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ABSTRAK 
 

Aktivitas dan operasional usahatani di lahan lebak sangat tergantung pada sistem 
tata air. Air adalah bahan alami yang secara mutlak diperlukan tanaman dalam jumlah 
cukup pada saat yang tepat. Untuk itu teknologi pengelolaan air di lahan lebak sangat 
diperlukan. Pengelolaan air ditingkat petani dapat dilakukan dengan sistem surjan, dan 
kemalir. Dengan sistem ini proses aliran air masuk dan keluar dapat dikendalikan lebih 
mudah dan lancar. Teknologi yang dapat menjelaskan hubungan aliran masuk (inflow) dan 
aliran keluar (outflow) dari proses sirkulasi air untuk suatu periode tertentu di suatu lahan 
tertentu adalah dengan menggunakan teknologi neraca air. Strategi penataan air di lahan 
rawa lebak sebagai judul dari tulisan ini dimaksudkan untuk mengemukakan analisis air 
alamiah yang dapat dilakukan di lahan rawa lebak. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan 
tentang teknologi neraca air di lahan rawa lebak. Disusun dalam bentuk persamaan neraca 
sehingga dapat diketahui besarnya nilai tiap penyusun komponen masukan dan keluaran. 
Dalam bentuk rata-rata klimatik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
perencanaan pertanian seperti untuk menyusun pola dan waktu tanam yang selama ini 
menjadi masalah kegagalan usahatani di lahan rawa lebak.Tulisan ini disusun dengan 
membuat contoh anailsis neraca air di daerah agroklimat tropika bermusim hujan dan 
kemarau. Untuk neraca air di lahan rawa lebak, analisis dilanjutkan dengan memperhatikan 
sifat dan kondisi lahan rawa lebak serta perlakuan tanah terhadap air. Dengan disusunnya  
neraca air di lahan rawa lebak maka bila curah hujan terlalu tinggi perlu dibangun guludan 
dan draenase yang baik, apabila memungkinkan dapat dibangun bangunan penyimpan air 
seperti embung. Di musim kemarau apabila memungkinkan dapat dilakukan pemberian 
irigasi/siraman dengan memanfaatkan saluran irigasi atau pemompaan air tanah sehemat 
mungkin. Penyusunan pola tanam kultivar semusim dalam hal pemilihan kombinasi 
tanaman dan pergiliran musim tanam juga dapat dilakukan dengan adanya penyusunan 
neraca air lahan di lahan rawa lebak. 
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PENDAHULUAN 
 

 Lahan rawa (lebak dan pasang surut) memiliki potensi besar untuk dijadikan pilihan 
strategis guna pengembangan areal produksi pertanian kedepan yang menghadapi tantangan 
makin kompleks, terutama untuk mengimbangi penciutan lahan subur maupun peningkatan 
permintaan produksi, termasuk ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis 
(Alihamsyah, 2002). Hasil penelitian dan pengalaman menyatakan bahwa dengan 



 198 

pengelolaan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik lahan serta melalui penerapan 
IPTEK yang benar, maka lahan rawa yang tergolong lahan marjinal dengan tingkat 
kesuburan alami rendah dapat dijadikan areal pertanian yang produktif (Ismail et al. 1993). 

Provinsi Jambi mempunyai potensi lahan rawa lebak yang dapat dikembangkan 
untuk pertanian seluas 40.521 ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan untuk persawahan 
lebak sekitar 21.402 ha, tersebar di Kabupaten Kerinci, Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, 
Bungo, Kota Jambi, Sarolangun, dan Tanjung Jabung (Sastraatmaja et al, 2000; Soepani, 
1992).  Semenjak tahun 2003 pemerintah Indonesia  telah memprogramkan pengembangan 
lahan rawa lebak di Provinsi Jambi seluas 24,15 ribu ha yang berlokasi di Kabupaten 
Batanghari seluas 9,3 ribu ha, Muaro Jambi 7,1 ribu ha,  dan beberapa kabupaten lainnya. 

Permasalahan yang selama ini ditemui dalam pemanfaatan lahan rawa lebak untuk 
pertanian adalah: 1) sistem tata air yang belum terkendali, 2) rendahnya tingkat kesuburan 
tanah, 3) masalah biologi berupa gangguan hama, penyakit dan gulma, 4) masalah sosial 
ekonomi seperti tenaga kerja, keterbatasan modal, tingkat pendidikan, pemberdayaan 
petani, kelembagaan, status tanah, tenaga penggarap, koordinasi, serta sarana dan prasarana 
yang kurang memadai (Djakfar, 1989; Sinar Tani b, 2003; Direktorat Rawa, 1991). 

Aktifitas dan operasional usahatani di lahan rawa lebak sangat tergantung pada 
sistem tata air. Air adalah bahan alami yang secara mutlak diperlukan tanaman dalam 
jumlah cukup pada saat yang tepat. Kelebihan dan kekurangan air akan menimbulkan 
bencana. Tanaman yang mengalami kekeringan akan mengakibatkan penurunan kuantitas 
dan kualitas produksi. Air yang yang berlebih juga mengakibatkan penurunan hasil panen, 
menimbulkan penyakit. Kelebihan air dalam jumlah besar memudahkan pencucian tanah, 
erosi dan banjir. 

Untuk itu teknologi pengelolaan air di lahan rawa lebak sangat diperlukan. 
Pengelolaan air ditingkat lahan petani dapat dilakukan dengan sistem surjan, dan kemalir. 
Dengan sistem ini proses aliran air masuk dan keluar dapat dikendalikan lebih mudah dan 
lancar. Teknologi yang dapat menjelaskan hubungan aliran masuk (inflow) dan aliran 
keluar (outflow) dari proses sirkulasi air untuk suatu periode tertentu di suatu lahan tertentu 
adalah dengan menggunakan teknologi neraca air (Sasrodarsono dan Takeda 1978). 
Sehingga salah satu kesimpulan penting siklus air di lahan rawa yaitu bahwa jumlah air 
ditentukan oleh neraca air, atau neraca masukan (input) dan keluaran (output). Neraca air 
(water balance) mudah berubah dari satu ke lain tempat dan dari suatu waktu ke waktu 
berikutnya. 

 Strategi penataan air di lahan rawa lebak sebagai judul dari tulisan ini dimaksudkan 
untuk mengemukakan analisis air alamiah yang dapat dilakukan di lahan rawa lebak. 
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang teknologi neraca air di lahan rawa lebak. 
Disusun dalam bentuk persamaan neraca sehingga dapat diketahui besarnya nilai tiap 
penyusun komponen masukan dan keluaran. Dalam bentuk rata-rata klimatik sehingga 
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan pertanian seperti untuk menyusun pola 
dan waktu tanam yang selama ini menjadi masalah kegagalan usahatani di lahan rawa 
lebak. 
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TINJAUAN 
 
Kondisi Lahan Rawa Labak Provinsi Jambi 

Provinsi Jambi telah mengusahakan sawah lebak untuk pertanaman padi di 
beberapa kabupaten, tetapi produksi masih rendah umumnya dibawah 2 t/ha dengan 
frekuensi penanaman padi adalah satu kali dalam setahun (BPS, 2002). Untuk dapat 
memanfaatkan lahan lebak secara optimal diperlukan teknik penataan lahan dan air, 
pengelolaan tanah dan hara, pemilihan komoditas yang sesuai, ekonomis dan mempunyai 
umur yang pendek serta pengaturan pola tanam yang sesuai. Dengan teknik penataan lahan 
dan air, pengaturan pola tanam serta teknik budidaya yang sesuai, masalah kekeringan 
dapat diatasi karena fluktuasi air permukaan dapat diatasi dengan baik sehingga waktu yang 
dapat digunakan untuk bertanam menjadi lebih panjang. 

Pemilihan komoditas yang sesuai di lahan rawa lebak juga merupakan teknologi 
yang tepat yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan tipologi lahannya. 
Penggunaan varitas unggul padi dan palawija perlu dikembangkan pada lahan ini. Varietas 
unggul yang khusus untuk lahan rawa lebak belum diperoleh, tetapi beberapa varietas 
unggul yang dapat beradapatsi baik telah teridentifikasi seperti : IR-42, Kapuas, Cisadane, 
Sei Lalan, Banyuasin, dan Batanghari. Varietas unggul ini lebih toleran pada lahan lebak 
dangkal dan tengahan (Waluyo et al, 2000).  

Isdijanto dan Noorjanah (2002) mendapatkan bahwa dengan pengaturan populasi 
dan pemupukan pada tanaman padi dapat meningkatkan produksi. Disamping padi, 
beberapa jenis tanaman yang bisa dibudidayakan di lahan ini adalah jagung, kedelai, 
kacang tanah, kacang hijau, cabe, tomat, mentimun, bawang merah, petsai, kacang panjang, 
buncis, semangka, nenas, pisang, jeruk, rambutan, kelapa, kopi, lada dan jahe (Sinar Tani a, 
2003) 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh BPTP Jambi di Desa Kota Karang 
Kumpeh Ulu pada tahun 2005 di dapatkan bahwa varietas unggul yang dapat beradaptasi 
baik pada kondisi lahan rawa lebak adalah : padi varietas IR-64, jagung varietas Pioner 20, 
dan kedelai varietas Wilis. Tetapi produksi yang dicapai padi varietas IR-64 ini masih di 
bawah produksi rata-rata yang bisa dicapai yaitu sebesar 5 ton ha-1 dan produksi jagung 
tertinggi yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan produksi jagung di lahan rawa yang 
telah dicapai Balitra yaitu sebesar 3.90 - 5 t/ha. Masih rendahnya produksi yang dicapai 
karena sistem tata air yang belum sempurna, disamping faktor biofisik lain  dengan 
kesuburan yang masih rendah serta gangguan hama dan penyakit. 
 Saluran air baik primer, sekunder dan tersier di lokasi penelitian pada umumnya 
dalam keadaan kotor dan tidak terawat lagi. Pintu air pada saluran primer tidak berfungsi 
dengan baik. Sedangkan saluran tersiernya tidak kelihatan bahkan tidak ada. Kondisi ini 
menyebabkan aliran air tidak terkontrol sehingga pada waktu hujan lahan tergenangi air 
dalam jangka waktu lama sehingga sering menyebabkan kegagalan usahatani. Keadaan ini 
menyebabkan banyak petani yang enggan menggarap kembali lahan lebak tengahan di desa 
Kota Karang. 
 Petani rawa lebak di desa Kota Karang umumnya menanam padi satu kali setahun 
saat musim kering di lebak dalam dan dua kali setahun di lebak dangkal yaitu padi – bera – 
padi. Sedangkan pada lebak tengahan di desa Kota Karang pada saat penelitian lahan baru 
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dibuka kembali setelah sebelumnya ditelantarkan akibat tidak berfungsinya saluran air, 
sehingga aliran air tidak terkendali dengan baik. 
 Untuk dapat melakukan penataan air di lahan rawa lebak ini perlu dibuat suatu 
strategi penataan air, salah satunya dengan merencanakan pembuatan neraca air lahan di 
lakosi penelitian. 
 
Pengelolaan Lahan Rawa Lebak 

 Sesuai dengan letak fisiografinya pada daratan banjir, lahan rawa lebak ini dibagi 
kedalam dua golongan yaitu tanah-tanah tanggul sungai dan dataran rawa belakang 
(Subagyo dan Supraptohardjo, 1978). Disepanjang aliran sungai (besar), lahan rawa lebak 
terletak kearah hulu sungai dan umumnya sudah termasuk daerah aliran sungai (DAS) 
bagian tengah (mid stream area) (Sinar Tani, 2003). Sedangkan menurut Widjaya-Adhi et 
al (1992) berdasarkan tipologinya, rawa lebak dibagi menjadi 3 golongan yaitu rawa lebak 
dangkal (pematang) yang mempunyai kedalaman air kurang dari dari 50 cm dengan masa 
genangan kurang dari 3 bulan, rawa lebak tengahan dengan kedalaman air 50-100 cm 
dengan masa genangan 3-6 bulan, dan rawa lebak dalam mempunyai kadalaman air lebih 
dari 100 cm dengan masa genangan lebih dari 6 bulan. Umumnya lahan ini didominasi oleh 
jenis tanah Alluvial dan Gambut. 

Rawa lebak ini dapat dikembangkan menjadi persawahan khususnya pada lahan 
lebak dangkal dan lebak tengahan, sedangkan untuk lebak dalam dapat dimanfaatkan 
sebagai tempat penangkapan ikan air tawar atau peternakan unggas air seperti itik 
(Direktorat Rawa, 1991). Upaya  memanfaatkan lahan rawa lebak untuk pertanian 
sesungguhnya telah banyak dikerjakan oleh petani yang juga didukung oleh kebijakan 
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Namun karena upaya pemanfaatan yang 
dilakukan masih sangat sederhana, maka produktivitas yang diperoleh petani umumnya  
masih tergolong rendah. 

Lahan rawa lebak mempunyai kondisi yang sangat spesifik, sehingga dalam upaya 
pemanfaatannya untuk usaha pertanian memerlukan pengelolaan yang khas disesuaikan 
dengan kondisi lingkungannya. Kekhasan dari lahan rawa lebak adalah kebanjiran dengan 
fluktuasi kedalaman air yang susah diterka pada musim hujan, dan sebaliknya kekeringan 
pada musim kemarau. Genangan air pada musim hujan dan kekeringan pada musim 
kemarau mengakibatkan terjadinya berbagai proses oksidasi-reduksi di dalam tanah 
sehingga menyebabkan turunnya pH tanah dan  ketersediaan hara bagi tanaman terutama 
unsur hara N, P dan K. 

Penataan lahan perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawa 
lebak. Pada genangan air yang dangkal, lahan lebak dangkal dapat ditata sebagai sawah 
tadah hujan atau kombinasi sawah dengan guludan (sistem surjan). Teknologi ini telah 
dikembangkan oleh Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balitra). Untuk melakukan 
penataan lahan tingkat usahatani sistem surjan perlu dipadukan dengan pembuatan saluran 
sebelah sisinya. Saluran ini berfungsi sebagai sumber air. Hasil kajian Waluyo et al. (2002)  
dengan diterapkan sistim surjan pada rawa lebak pemanfaatan lahan lebih efisien, karena 
lahan sepanjang tahun dapat ditanami. Disamping itu pergiliran tanaman akan lebih 
menyuburkan tanah, yang akan meningkatkan produktivitas lahan dan diharapkan 
meningkatkan pendapatan petani. 
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Dalam pembukaan areal persawahan lahan rawa lebak perlu didahului dengan 
penelitian identifikasi dan karakterisasi sumberdaya lahan dan air untuk menghimpun data 
dan informasi sehingga dapat diketahui potensi pengembangannya secara akurat. Dengan 
demikian dapat menghindarkan terjadinya kesalahgunaan lahan yang dapat mengakibatkan 
kegagalan dalam sistem pertanian yang akan dikembangkan dan kerusakan lingkungan. 
Dalam penelitian identifikasi dan karakterisasi sumberdaya lahan dan air akan dapat 
diungkapkan potensi lahan dan kendala-kendala baik fisik, kimia, biologi  dan sosial 
ekonominya serta cara menanggulangi kendala tersebut. 

 
Pengelolaan Lahan dan Air 
 Teknologi pengelolaan lahan rawa lebak dapat diaktualisasikan melalui ameliorasi, 
pemupukan berimbang, pengolahan tanah dan air (Adnyana et al 2005). Teknologi 
pengelolaan air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air semaksimal mungkin untuk 
memenuhi kebutuhan tanaman, dan mengatur keseimbangan air yang masuk dan air yang 
keluar. Penataan saluran air yang baik sangat penting agar air dapat dikendalikan. 
Pengelolaan air di tingkat lahan dapat dilakukan dengan sistem surjan, kemalir dan caren. 
Dengan sistem ini proses aliran air masuk dan keluar dikendalikan lebih mudah dan lancar. 
Teknologi neraca air merupakan salah satu teknologi yang dapat mengatur aliran air masuk 
dan keluar. 
 
Ketersediaan Teknologi 
 Kegiatan-kegiatan penelitian di lahan rawa selama lebih kurang 10 tahun belakang 
ini telah menghasilkan banyak teknologi untuk meningkatkan produktifitas lahan (Adnyana 
et al. 2005). Namun demikian teknologi neraca air belum banyak diterapkan oleh para 
peneliti sehingga pengelolaannya di tingkat petani menjadi sangat terbatas. Hal ini 
menyebabkan produktifitas lahan di tingkat petani juga masih rendah karena air di lahan 
rawa sangat berfluktuasi. Kemudian masalah anomali iklim, munculnya La Nina dan el 
Nino, menyebabkan lahan tergenang dan kekeringan. 
 
Teknologi Neraca Air Lahan 

Keberadaan air di bumi mengikuti suatu sistem dinamik. Fase selalu berubah yaitu: 
padat, cair dan gas, demikian pula selalu berpindah tempat di ruang hidrosfer, atmosfer dan 
litosfer. Proses dinamika air membentuk suatu sirkulasi /siklus yaitu siklus hidrologi. Salah 
satu kesimpulan penting siklus hidrologi yaitu bahwa jumlah air di suatu luasan tertentu 
ditentukan oleh neraca air lahan (Nasir, 2000). Teknologi Neraca air lahan ini dapat 
mengetahui kondisi agroklimatik terutama dinamika kadar air tanah pada lahan rawa lebak 
sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pola tanam secara umum. 

Dalam melakukan analisis neraca air diperlukan data-data sebagai masukan dan 
keluaran serta prosedur analisisnya sebagai berikut : 
Data- data yang Diperlukan : 
1. Data curah hujan (CH) sebagai masukan 
2. Data evapotranspirasi  potensial (ETP) sebagai keluaran 
3. Data kadar air tanah (KAT) pada tingkat kapasitas lapang (KL) dan titik layu permanen 

(TLP). 
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Prosedur analisis 
 Diperlukan data rata-rata atau data berdasarkan nilai peluang tertentu jangka 
panjang, idealnya 30 tahun untuk unsur iklim curah hujan dan ETP, di mana 
  M    =   K ....................................................................................................(1) 
  CH  =   ETP  +  S. CH (Surplus curah hujan) .............................................(2) 
Bila nilai S.CH positif berlangsung surplus air hujan, digunakan untuk meningkatkan kadar 
air tanah (d KAT). Apabila KAT telah mencapai KL, sisanya akan menjadi surplus air 
tanah (S), maka persamaan (2) diuraikan menjadi : 
 CH  =   ETP  +  dKAT  +   S..................................................................................(3) 
Surplus air (S) dapat berupa genangan (surfece runoff) 

Di wilayah tanpa musim kemarau KAT terus menerus mencapai KL tiap bulan, tiap 
bulan seluruh nilai surplus merupakan nilai runoff. Di wilayah hujan dan kemarau, KAT 
mencapai KL di musim hujan, sedangkan di musim kemarau terjadi penurunan nilai KAT 
dari nilai KL. Walaupun pengumpulan nilai surplus air berlangsung di musim hujan tetapi 
pelepasan air runoff dapat terus berlangsung sampai musim kemarau, hingga air surplus 
habis. Bila CH  <  ETP  maka nilai S.CH negatif, berlangsung defisit air hujan. periode 
defisit dapat dianggap sebagai musim kemarau, evapotranspirasi tidak mencapai nilai ETP. 
 Berdasarkan rekomendasi dari teknologi neraca air ini, maka  tata air air di lahan 
rawa lebak dapat diatur. Pada saat terjadi surplus pada teknologi saluran air, saluran air 
dapat dibuka, sebaliknya pada saat terjadi defisit air maka dilakukan penutupan saluran air. 
Berikut ini disajikan contoh analisis neraca air lahan daerah Jember, Jawa Timur (Tabel 1). 
 
Tabel 1. neraca air lahan rata-rata bulana periode lebih kurang 30 tahun 
Unsur 
(mm) 

Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des TH 

CH 407 355 329 199 160 110 58 56 73 147 261 360 2515 
ETP 131 118 128 124 123 110 102 106 115 131 130 132 1450 
CH-ETP 276 237 201 75 37 0 -44 -50 -42 16 131 228 1065 
KAT 300 300 300 300 300 300 300 259 219 190 206 300  
ETA 131 118 128 124 123 110 99 96 102 131 130 132 1423 
Def 0 0 0 0 0 0 3 10 13 0 0 0 26 
Surp 276 237 201 75 37 0 0 0 0 0 37 228 1092 
Runoff 200 218 210 143 90 45 22 12 7 3 19 123 1092 
Sumber : Pengelohan data skunder 
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         Gambar 1. Grafik neraca air lahan daerah Jember, Jawa Timur 
 
 Garafik pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa lahan pertanian di Jember 
khususnya pada KL = 300 mm/M dan TLP = 100 mm/M mengalami perubahan KAT antar 
bulan dalam setahun yang cukup besar. Neraca air menyebabkan berlangsungnya delapan 
bulan musim hujan (Oktober – Mei) dan empat bulan musim kemarau (Juni – September). 
Keadaan ini menyebabkan KAT mncapai KL selama delapan bulan (November – Juli), 
sedangkan selama empat bulan lainnya (Juli – Oktober) KAT kurang dari KL tetapi air 
masih tersedia untuk tanaman karena masih berada di atas TLP. Pada kondisi keragaman 
KAT sedemikian ini perlu dilakukan perencanaan jadwal tanam dan pemilihan jenis 
tanaman sebaik mungkin. 

Tanaman semusim (total umur lebih kurang tiga bulan) termasuk pengolahan tanah 
memerlukan waktu empat bulan per musim tanam. Sehingga periode satu tahun perlu 
dibagi tiga musim tanam diawali bulan Oktober, dengan demikian pembagian musim tanam 
adalah sebagai berikut : 
 Musim tanam     I  : Oktober – Januari 
 Musim tanam    II  : Februari – Mei 
 Musim tanam   III  : Juni – September 

Pemilihan jenis kultivar disesuaikan dengan kondisi KAT. Pada contoh lahan 
tanaman di Jember  dapat dipilih kelompok tanaman sebagai berikut: 
 Musim tanam     I  : kultivar yang memerlukan banyak air (tanaman hidrofit) 
 Musim tanam    II  : kultivar yang memerlukan KAT > 0.5, air tersedia yaitu tanaman                
    golongan mesofit – hidrofit 
 Musim tanam   III  : kultivar yang mampu beradaptasi pada keadaan tanah kering yaitu  
     tanaman golongan mesofit – xerofit. 

Hal di atas adalah salah satu contoh daerah agroklimat. Di daerah-daerah lain 
mungkin mengalami musim kemarau dan musim hujan  yang lebih lama atau lebih singkat 

Surplus 
 

 ETP 

CH 

Surplus 

Defisit 
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dari Jember. Pada neraca air di lahan rawa analisis dilanjutkan dengan memperhatikan sifat 
dan perlakuan tanah terhadap air neto serta dinamika kadar air tanah pada lahan rawa lebak. 
 Dengan disusunnya  neraca air di lahan rawa lebak maka dapat diketahui saat 
terjadinya surplus dan defisit air. Apabila curah hujan terlalu tinggi yang mengakibatkan 
terjadinya surplus air maka perlu dibangun guludan dan drainase yang baik, apabila 
memungkinkan dapat dibangun bangunan penyimpan air seperti embung. Di musim 
kemarau yang mengakibatkan terjadinya defisit air  dapat dilakukan pemberian 
irigasi/siraman dengan memanfaatkan saluran irigasi atau pemompaan air tanah sehemat 
mungkin. 
 
 

KESIMPULAN 
 

Penataan saluran air yang baik di lahan rawa lebak sangat penting agar air dapat 
dikendalikan. Pengelolaan air di tingkat lahan dapat dilakukan dengan sistem surjan, 
kemalir dan caren. Dengan sistem ini proses aliran air masuk dan keluar dapat dikendalikan 
lebih mudah dan lancar. Teknologi neraca air merupakan salah satu teknologi yang dapat 
mengatur aliran air masuk dan keluar. Dengan adanya teknologi neraca air sehingga 
penataan air di lahan rawa lebak dapat dilakukan. Pada saat terjadi surplus pada teknologi 
saluran air, saluran air dapat dibuka, sebaliknya pada saat terjadi defisit air maka dilakukan 
penutupan saluran air. Bila curah hujan terlalu tinggi perlu dibangun guludan dan draenase 
yang baik . Di musim kemarau dapat dilakukan pemberian irigasi 
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