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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Waduk merupakan salah satu sarana pemanfaatan sumber daya air yang 

mempunyai fungsi sebagai penyimpan dan penyedia air, baik sebagai bahan 

baku air bersih maupun untuk irigasi. Suatu waduk penampung atau konservasi 

air dapat menahan air pada kelebihan air pada masa-masa aliran air tinggi untuk 

digunakan selama masa kekeringan. Berapapun ukuran suatu waduk atau apapun 

tujuan akhir dari pemanfaatan airnya, fungsi utama dari suatu waduk ialah untuk 

menstabilkan aliran air, baik dengan arah pengaturan persediaan air yang 

berubah-ubah pada suatu sungai alamiah, maupun dengan cara memenuhi 

kebutuhan yang berubah-ubah dari para konsumen. Dengan kata lain waduk 

tidaklah menghasilkan air melainkan hanya memungkinkan pengaturan kembali 

distribusinya terhadap waktu. 

Waduk juga berfungsi sebagai bangunan pengendali banjir yaitu 

menahan semua atau sebagian air banjir dalam tampungannya dan mengalirkan 

sesuai kapasitas sungai. Spillway sebagai bagian dari waduk, dimana berfungsi 

untuk melepaskan bagian banjir yang tidak bisa ditampung. Tampungan puncak 

banjir dalam waduk akan mengurangi debit dan elevasi muka air banjir dibagian 

hilir waduk. Tingkat perlindungan banjir dari waduk tergantung dari hubungan 

beberapa faktor yaitu karakteristik puncak banjir, kapasitas tampungan dan 

operasi bangunan outlet spillway. Waduk yang lebih besar mampu untuk 

menampung seluruh volume banjir, yang dapat disimpan untuk kegunaan di 

masa yang akan datang secara terkendali. 

Waduk Bajulmati adalah waduk yang terletak di perbatasan wilayah 

Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Waduk Bajulmati yang terletak diantara Gunung Baluran dengan 

Gunung Ijen ini dibentuk dengan membendung Sungai Bajulmati sebagai 

sumber air utamanya. Adapun luas Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk 

Bajulmati seluas 98,43 km2. Waduk dengan luas genangan 91,93 ha ini mampu 

menampung air dengan kapasitas maksimal 10.000.000 m3. Waduk Bajulmati 

mencakup wilayah Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo di Kabupaten 

Banyuwangi dan Desa Wonorejo , Kecamatan Banyuputih di Kabupaten 

Situbondo. Waduk ini juga dekat dengan Jalan Nasional Rute 1 ruas Kabupaten 
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Banyuwangi-Kabupaten Situbondo dan berjarak 38 km sebelah utara 

Kota Banyuwangi. 

Pembangunan Waduk Bajulmati melalui tahap studi yang panjang. 

Survei lokasi dilakukan pada tahun 1980 dan studi kelayakan pada 1984. 

Selanjutnya dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan 

dampak sosial ekonomi pada 2004. Setelah itu, dilakukan proses pembebasan 

lahan secara bertahap hingga tahun 2006. Setelah pembebasan lahan tuntas, 

proses pengerjaan awal dilakukan pada 2006, yakni pembangunan terowongan 

pengelak aliran air dan rehabilitasi saluran primer sepanjang 4 km. 

Pembangunan tahap II dilakukan mulai November 2008 melalui 

pengerjaan galian dan fondasi. Pada 2010, proses pembangunan sempat terhenti 

karena ada revisi desain fondasi lantaran fondasi yang telah dibangun mengalami 

perembesan. Selanjtnya pembangunan fondasi dilanjutkan pada 2011 hingga 

akhirnya pembangunan waduk tuntas tahun 2015. Pada 1 Desember 2015 

kegiatan pengisian awal (impounding) Waduk Bajulmati ditandai dengan 

penutupan pintu terowongan pengelak aliran air dan mencapai titik maksimum 

pada 3 Januari 2016 atau selama kira-kira 13 bulan. 

Waduk Bajulmati sangatlah ditunggu rakyat, khususnya di Banyuwangi 

dan Situbondo dalam menopang ketersediaan air baku dan irigasi di dua 

kabupaten tersebut. Selama ini, saat musim hujan, air terbuang begitu saja ke 

laut, sedangkan saat musim kemarau terjadi kekeringan. Dengan adanya 

bendungan ini, diharapkan produktivitas pertanian di Banyuwangi meningkat 

dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Irigasi atau pengairan merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk 

mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model 

irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, jika persediaan air 

melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka 

irigasi dilakukan dengan mengalirkan air tersebut ke lahan pertanian. Namun, 

irigasi juga bisa dilakukan dengan membawa air dengan menggunakan wadah 

kemudian menuangkan pada tanaman satu per satu. Untuk irigasi dengan model 

seperti ini di Indonesia biasa disebut menyiram. Sebagaimana telah 

diungkapkan, dalam dunia modern ini sudah banyak cara yang dapat dilakukan 

untuk melakukan irigasi dan ini sudah berlangsung sejak zaman Mesir Kuno. 

Waduk Bajulmati dimanfaatkan untuk irigasi, peningkatan penyediaan 

air irigasi Waduk Bajulmati untuk menunjang intensifikasi dan ekstensifikasi 

pertanian seluas 1.810 ha, di Daerah Irigasi Bajulmati yang terletak di 
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Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo termasuk didalamnya untuk 

mengairi 600 ha lahan cetak sawah baru di wilayah Kecamatan Wongsorejo. Air 

dari Waduk Bajulmati nantinya akan dialirkan ke Dam Bajulmati untuk 

seterusnya mengalir menuju irigasi tersier guna mengairi lahan-lahan pertanian. 

Selama ini, Dam Bajulmati mampu mengalirkan air irigasi 1,2 m3/dt. Dengan 

ditambah aliran dari waduk, nantinya dam ini bisa menambah suplai air ke lahan 

persawahan menjadi 1,8 m3/dt. Nantinya, lahan persawahan yang selama ini 

hanya 2 kali tanam bisa menjadi 3 kali tanam per tahun. 

Kondisi yang dialami oleh para petani maupun warga di daerah irigasi 

Bajulmati yaitu mengandalkan gilir air dari juru, selain itu juga ada yang 

menyedot dari sungai terdekat untuk kebutuhan tanaman mereka, hamparan 

sawah yang biasanya mengandalkan pasokan air yang banyak kini sebagian 

dibiarkan kering, tanpa ada tanaman padi maupun tanaman palawija di atasnya. 

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, 

sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan 

pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami 

orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, serta pembesaran hewan 

ternak, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme 

dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan 

tempe, atau sekedar ekstrasi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi 

hutan. 

Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek bersama-sama 

dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan. Pertimbangan akan 

kelestarian lingkungan mengakibatkan aspek-aspek konservasi sumber daya 

alam juga menjadi bagian dalam usaha pertanian. Semua usaha pertanian pada 

dasarnya adalah kegiatan ekonomi, sehingga memerlukan dasar-dasar 

pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, 

metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan 

pengemasan produk, serta pemasaran. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional, maka Pemerintah 

Indonesia telah melaksanakan serangkaian usaha secara terus menerus yang 

dititik beratkan pada sektor pertanian, yang berupa pembangunan di bidang 

pertanian serta pembangunan di bidang pengairan guna menunjang peningkatan 

produksi pangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang 

Pengairan, bahwa irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna 
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meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang diwujudkan melalui 

keberlanjutan sistem irigasi. 

Daerah Irigasi Bajulmati merupakan jaringan irigasi yang mengambil air 

dari Waduk Bajulmati. Pada desain 2014 Jaringan Irigasi Bajulmati hanya ada 

Saluran Primer dan Sekunder yang berada di Kabupaten Banyuwangi dan 

Kabupaten Situbondo. Saluran Induk Wonorejo yang berada di Kabupaten 

Situbondo seluas 478 ha dan Saluran Induk Bajulmati di Kabupaten Banyuwangi 

seluas 1.322 ha. 

Pembangunan Jaringan Irigasi DI Bajulmati dilaksanakan pada tahun 

2017, dengan potensi luas baku sawah 1.810 ha yang terdiri dari Saluran Induk 

Wonorejo yang berada di Kabupaten Situbondo seluas 473 ha dan Saluran Induk 

Bajulmati di Kabupaten Banyuwangi seluas 1.337 ha. 

Tujuan pembangunan jaringan irigasi DI Bajulmati yaitu agar air dari 

Waduk Bajulmati dapat mengairi petak sawah dan menunjang peningkatan 

produksi pertanian khususnya padi untuk memantapkan swasembada pangan, 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan petani, dan 

optimasi pemanfaatan sumber daya air. Masyarakat di sekitar Waduk Bajulmati 

sebagian besar berpofesi di sektor pertanian sebagai konsekuensi atas lahan 

terbesar adalah lahan pertanian, baik pertanian sawah irigasi teknis maupun 

pertanian sawah irigasi non teknis. 

Potensi tanaman bahan makanan terbesar di Kabupaten Banyuwangi 

adalah produksi tanaman padi, dengan hal ini Kabupaten Banyuwangi termasuk 

dalam lumbung padi di Provinsi Jawa Timur. Produksi padi pada tahun 2019 

sebanyak 125,215 ton. Produksi tanaman bahan makanan berikutnya yang 

dominan adalah jagung, dengan produksi sebanyak 26,136 ton pada tahun 2019. 

Potensi pertanian tanaman bahan makanan di Kabupaten Banyuwangi sangat 

besar, namun perkembangan potensi tersebut saat ini dan kedepan menghadapi 

beberapa tantangan yaitu alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman serta 

industry, alih fungsi tanaman ke pertanian hortikultura dikarenakan factor 

minimnya keuntungan yang diperolah petani. Pada tahun 2019, Banyuwangi 

telah mengekspor beras oraganik sebesar 2,8 ton tiap bulannya ke pasar Italia. 

Kini produk beras organik ini dalam masa pengembangan di 9 kecamatan 

dengan luas lahan sebesar 81,49 ha dan produksi sebesar 515,5 ton per tahun. 

Tanaman pertanian yang juga dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi 

adalah berupa jenis sayur-sayuran dengan cabai kecil sebagai komoditas dengan 
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produksi terbesar pada tahun 2019. Produksi cabai kecil di Kabupaten 

Banyuwangi pada tahun 2019 mencapai 21,776 ton. Selain cabai kecil, cabai 

besar juga merupakan komoditas dengan tingkat produksi yang terbesar dengan 

produksi sebanyak 13,052 ton pada tahun 2019. 

Tanaman buah-buahan unggulan yang memiliki tingkat produksi terbesar 

adalah komoditas jeruk siam dengan tingkat produksi sebanyak 420.906 ton. 

Jeruk siam merupakan salah satu produk buah andalan Kabupaten Banyuwangi 

dan telah mampu dipasarkan keluar daerah. Selain jeruk siam komoditas 

unggulan Kabupaten Banyuwangi adaalah pisang, semangka, dan manggis. 

Komoditas buah-buahan di Kabupaten Banyuwangi selain mampu dipasarkan 

keluar daerah juga mampu dipasarkan sampai pasar ekspor. 

Dengan dibangunnya Waduk Bajulmati diharapkan akan dapat 

meningkatkan produksi beras dari pola tanam padi-palawija menjadi padi-padi-

palawija. Pembangunan Waduk Bajulmati diharapkan dapat meningkatkan 

produksi pertanian, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat 

setempat. 

Pemanfaatan Waduk Bajulmati lainnya yaitu sebagai Pembangkit Micro 

Hydropower atau Mikrohidro. Potensi listrik yang bisa dihasilkan dari Waduk 

Bajulmati akan mencapai 0,34 megawatt yang bisa digunakan memenuhi 

kebutuhan waduk atau dijual ke PLN. Namun pemanfaatan pembangkit listrik 

saat ini masih dalam kajian bentuk kerja sama yang akan dilakukan antara 

pemerintah dan pihak swasta. 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan industri, kebutuhan akan 

energi listrik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Maka, 

pemanfaatan fungsi waduk sebagai pembangkit listrik tenaga air perlu 

ditingkatkan, sehingga direncanakan untuk mengetahui potensi pembangkit 

listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dengan debit yang tersedia di Waduk 

Bajulmati. Diharapkan dengan mengetahui potensi PLTMH yang ada, maka 

didapat sumber energi terbaru dengan instalasi lebih sederhana yang diharapkan 

dapat menambah suplai listrik di daerah sekitar Waduk Bajulmati. 

Waduk Bajulmati juga menyediakan air baku untuk air bersih sebesar 

210 lt/dt yang terdiri dari kebutuhan air bersih sebesar 50 lt/dt untuk 18.000 KK 

untuk Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dan penyediaan air baku 

sebesar 60 lt/dt untuk Pelabuhan Banyuwangi dan pengembangan industri di 

Banyuwangi. 
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Seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan aktivitas industri, 

kualitas air juga sangat rawan mengalami perubahan. Salah satunya perubahan 

kualitas air di Waduk Bajulmati, karena hal itulah perlu dilakukan pemantauan 

kualitas air agar kualitas air di Waduk Bajulmati tetap pada kondisi alamiahnya. 

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pemantauan kualitas air dengan 

melakukan sampling dan analisa beberapa parameter fisik serta kimia untuk 

menguji kualitas air Waduk Bajulmati. 

Pemantauan kualitas air Waduk Bajulmati ini rutin dilakukan dengan 

harapan mendapatkan informasi kualitas air secara periodik sehingga dapat 

dilakukan upaya-upaya untuk menjaga kualitas air tetap sesuai dengan baku 

mutu yang dipersyaratkan melalui koordinasi dengan stakeholder terkait 

mengingat Waduk Bajulmati ini berada pada Wilayah Sungai Baru Bajulmati 

yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Potensi Waduk Bajulmati tergantung pada kualitas air dan kesuburan 

perairan, apabila kualitas air dan kesuburan perairan menurun dan tercemar, 

maka akan menurunkan potensi waduk yang banyak dimanfaatkan oleh daerah 

sekitar seperti persediaan air baku dan irigasi. Penilaian kesuburan perairan 

dapat ditentukan dengan status trofik. Status trofik merupakan indikator tingkat 

kesuburan perairan berdasarkan unsur hara dan aktivitas biologi. 

Waduk bajulmati merupakan perairan eutrofik dengan nilai rata-rata 

Trophic Status Index sebesar 54,86. Kondisi perairan Waduk Bajulmati terdapat 

faktor yang membatasi biomassa alga yaitu phosphor. Total nitrogen dan total 

fosfor tergolong dalam perairan oligotrofik, sedangkan klorofil a dan kecerahan 

tergolong dalam perairan eutrofik. 

Waduk Bajulmati tidak hanya sebatas penampungan air untuk irigasi 

atau pembangkit tenaga listrik, tetapi fungsinya juga sudah berkembang menjadi 

lokasi wisata yang potensial dan menjadi andalan suatu daerah di Kabupaten 

Banyuwangi. Waduk Bajulmati menjadi primadona tujuan wisata baru bagi 

wisatawan, karena dekat Kawasan Taman Nasional Baluran. Berbeda dengan 

keindahan waduk pada umumnya, keindahan yang dihadirkan di Waduk 

Bajulmati mirip seperti di Misool Raja Ampat. Bukit-bukit kecil yang 

mengelilingi waduk air membuat suasana semakin sejuk. Pesona indahnya juga 

terlukiskan di air berwarna hijau yang tenang. Angin semilir yang sejuk begitu 

terasa ketika kaki berjalan di atas puncak perbukitan. 

Waduk Bajulmati selain jadi destinasi wisata baru ternyata juga menjadi 

tujuan wisata memancing bagi masyarakat sekitar dan dari luar kota. Bagi 



7 

 

 

 

pengunjung yang akan memancing, harus berputar mengelilingi waduk atau dari 

sisi selatan. Di lokasi Waduk Bajulmati juga disiapkan keramba-keramba ikan. 

Keramba merupakan salah satu tempat pemeliharaan ikan dengan 

mengoptimalkan manfaat perairan umum untuk budidaya ikan. Kegiatan tersebut 

merupakan pemanfaatan lahan pertanian ataupun lahan kosong untuk budidaya 

ikan tawar. Dengan adanya hal tersebut diharapkan bisa memberikan dampak 

perekonomian bagi masyarakat dan juga upaya menjaga stabilitas harga 

komoditas pangan pokok serta menurunkan jumlah daerah yang rentan terhadap 

rawan pangan. 

Air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang keberadaannya 

mutlak diperlukan, dengan bertambah tuanya planet bumi ini terjadi pemanasan 

global yang mengakibatkan berkurangnya jumlah volume air hujan (Macdonald, 

2001). Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup 

manusia dan makhluk hidup lainnya, untuk itu perlu adanya berbagai usaha yang 

dilakukan untuk mengelola sumber daya air yang ada dengan sebaik-baiknya. 

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah air, 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. Oleh karena itu, perlu adanya usaha pelestarian secara seimbang. 

Pengembangan sumber daya air perlu dilakukan sebagai bentuk usaha 

pelestarian agar sumber daya alam ini dapat terkelola dengan baik. 

Dalam pemanfaatan air diperlukan pengaturan yang cermat agar 

diperoleh hasil yang maksimum, diperlukan rencana pendistribusian air untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan air seperti kebutuhan air untuk mengairi 

sawah (irigasi), air baku, dan lain-lain. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan 

tersebut adalah dengan membuat suatu tampungan air atau waduk yang akan 

menampung air saat terjadi kelebihan air, sehingga air tetap tersedia saat terjadi 

musim kemarau. 

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 sesuai fungsinya baik sebagai waduk eka 

guna maupun waduk multi guna. Kebutuhan tersebut antara lain, kebutuhan air 

baku, kebutuhan air irigasi hingga pembangkit listrik tenaga air. 
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Lokasi Waduk Bajulmati memiliki topografi perbukitan bergelombang 

dengan ketinggian berkisar antara elevasi ± 90 sampai dengan 115 m terhadap 

dasar sungai Bajulmati. Dengan kondisi topografi daerah tersebut, menyebabkan 

beberapa daerah mengalami krisis air bersih. Sebagian masyarakat sekitar pun 

memilih untuk memanfaatkan sumber air permukaan yang ada. Pada 

kenyataannya, tidak jarang jumlah sumber air akan berkurang bahkan 

mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. 

Pada musim penghujan, debit air yang melimpah dari sungai akan 

langsung terbuang ke laut, sedangkan pada musim kemarau akan mengalami 

kekeringan sehingga terjadi kekurangan air. Oleh karena itu, dengan 

dibangunnya Waduk Bajulmati adalah agar dapat menampung kelebihan air saat 

musim penghujan, sehingga sepanjang tahun di Waduk Bajulmati terdapat 

genangan air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

setempat sebagai waduk serbaguna. Bendungan Bajulmati dibangun dengan 

memanfaatkan air dari Sungai Bajulmati yang sumber mata airnya berasal dari 

Gunung Ijen dan Gunung Baluran yang mengalir kearah timur yang selanjutnya 

bermuara di Selat Bali. 

Pada kenyataannya, pemanfaatan waduk ini belum optimal karena terjadi 

masalah keterbatasan air. Padahal Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten 

Situbondo yang terletak di bagian timur dari Propinsi Jawa Timur ini merupakan 

salah satu daerah pertanian yang cukup besar. Kedua kabupaten tersebut 

merupakan salah satu daerah lumbung padi di Provinsi Jawa Timur. Waduk 

Bajulmati berfungsi sebagai penyedia air untuk kebutuhan irigasi pada dua 

kabupaten tersebut. Dengan adanya Waduk Bajulmati diharapkan dapat 

menyimpan air yang melimpah, sehingga dapat ditampung untuk meningkatkan 

produksi pertanian di kedua kabupaten tersebut. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka diambil 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Berapa besar kebutuhan air irigasi pada Daerah Irigasi Bajulmati sebelum 

dan sesudah optimalisasi?. 

2. Berapa luas lahan maksimal untuk pertanian yang dapat diairi pada Daerah 

Irigasi Bajulmati?. 

3. Bagaimana pola tanam sawah di Daerah Irigasi Bajulmati secara optimal 

sesuai dengan ketersediaan air yang ada?. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis besar kebutuhan air irigasi pada Daerah Irigasi Bajulmati 

sebelum dan sesudah optimalisasi. 

2. Menganalisis luas lahan maksimal untuk pertanian yang dapat diairi pada 

Daerah Irigasi Bajulmati. 

3. Mengoptimalkan pola tanam sawah di Daerah Irigasi Bajulmati sesuai 

dengan ketersediaan air yang ada. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan gambaran pengaruh penambahan debit air irigasi pada 

Daerah Irigasi Bajulmati, sehingga dapat meningkatkan intensitas tanam. 

2. Dapat dijadikan bahan evaluasi atau kajian oleh instansi yang berwenang 

dalam pelaksanaan pemberian air irigasi di Daerah Irigasi Bajulmati. 

 

1.5. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan masalah pada penelitian ini dititikberatkan pada : 

1. Lokasi studi adalah Daerah Irigasi Bajulmati yang rencananya air dari 

Waduk Bajulmati yang terletak di Desa Bajulmati, Desa Sidodadi, dan Desa 

Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi akan 

dialirkan ke Dam Bajulmati untuk seterusnya mengalir menuju saluran-

saluran irigasi guna mengairi lahan-lahan pertanian. 

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

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan Proposal Tesis ini disusun dalam 3 bab, di mana pokok bahasan 

untuk tiap bab adalah sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan dan ruang lingkup penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB 2 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 
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perhitungan optimalisasi pemberian air irigasi pada Daerah Irigasi Bajulmati. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang bagan alir penelitian, subyek penelitian, lokasi dan metode 

penelitian secara berurutan dalam penyelesaian tesis yang berisi tentang 

optimalisasi pemberian air irigasi pada jaringan irigasi Daerah Irigasi Bajulmati. 

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang analisis curah hujan, evapotranspirasi, debit andalan, curah 

hujan efektif, kebutuhan air irigasi, dan keseimbangan air (water balance) secara 

berurutan dalam penyelesaian tesis yang berisi tentang optimalisasi pemberian 

air irigasi pada Daerah Irigasi Bajulmati. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Menguraikan tentang hasil analisis data dan pembahasan pada BAB 4 serta 

memberikan saran setelah adanya optimalisasi pada penelitian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


