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KATA PENGANTAR 

 
Penurunan kondisi saluran dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja sistem irigasi. 
Saluran yang tidak berfungsi baik dapat menyebabkan tingginya kehilangan air sehingga 
meningkatkan kebutuhan air Daerah Irigasi. Selain itu, pemerataan distribusi air di Daerah 
Irigasi tersebut dapat terkendala. Pada saluran irigasi, penurunan fungsi ini umumnya 
disebabkan karena kerusakan lining akibat umur bangunan/lining sudah melewati umur 
teknis, bencana, atau kualitas bahan yang kurang baik saat konstruksi. Berbagai upaya 
telah dilakukan oleh pemerintah untuk rehabilitasi pun umumnya terkendala karena 
keseragaman kualitas bahan yang sulit dikontrol dan kebutuhan pengerjaan yang relatif 
lama. 

Balai Litbang Irigasi pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan penelitian untuk 
mengembangkan teknologi alternatif dalam pembangunan ataupun rehabilitasi jaringan 
irigasi, yaitu jaringan irigasi modular. Pembangunan lining saluran dilakukan menggunakan 
modul beton precast yang dapat dirangkai untuk menjadi satu kesatuan utuh penampang 
lining saluran. Lining saluran modular ini diharapkan dapat menjadi alternatif untuk 
mempercepat pekerjaan konstruksi di lapangan, meningkatkan keseragaman dan kualitas 
bahan lining, serta memperpanjang umur teknis lining. 

Buku output ini merupakan hasil dari kegiatan penelitian tersebut. Teknologi saluran irigasi 
modular dibahas mulai dari keunggulan, persyaratan penggunaan, kriteria penerapan, 
spesifikasi, dan peluang serta contoh penerapan.  

Buku ini disusun oleh Hanhan A. Sofiyuddin, STP, M.Agr dan M. Uzaer, ST dengan arahan 
dan bimbingan Kepala Balai Litbang Teknologi Irigasi selaku penanggung jawab kegiatan. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
penyusunan buku ini. 

  

 

 

Bandung,  November 2017 
Kepala Pusat litbang Sumber Daya Air 

 

 
Dr. Ir. Eko Winar Irianto, MT  
NIP. 19570722 198503 1 002 

 



Saluran Irigasi Modular 

ii 
Pusat Litbang Sumber Daya Air 

 

DAFTAR ISI 

 
KATA PENGANTAR ................................................................................................................i 
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii 
DAFTAR GAMBAR................................................................................................................. ii 
DAFTAR TABEL .................................................................................................................... iii 
BAB I DESKRIPSI TEKNOLOGI ............................................................................................... 4 
BAB II KEUNGGULAN ........................................................................................................... 5 

2.1. Kualitas Konstruksi ............................................................................................... 5 
2.2. Waktu Pengerjaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja .................................................. 6 
2.3. Life Cycle Cost ...................................................................................................... 6 

BAB III PERSYARATAN PENGGUNAAN .................................................................................. 8 
BAB IV SPESIFIKASI TEKNIS ................................................................................................ 10 

4.1. Desain Modul Saluran ........................................................................................ 10 
4.2. Konfigurasi Modul .............................................................................................. 13 

BAB V PELUANG DAN CONTOH PENERAPAN ..................................................................... 14 
5.1. Peluang Penerapan ............................................................................................ 14 
5.2. Contoh Penerapan ............................................................................................. 14 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 17 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

 
Gambar 1. Kekuatan Sambungan Modular .......................................................................... 5 
Gambar 2. Produktivitas tenaga kerja pada C modul ........................................................... 6 
Gambar 3. Biaya konstruksi dan pemeliharaan pada setiap periode tahun.......................... 7 
Gambar 4. Desain Modul Siku ........................................................................................... 10 
Gambar 5. Desain Modul Lantai/Dinding ........................................................................... 11 
Gambar 6. Desain Modul Sabuk Atas ................................................................................ 11 
Gambar 7. Sambungan Modul........................................................................................... 12 
Gambar 8. Bentuk Penampang pada Berbagai Konfigurasi Saluran Modular ..................... 13 
Gambar 9. Pengerjaan Saluran Modular di DI Kadugenep ................................................. 15 
Gambar 10. Saluran Modular di DI Kadugenep .................................................................. 15 
Gambar 11. Pengerjaan Saluran Modular di DI Cimajau .................................................... 16 
Gambar 12. Saluran Modular di DI Cimajau ....................................................................... 16 
 



Saluran Irigasi Modular 

iii 
Pusat Litbang Sumber Daya Air 

DAFTAR TABEL 

 
Tabel 1. Konfigurasi Modul Saluran Modular ..................................................................... 13 
Tabel 2. Lokasi Penerapan ................................................................................................. 14 

 



Saluran Irigasi Modular 

4 
Pusat Litbang Sumber Daya Air 

BAB I  
DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

Saluran pembawa merupakan komponen penting yang sangat mempengaruhi kinerja 
sistem irigasi. Dalam penilaian kinerja sistem irigasi (Kementerian PUPR, 2015), bobot 
saluran pembawa terhadap kinerja sistem irigasi secara keseluruhan adalah sebesar 10% 
dan merupakan bobot terbesar kedua setelah bangunan utama (13%). Saluran juga 
memegang peranan penting dalam penghematan air irigasi yang peningkatannya dapat 
dilakukan dengan membangun pasangan (lining) di tubuh saluran (Pusposutarjo, 2001). 
Lining saluran berfungsi untuk mengurangi kehilangan air, mencegah gerusan dan erosi, 
mencegah berkembangnya tumbuhan air, mengurangi biaya pemeliharaan, memberi-
kelonggaran untuk lengkung yang lebih besar, dan mengurangi pembebasan tanah 
(Direktorat Irigasi dan Rawa, 2013a). 

Penurunan kondisi dan fungsi lining saluran umumnya mengakibatkan kebocoran dan 
kelongsoran tanggul saluran.  Hal ini dapat disebabkan karena umur bangunan, bencana 
atau kualitas bahan yang kurang baik saat konstruksi. Tindakan rehabilitasi pun umumnya 
terkendala karena keseragaman kualitas bahan yang sulit dikontrol dan kebutuhan 
pengerjaan yang relatif lama. Hal ini dapat dihindari salah satunya dengan menggunakan 
saluran irigasi modular. 

Saluran irigasi modular dibuat menggunakan beton pracetak yang dibentuk sebagai modul-
modul yang menyusun satu penampang penuh saluran. Jenis modul meliputi modul sudut, 
lantai/dinding, sabuk atas, dan pondasi. Penampang saluran yang memiliki dimensi 
berbeda dapat dibangun dengan menambah atau mengurangi jumlah modul 
lantai/dinding. Desain masing-masing komponen modular dibuat tidak hanya dengan 
mempertimbangkan kriteria teknis namun juga mudah diterapkan oleh P3A dengan 
menggunakan alat sederhana. 
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BAB II  
KEUNGGULAN 

 

2.1. Kualitas Konstruksi 

Mutu konstruksi saluran irigasi modular tercermin dari bahan yang digunakan. Spesifikasi 
bahan yang digunakan adalah beton K300 yang berdasarkan SNI 03-2847-2002 termasuk 
dalam mutu sedang. Spesifikasi mutu ini umum digunakan sebagai plat lantai jembatan, 
gelagar beton bertulang, diafragma, kerb betob pracetak, gorong-gorong beton bertulang, 
dan bangunan bawah jembatan. Dengan spesifikasi ini, modul saluran mempunyai 
kekuatan yang cukup baik untuk mencegah keretakan pada saat mobilisasi dari workshop 
dan juga beban konstruksi. Spesifikasi ini sesuai juga dengan surat edaran Dirjen Sumber 
Daya Air (2017) dimana mutu beton pracetak yang dipersyaratkan adalah K300 apabila 
beton pracetak dibuat di workshop dan K250 apabila beton pracetak dibuat di lokasi 
penerjaan (in-situ). Setiap modul dicetak di workshop sehingga keseragaman kualitas 
bahan dapat terjaga. 
Selain itu, kualitas konstruksi juga didukung oleh metode penyambungan yang digunakan, 
yaitu tipe sambungan berkait. Sambungan pada arah sejajar aliran dilengkapi kaitan yang 
diikat dengan besi beton dan ditutup dengan mortar sehingga dinding saluran kokoh. Tipe 
sambungan berkait memiliki kekuatan yang lebih baik 49% dan  98% bila dibandingkan 
sambungan tipe L ataupun lidah alur (Gambar 1). Pada arah tegak lurus aliran, celah 
sambungan diisi dengan mortar sehingga saluran lebih kedap. Hal ini memungkinkan 
pengerjaan saluran modular dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, kekedapan saluran 
cukup baik, dan dinding saluran cukup kokoh.  

 
Gambar 1. Kekuatan Sambungan Modular 
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2.2. Waktu Pengerjaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja 

Analisis produktifitas tenaga kerja dilakukan untuk mengidentifikasi waktu pengerjaan dan 
kebutuhan tenaga kerja. Hasil analisis terdapat pada Gambar 2. Pada awal konstruksi, 
produktifitas tenaga kerja cukup rendah hingga kumulatif sekitar 20 orang.jam. 
Produktivitas kerja kemudian meningkat hingga pada kumulatif jam kerja 40 orang.jam 
dapat melebihi produktivitas kerja pekerjaan pasangan batu kali. Produktivitas kerja 
kemudian mencapai kestabilan pada sekitar kumulatif jam kerja 70 orang.jam pada nilai 
0,056 m/orang.jam. Nilai ini lebih tinggi 44% dibandingkan nilai produktivitas tenaga kerja 
pekerjaan pasangan batu kali (0,039 m/orang.jam). Hal ini membuktikan bahwa pengerjaan 
saluran modular dapat lebih cepat dibandingkan dengan pasangan batu kali1. 

 

 

Gambar 2. Produktivitas tenaga kerja pada C modul 

2.3. Life Cycle Cost 

Analisis finansial dilakukan untuk mengidentifikasi life cycle cost saluran modular dalam 
satu periode umur teknis.  Analisis dilakukan berdasarkan AHSP tahun 2016 (Kementerian 
PUPR, 2016) pada saluran sepanjang 117 m. Beberapa modifikasi pada AHSP tersebut 
dilakukan untuk mengakomodir komponen biaya saluran modular yang belum tercantum, 
seperti pemasangan modul dan pengisian celah sambungan.  Hasil analisis terdapat pada 
Gambar 3. 
 

                                                 

 
1 Perbandingan dilakukan dengan kebutuhan tenaga kerja pekerjaan lining pasangan batu kiri-kanan 
pada dimensi yang sama sesuai AHSP pada Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga 
Satuan Pekerjaan 
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Gambar 3. Biaya konstruksi dan pemeliharaan pada setiap periode tahun 

 
Pada saat konstruksi, biaya investasi saluran modular lebih tinggi dibandingkan pasangan 
batu kali. Untuk 117 m panjang saluran, biaya yang diperlukan saluran modular adalah 
sebesar Rp. 1.481.085/m atau lebih tinggi 61% dibandingkan saluran pasangan batu kali 
yang sebesar Rp. 918,410/m. Namun demikian, biaya pemeliharaan lapisan modular lebih 
rendah dibandingkan pasangan batu kali dan umur teknis lebih lama. Berdasarkan hal 
tersebut pada suku bunga 6,78% (rata-rata 5 tahun), nilai NPV selama umur teknis saluran 
modular (20 tahun) adalah Rp. 2.548.638/m lebih rendah 23% dibandingkan lapisan 
pasangan batu kali yang sebesar Rp. 3.132.052/m. 
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BAB III  
PERSYARATAN PENGGUNAAN 

 

Saluran irigasi modular dapat dilaksanakan apabila kondisi tanah telah memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan. Pada dasarnya saluran irigasi modular tersebut harus 
aman terhadap stabilitas geser (sliding), stabilitas guling (overturning) dan daya dukung 
tanah (uplift) sesuai yang dipersyaratkan KP-06 Bagian Parameter Bangunan (Direktorat 
Irigasi dan Rawa, 2013b). 

Nilai stabilitas tanah dianalisa sifat karakteristik setiap lapisan tanah yang didapatkan dari 
pengujian lapangan dan laboratorium, antara lain: 

1) Berat isi tanah; 
2) Kohesi tanah (ɸ); 
3) Sudut geser dalam tanah (c); 
4) Ketinggian muka air tanah (bila ada). 

Nilai pembebanan yang diakibatkan oleh modul beton pracetak dan beban luar sebagai 
berikut: 

1) Berat jenis beton (Bj);  
2) Beban merata (q), disesuaikan dengan kondisi dilapangan. 

Analisa stabilitas terhadap batas nilai faktor keamanan (SF) pada bangunan tersebut 
ditentukan berdasarkan stabilitas tanah dan nilai pembebanan sebagai berikut:  

1) Stabilitas geser/sliding 
Gaya aktif tanah dapat menimbulkan gaya dorong sehingga menyebabkan dinding 
bergeser, untuk itu itu diperlukan analisa untuk membuat tanah stabil sesuai batas nilai 
faktor keamanan (SF) yang dipersyaratkan.  

2) Stabilitas guling/overturning 
Gaya aktif tanah juga dapat menimbulkan momen sehingga menyebabkan guling pada 
saluran irigasi modular, untuk itu diperlukan analisa besaran momen yang terjadi 
dengan memberi batasan nilai faktor keamanan (SF) yang dipersyaratkan.  

3) Daya dukung tanah 
Gaya aktif tanah juga dapat menimbulkan momen sehingga menyebabkan guling pada 
saluran irigasi modular, untuk itu diperlukan analisa besaran momen yang terjadi 
dengan memberi batasan nilai faktor keamanan (SF) yang dipersyaratkan.  

Untuk mendukung analisa ketiga faktor diatas, diperlukan pengujian laboratorium dan 
lapangan sesuai standar yang dipersyaratkan antara lain : 

1) Cara uji penentuan kadar air untuk tanah dan batuan (SNI 1965:2008); 
2) Cara uji berat jenis tanah (SNI 2828:2008); 
3) Cara uji penentuan batas plastis dan indeks plastisitas tanah (SNI 1966:2008); 
4) Metoda uji untuk Analisis saringan agregat halu,s dan kasar (SNI ASTM C136:2012); 
5) Analisis ukuran butiran tanah dengan alat Hidrometer (SNI 03-3423-1994); 
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6) Cara uji kuat geser langsung tanah terkonsolidasi dan terdrainase (SNI 2813:2008); 
7) Cara uji kepadatan ringan untuk tanah (SNI 1742:2008); 
8) Metoda uji densitas tanah di tempat (lapangan) dengan alat konus pasir (SNI 

2828:2001), nuclear density, rubber ballon atau alat sejenisnya. 
Selain pengujian tersebut di atas, dilakukan juga jenis pengujian lain untuk mendukung 
analisa tersebut. 
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BAB IV  
SPESIFIKASI TEKNIS 

 

4.1. Desain Modul Saluran 

Saluran modular dibuat menggunakan beton pracetak yang dibentuk sebagai modul-modul 
yang menyusun satu penampang penuh saluran. Jenis modul meliputi modul sudut (A), 
lantai/dinding (B), sabuk atas (C), dan pondasi (D). Penampang saluran yang memiliki 
dimensi berbeda dapat dibangun dengan menambah atau mengurangi jumlah modul B. 
Desain masing-masing komponen modular dibuat tidak hanya dengan mempertimbangkan 
kriteria teknis namun juga mudah diterapkan oleh P3A dengan menggunakan alat 
sederhana. 

Modul sudut dirancang sebagai penghubung di antara lantai dan dinding. Bentuk modul 
dibuat segitiga dengan sudut sesuai dengan kemiringan saluran yang dikehendaki, dalam 
hal ini sudut 63o atau perbandingan 1:0.5 (vertikal : horizontal). Bobot modul dirancang 
cukup berat sehingga dapat berfungsi sebagai penstabil dan pengikat modul lainnya. Pada 
bagian bawah, lekukan modul dirancang untuk mempermudah pemasangan dan 
menghubungkan modul dengan modul pondasi. Berat modul ini diperkirakan sekitar 100 
kg. Desain modul siku disajikan pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Desain Modul Siku 

(satuan dalam cm) 
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Modul lantai/dinding merupakan bagian yang dapat ditambah atau dikurangi sesuai 
dengan dimensi saluran yang diinginkan. Berdasarkan pengamatan variasi lebar saluran 
yang umum terdapat di lapangan, lebar modul dirancang sebesar 50 cm variasi lebar 
bawah saluran yang diakomodir adalah 18 (tanpa modul lantai/dinding), 68 (1 modul 
lantai/dinding), 118 (2 modul lantai/dinding), 168 (3 modul lantai/dinding), dan seterusnya. 
Berat modul ini adalah sekitar 40 kg. Desain modul lantai/dinding disajikan pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Desain Modul Lantai/Dinding 

(satuan dalam cm) 

Modul sabuk atas dirancang sebagai capping untuk mengikat susunan modul dan 
mempermudah inspeksi saluran. Bentuk desain modul sabuk atas terdapat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Desain Modul Sabuk Atas 

(satuan dalam cm) 
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Modul pondasi pada tanah digunakan yang memiliki daya dukung kurang baik. Beban 
struktur modul diteruskan ke tanah yang lebih dalam dan memiliki daya dukung lebih baik. 
Penggunaan modul pondasi dianjurkan pada pekerjaan saluran eksisting yang bagian 
dasarnya berupa lumpur yang memiliki daya dukung kurang baik. Desain modul pondasi 
terdapat pada Gambar 7. 

 

Gambar  1. Desain Modul Pondasi 

(satuan dalam cm) 

Pada sambungan, modul siku dan lantai/dinding dilengkapi celah untuk mempermudah 
pengisian dengan mortar. Dengan demikian, sambungan akan lebih kuat dan kedap 
sehingga mengurangi kehilangan air saluran. Celah sambungan terdapat pada bagian tegak 
lurus dan searah penambang saluran. Pola pengisian sambungan tergambar pada Gambar 
7. 

1

2

4

5

6

3

Keterangan:
(1) Modul dinding/lantai
(2) Modul siku
(3) Lubang pengait 
(4) Batang pengait bentuk U
(5) Sambungan tegak lurus 

penampang
(6) Sambungan sejajar 

penampang

 

Gambar 7. Sambungan Modul 
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4.2. Konfigurasi Modul 

Dimensi saluran beton pracetak telah disusun konfigurasinya berdasarkan hasil analisa 
metoda dalam KP-03, menggunakan rumus Strickler. Contoh konfigurasi modul terdapat 
pada Tabel 1 dengan ilustrasi pada Gambar 8. 

Tabel 1. Konfigurasi Modul Saluran Modular  

Debit 
(m3/dt) 

Konfigurasi 
(lantai – 
dinding) 

Modul 
siku 

(buah) 

Modul lantai/ dinding 
(buah) 

Modul penutup 
atas / Capping 

(buah) 

< 0,2 0 – 0 2 0 2 

0,2 – 0,5 1 – 0 2 1 2 

0,5 – 1,0 1 – 2 2 3 2 

1,0 – 2,0 1 – 4 2 5 2 

2,0 – 3,0 2 – 4 2 6 2 

3,0 – 4,0 3 – 4 2 7 2 

4,0 – 5,0 3 – 6 2 9 2 

 

 

 

Gambar 8. Bentuk Penampang pada Berbagai Konfigurasi Saluran Modular 
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BAB V  
PELUANG DAN CONTOH PENERAPAN 

 

5.1. Peluang Penerapan 

Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan salah satu prioritas pemerintah 
untuk pencapaian kedaulatan pangan. Pembangunan jaringan irigasi baru ditargetkan 
dapat mengairi 1 juta Ha lahan dan rehabilitasi 3 juta Ha lahan. Target ini memerlukan 
dukungan teknologi yang sesuai agar jaringan irigasi dapat dibangun secara cepat dengan 
kualitas yang baik.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, satu inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan 
menggunakan beton pracetak. Beton pracetak memiliki keunggulan untuk mempercepat 
dan mempermudah proses pelaksanaan, menjaga kualitas pekerjaan, memperbaiki 
estetika, dan lebih tipis (Direktorat Irigasi dan Rawa, 2017). Beton pracetak mulai banyak 
digunakan dalam pembangunan saluran irigasi setelah Dirjen SDA mengeluarkan surat 
edaran No. 04/SE/D/2017 tentang Pedoman Penggunaan Beton Pracetak pada Saluran 
Irigasi. Melalui surat edaran ini, Ditjen SDA menganjurkan agar seluruh pelaksanaan lining 
saluran menggunakan beton pracetak sehingga pelaksanaannya lebih cepat dan kualitas 
pekerjaannya baik serta seragam.  

Teknologi saluran modular merupakan salah satu jenis beton pracetak yang dapat 
digunakan.  Saluran modular proses pengerjaannya sederhana, mudah, dan dapat 
dilakukan secara partisipatif. Selain itu, saluran modular cukup kokoh karena memiliki 
sambungan yang kuat dan cukup kedap sehingga kehilangan air dapat diminimalisasi. 

5.2. Contoh Penerapan  

Penerapan telah dilakukan di 2 lokasi di Provinsi Banten seperti pada Tabel 2. Penerapan 
oleh Balai Litbang Irigasi dilakukan dalam rangka uji coba penerapan dan mengukur 
beberapa parameter kinerja teknologi. Penerapan secara langsung dalam rehabilitasi 
jaringan telah dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. 

Tabel 2. Lokasi Penerapan 

No. Lokasi Koordinat Dimensi Keterangan 

1 DI Kadungenep, 
Serang Banten 

6°15'36,10"S 
106°11'53,33"E 

Lebar atas 1,2 m; 
tinggi 0,8 m 

Hasil 
penerapan 
oleh Balai 
Litbang Irigasi 

2 DI Cimajau, 
Pandeglang, Banten 

6°24'6,73"S 
105°58'7,68"E 

Lebar atas 1,2 m; 
tinggi 0,8 m 

Hasil 
penerapan 
oleh Dinas 
PUPR 
Kabupaten 
Pandeglang 
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Penerapan saluran modular dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan 
(pengukuran, perapihan penampang, pemadatan tanggul dan perataan dasar), 
pemasangan modul, dan perapihan (pengisian celah sambungan). Pelaksanaan dilakukan 
menggunakan peralatan sederhana secara partisipatif dengan melibatkan anggota P3A 
setempat. Pelaksanaan seperti pada Gambar 9, Gambar 10, Gambar 11, dan Gambar 12. 

 

Gambar 9. Pengerjaan Saluran Modular di DI Kadugenep 

 

Gambar 10. Saluran Modular di DI Kadugenep 
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Gambar 11. Pengerjaan Saluran Modular di DI Cimajau 

 

 

Gambar 12. Saluran Modular di DI Cimajau 
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