peristiwa yang tertera dalam
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengakibatkan seorang anggota ABRI terluka.
Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar lagi tembakan beruntun dan dalam
sekejap sejumlah warga tergeletak tak bernyawa dan massa pun bubar dan lari
tunggang-langgang. Sedangkan Serka M. Said Riyadi, Pratu Siswanto, dan Serda
Pol Bambang Edy Cahyono didakwa membunuh atau menganiaya. Setelah
mendengar dua kali tembakan ke atas dari Sujak, mereka langsung menembak ke
arah massa yang mengakibatkan empat warga meninggal dunia. Atas peristiwa
yang terjadi di atas, KH. Alawy Muhammad merasa prihatin karena terjadi
korban jiwa. Oleh karena itu, beliau kemudian merasa perlu untuk bertindak dan
mengambil sikap terhadap peristiwa ini agar tragedi Waduk Nipah ini tidak
terulang lagi.

Presiden RI, Joko Widodo secara resmi membuka pengoperasian Waduk
Nipah di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, Sabtu 19
Maret 2016. Dengan beroperasinya Waduk Nipah yang telah digagas sejak era
orde baru itu, Sampang siap menjadi daerah penopang stok pangan Nasional.
Presiden Jokowi yang hadir bersama Ibu Negara Iriana menyampaikan terima
kasih kepada para ulama di Madura yang sudah memberikan dukungan atas
pembangunan waduk pertama dan terbesar di Pulau Madura itu. Pembangunan
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Bendungan Nipah dimulai tahun 1973 dengan meminta restu kepada sejumlah
ulama dan tokoh masyarakat. "Terima kasih saya sampaikan kepada para kiai
dan ulama atas motivasinya, sehingga proyek ini sudah bisa dioperasikan sejak
hari ini. Mudah-mudahan waduk ini menambah kebaikan dan kesejahteraan bagi
masyarakat Sampang. Pembangunan waduk ini diharapkan memiliki dampak
yang sangat baik bagi masyarakat dan sifatnya jangka panjang. Ada 1.150 hektar
lahan pertanian yang akan produktif setelah waduk ini diresmikan. Maka
Kabupaten Sampang akan menjadi salah satu penyumbang pangan di Negeri ini,
dengan laju pertambahan penduduk Dunia seperti saat ini dan pada masa yang
akan datang, manusia akan memperebutkan dua hal, yakni Energi dan Pangan.
Untuk menghindari krisis pangan di masa yang akan datang, pemerintah
membangun terus waduk karena kunci dari ketahanan pangan adalah
ketersediaan air. Bendungan ini disiapkan untuk jangka panjang dan untuk
produksi pangan kita. Dengan pengoperasian Waduk Nipah, setidaknya akan ada
1.150 hektar lahan akan ditingkatkan statusnya menjadi sawah teknis. Dengan
rincian 925 hektar merupakan sawah baru sebagai pengembangan sawah tadah
hujan, sisanya merupakan daerah irigasi (DI). Selain bertujuan mengairi sawah
seluas 1.150 hektar, waduk juga akan menjadi pusat konservasi sumber daya air
serta sebagai daerah wisata dan perikanan ikan tebar. Sesuai data resmi
Kementriaan PU Bina Marga dan Perumahan Rakyat serta Balai Besar Wilayah
Sungai Brantas (BBWSB) Surabaya, di Desa Montor luas lahan mencapai 225
hektar dan merupakan sawah existing yang akan mampu meningkatkan hasil
produksi padi hingga 7 ton per hektar.

Secara administrasi, Jaringan Irigasi Nipah berada di delapan Desa, tujuh
Desa di Kecamatan Banyuates dan satu Desa di Kecamatan Ketapang. Meliputi
Jaringan Irigasi Nipah kiri sebanyak empat Desa yakni Desa Montor, Batioh,
Masaran dan Banyuates Kecamatan Banyuates. Jaringan Irigasi Nipah kanan
sebanyak empat Desa yakni  Desa Tebanah, Tlagah dan Nepah Kecamatan
Banyuates serta Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang. Sementara untuk
bangunan utama waduk berada di Desa Montor. Waduk Nipah menggunakan
Sistem Jaringan Irigasi yang mengalirkan air ke Sungai Nipah dan
mengoptimalkannya dengan dua bendungan, yaitu Bendung Montor dan
Bendung Tebanah, Jaringan ini membentuk saluran sekunder dan beberapa
saluran tersier yang mengairi petak tersier 1.150 hektar, yakni saluran sekunder
Nipah kanan 412 hektar, saluran sekunder Nipah kiri 593 hektar, saluran Montor
kanan 69 hektar serta saluran Montor kiri seluas 75 hektar. Seperti diketahui,
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waduk ini sudah di studi sejak tahun 1973 kemudian mulai pembebasan lahan
1982. Tahun 1993 masyarakat tidak berkenan sehingga berhenti. Dibangun tahun
2004 dan selesai pada tahun 2008, namun karena terkendala pembebasan lahan,
proses pengisian baru dimulai pada 10 Oktober 2015. Waduk Nipah ini dibangun
untuk dapat berfungsi dalam umur layanan 50 tahun. Untuk menjaga
keberlanjutan ini, daerah tangkapan air Waduk Nipah dipelihara dengan
memperhatikan sistem konservasi yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan
adalah perbandingan debit maksimum dan debit minimum di bawah 50, laju
sedimentasi maksimum 2 mm/tahun, dan rasio ruang terbuka hijau minimal 30
persen.

Data Teknis Bendungan

1) Bendungan Utama
Tipe Bendungan :  Urugan batu dengan inti tegak
Debit Banjir Rencana (Q1000) :  548.79 m3/ det (debit inflow)
Kontrol Banjir (QPMF) :  1.112,47 m3/ det (debit inflow)
EL  Puncak Bendungan :  EL. + 50.00
Tinggi Bendungan :  22,50 m
Lebar Puncak Bendungan :  7,00 m
Panjang Bendungan :  110,85 m
Kemiringan Hulu :  1 : 250
Kemiringan Hilir :  1 : 200

2) Daerah Genangan
Luas Daerah Aliran Sungai :  74,138 km
Luas Daerah Genangan :  49,748 ha
EL. Muka Air Banjir (QPMF) :  EL. + 47,908
EL. Muka Air Banjir Rencana (Q1000) :  EL. + 46,117
EL. Muka Air Maksimum (Q100) :  EL. + 45,334
EL. Muka Air Normal :  EL. + 43,00
EL. Muka Air Rendah :  EL. + 40,00
Kapasitas Tampungan Total :  6,13 x 106 m3

Kapasitas Tampungan Normal :  3,038 x 106 m3

Kapasitas Tampungan Efektif :  2,287 x 106 m3

Kapasitas Tampungan Mati :  0,75 x 106 m3

Luas Tampungan Rata-Rata :  81,83 ha
Sedimentasi Waduk Rata-rata :  1200 ton/km2/tahun



9

3) Terowong Pengelak
Tipe dan Diameter :  Horse Shoe, ø 4,00 m
Debit Banjir Rencana (Q20th) :  96,33 m3/ det

   (HWL. EL39.35/outflow)
EL. Dasar Terowong Outlet :  EL. + 30.00
Panjang Terowong T1 s/d T6 :  243,517 m
EL. Puncak Cofferdam :  EL. + 41,50
Lebar Puncak Cofferdam :  5 m
EL. Dasar Terowongan Inlet :  EL. + 31.00

4) Bangunan Pelimpah
Tipe :  Pelimpah Samping

   (Side Spillway)
Debit Bajir Rencana (Q1000) :  220,637  m3/ det (outflow)
Kontrol Banjir (QPMF) :  454,232  m3/ det (outflow)
EL. Puncak Ambang :  EL. + 43,00

   (Crest Weir Spillway)
LebarAmbang (Puncak Ambang) :  56,00 m
Lebar Chuteway :  20,00 m
Panjang Stilling Basin :  25,00 m
EL. Apron Stilling Basin :  EL. +28,50
Panjang Total :  160,75 m

5) Bangunan Pengambilan
Tipe :  Free Intake
EL. Ambang Intake :  EL. + 40,00
Lebar Ambang :  4,0 m
Diameter Pipa Pesat ø 1,0 m :  131,588 m
Diameter Pipa Pesat ø 0,60 m :  2 x 8,151 m
Butterfly Valve ø 0,60 m :  2 unit ( pada outlet terowong)
Hollowjet Valve ø 0,60 m :  2 unit ( pada outlet terowong)
Pintu Baja untuk O& P pada Intake :  1 unit (2 x 2) m2

   (pintu kontrol darurat)

Berdasarkan uraian dan sejarah  mengenai Waduk Nipah diatas, maka
Waduk Nipah adalah salah satu upaya untuk pengembangan Sumber Daya Air di
Pulau Madura. Fungsi Waduk Nipah secara khusus adalah untuk Irigasi selain
daripada itu juga berpotensi sebagai tempat wisata. Waduk Nipah berada di
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Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang merupakan daerah yang memiliki
wilayah alam yang potensial untuk dilakukan pengembangan di bidang pertanian
khususnya tanaman pangan (padi). Daerah Irigasi Nipah secara keseluruhan
mempunyai luas areal pertanian sebesar 1.150 Ha. Sumber air daerah irigasi
nipah berasal dari Sungai Nipah. Debit air untuk mengairi sawah berkurang
akibat adanya penebangan hutan serta penggunaan air bersih untuk kebutuhan
penduduk sekitar. Jaringan Irigasi Nipah merupakan bagian dari pengembangan
optimalisasi Sumber Daya Air pembangunan Waduk Nipah, saat ini
Pembangunan Jaringan Irigasi Nipah baru mencapai tahap bangunan Bendung
Tebanah, Saluran Sekunder Nipah kanan sepanjang 2 km dari rencana panjang
saluran 8 km, bangunan sadap BNA_1 dari rencana 6 bangunan sadap, Saluran
Sekunder Kiri sepanjang 2.5 km dari rencana panjang saluran 7 km dan belum
ada bangunan sadap yang terbangun. Hal ini dikarenakan adanya proses
pembebasan lahan yang sangat sulit serta pembebasan lahan yang spot-spot,
warga tidak setuju dengan harga tanah yang telah ditetapkan oleh pihak
Appraisal. Pihak BBWS Brantas bersama panitia sembilan yang merupakan
team pembebasan tanah Jaringan Irigasi Nipah terus berupaya agar pembebasan
lahan segera terealisasi. Pembangunan Jaringan irigasi Nipah ini nantinya sangat
bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang berada di 8 Desa ( Tebanah, Tlagah,
Nepah, Banyusokah, Montor, Batioh, Masaran dan Banyuates ) dan 2
Kecamatan ( Banyuates, Ketapang ).

Dalam upaya pengembangan pada areal tanam irigasi nipah perlu
dilakukannya penelitian yang bertujuan agar diketahuinya ketersediaan air dan
kebutuhan air irigasi sehingga dapat diketahui imbangan air, serta tingkat
optimalisasinya di daerah Irigasi Nipah. Pengoptimalan fungsi pegelolaan waduk
merupakan salah satu cara agar sumber daya air dapat dikelola secara optimal.
Fungsi waduk sejatinya adalah sebagai penyimpan dan penyedia air.
Ketersediaan air dalam waduk diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan
air baku dan kebutuhan air irigasi. Pada musim penghujan, biasanya air yang
melimpah akan langsung terbuang ke laut, sedangkan di musim kemarau terjadi
kekurangan air. Pada kenyataannya, pemanfaatan waduk ini belum optimal
karena terjadi masalah keterbatasan air. Ketersediaan air dapat mengalami
kondisi kelebihan (surplus) atau kekurangan (defisit) akibat pengaturan pola tata
tanam yang diterapkan maupun ketersediaan lahan pertanian.Untuk mengetahui
ketersediaan air diperlukan analisa neraca air. Pemanfaatan sisa imbangan air
yang ada dapat digunakan untuk memaksimalkan produktivitas dan keuntungan
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tanaman pertanian.Hal ini dapat diatasi salah satunya dengan teknik optimasi.
Optimasi dimaksudkan untuk mengoptimalkan ketersediaan air irigasi sehingga
menghasilkan produksi pertanian dan keuntungan maksimum serta distribusi
pemanfaatan irigasi dapat lebih efektif dan efisien. Optimasi adalah suatu
rancangan dalam pemecahan masalah model-model perencanaan dengan
mendasarkan pada fungsi matematika yang membatasi sehingga merupakan
suatu proses sistem untuk menghasilkan keputusan terbaik. Perhitungan optimasi
debit air untuk pemanfaatan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Nipah ini
diselesaikan dengan Program Linier.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka diambil rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Berapa besar kebutuhan air yang dimanfaatkan  untuk Irigasi?.
2. Apakah debit air mampu mengairi lahan sesuai dengan kebutuhan baku

sawah yang ada?.
3. Bagaimana cara mengoptimalkan debit air dengan Jaringan Irigasi yang

sudah ada?.

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menganalisis kebutuhan air yang dimanfaatkan  untuk irigasi.
2. Menganalisis debit air yang mampu mengairi lahan sesuai dengan

kebutuhan baku sawah yang ada.
3. Mengoptimalkan debit air dengan Jaringan Irigasi yang sudah ada.

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mendapatkan gambaran pengaruh penambahan debit air irigasi pada

Daerah Irigasi Nipah, sehingga dapat meningkatkan intensitas tanam.
2. Dapat menerapkan pola tanam yang lebih maksimal pada daerah irigasi

Nipah.
3. Dapat dijadikan bahan evaluasi atau kajian oleh instansi yang berwenang

dalam pelaksanaan pemberian air irigasi di Daerah Irigasi Nipah.
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1.5. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian
Batasan masalah pada penelitian ini dititikberatkan pada :
1. Lokasi studi adalah Daerah Irigasi Nipah yang rencananya air dari Waduk

Nipah akan dialirkan ke Bendung Tebanah dan Bendung Montor untuk
seterusnya mengalir menuju saluran-saluran irigasi guna mengairi lahan-
lahan pertanian.

2. Pemanfaatan air dari Waduk Nipah hanya untuk keperluan irigasi.

1.6. Sistematis Penulisan
Laporan Proposal Tesis ini disusun dalam 3 bab, di mana pokok bahasan untuk
tiap bab adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, batasan dan ruang lingkup penelitian, serta sistematika
penulisan.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Menguraikan secara global penelitian terdahulu, dasar teori dan dasar
perhitungan yang akan digunakan untuk pemecahan permasalahan yang ada,
baik untuk menganalisis faktor-faktor dan data-data pendukung maupun
perhitungan optimasi debit air pada jaringan irigasi Daerah Irigasi Nipah.
BAB III METODE PENELITIAN
Menguraikan tentang bagan alir penelitian, subyek penelitian, lokasi dan metode
penelitian secara berurutan dalam penyelesaian Tesis yang berisi tentang
optimasi debit air untuk pemanfaatan jaringan Irigasi pada daerah Irigasi  Nipah.
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Menguraikan data-data hasil penelitian disertai dengan analisis dan
pembahasannya mengenai sifat dan kecenderungan hasil studi kelayakan
tersebut.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Menguraikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil-hasil analisis terhadap
penelitian yang telah dilakukan dan saran -saran yang dapat diambil dari
pengaplikasian dilapangan serta kemungkinan lebih lanjut dikembangkan untuk
yang lebih baik lagi.


