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KATA PENGANTAR 

 

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pasal 230 maka pada tahun 

anggaran 2018, Balai Litbang Irigasi melaksanakan kegiatan Evaluasi Penerapan 

Teknologi dan Sistem Informasi Bidang Irigasi, melalui Satuan Kerja Balai Litbang 

Irigasi. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan layanan teknis yang bertujuan melakukan 

monitoring dan evaluasi dan mengelola sistem informasi bidang irigasi yang mudah 

diakses, cepat dan akurat sebagai penunjang pelaksanaan, operasional dan 

pemeliharaan infrastruktur sumber daya air, sehingga kegiatan ini diharapkan dapat 

menunjang kegiatan penelitian dalam menyajikan data dasar irigasi serta dapat 

mendorong termanfaatkannya hasil litbang irigasi oleh stakeholder terkait. 

Output kegiatan Evaluasi Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi Bidang Irigasi 

terdokumentasikan dalam 2 (dua) dokumen kegiatan yaitu Dokumen Evaluasi dan 

Monitoring Penerapan Teknologi Litbang Irigasi dan Dokumen Pengelolaan Sistem 

Informasi Bidang Irigasi. Adapun dokumen output tersebut berisi dokumen Dokumen 

Evaluasi dan monitoring penerapan hasil litbang tahun 2017 yang berada di Tambora, 

Serang, Jember, Situbondo, dokumen kegiatan pengembangan SPDI, pemeliharaan 

SMOPI dan SMOPI versi Android (offline), dan data hasil pengelolaan data Spasial 

Daerah Irigasi sesuai dengan paltform SIG-SDA. 

Laporan Akhir disusun oleh Haryo Istianto, ST, M.Sc dan tim pelaksana kegiatan di 

bawah koordinasi Segel Ginting ST, MPSDA selaku Kepala Seksi Penyelenggara 

Teknis. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 

terlaksananya kegiatan ini. 

                                                                              

Bekasi,    Desember 2018 
Kepala Satker Litbang Irigasi, 

 

 

 

Rahmat Suria Lubis, ST, MT  

NIP. 19751219 200502 1 001 
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Judul Kegiatan : Evaluasi Penerapan Teknologi dan Pengelolaan 
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Kelompok Output : Layanan Teknis dan Alih Teknologi 

Output Kegiatan : Dokumen output Evaluasi Penerapan Teknologi dan 

Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Irigasi terdiri 

dari: 

  1. Dokumen Evaluasi penerapan teknologi 

Litbang irigasi tahun 2017 : mencakup SMOPI di 

Jember, JIAT di Tambora, Pintu berbahan 

alternatif di Situbondo, dan Saluran modular di 

Serang 

2. Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Bidang 

Irigasi; kegiatan pengembangan SPDI, 

pemeliharaan SMOPI, SMOPI versi Android 

(offline), sinkronisasi SIG-SDA. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor 

20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Litbang Irigasi 

melalui Seksi Penyelenggara Teknis yang salah satu tugasnya adalah 

penyiapan basis data dan pelaksanaan evaluasi. Salah satu bentuk kegiatan 

tersebut adalah melalui kegiatan Evaluasi Penerapan Teknologi dan 

Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Irigasi. Kegiatan ini diharapkan dapat 

memberikan konsep penerapan teknologi bidang irigasi serta mengurangi 

kesenjangan komunikasi dengan stakeholder, yang mengakibatkan kurang 

dimanfaatkannya teknologi hasil litbang oleh stakeholder. 

Penyelenggaraan penyiapan basis data, khususnya evaluasi penerapan 

teknologi dan pengelolaan sistem informasi bidang irigasi ini telah dimulai 

sejak tahun 2006, yaitu melalui kegiatan pengelolaan basis data bidang irigasi 

dengan tersusunnya software penyimpanan data yang disebut Sistem 

Informasi Data Dasar Irigasi (SIDDI) dan dikembangkan sampai tahun 2009 

hingga dinyatakan cukup sempurna. Input data terhadap software SIDDI terus 

dilakukan meliputi daerah irigasi kewenangan pusat yang tersebar di Seluruh 

Indonesia hingga pada tahun 2014, disusun Sistem Pengelolaan Data Irigasi 

(SPDI) yang merupakan penyempurnaan dari SIDDI dengan bentuk website 

yang dapat dengan mudah diakses oleh pengguna. Pada tahun 2015, Sistem 

Pengelolaan Data Irigasi (SPDI) telah dikembangkan dengan menambahkan 

fasilitas pencarian data dan impor data secara massal. 

Pemutakhiran data, penyempurnaan software dan peningkatan fungsi akan 

terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Data Daerah Irigasi 

(DI) yang tersimpan dalam Sistem Pengelolaan Data Irigasi (SPDI) serta data 

dan informasi hasil litbang (yang disimpan dalam katalog litbang berbasis 

website) akan terus dilengkapi dan dimutakhirkan (lokasi menyesuaikan 

dengan kegiatan litbang berjalan). Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Data 

Irigasi (SPDI) dilakukan dengan menambahkan fitur untuk mempermudah 

akses data. Peningkatan fungsi dilakukan dengan mengembangkan aplikasi 
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sesuai dengan kebutuhan pengguna eksternal ataupun internal, misal dengan 

mengembangkan aplikasi untuk inspeksi kinerja jaringan irigasi, dsb. Peran 

dan kegiatan Evaluasi Penerapan Teknologi dan Pengelolaan Sistem 

Informasi Bidang Irigasi yang akan dilakukan dalam mendukung Litbang Balai 

Litbang Irigasi sesuai dengan roadmap sampai tahun 2019. 

Balai Litbang Irigasi pada tahun 2012 mengelola Sistem Manajemen Operasi 

Irigasi (SMOI) dengan tujuan untuk melakukan kegiatan operasi irigasi dengan 

menggunakan sistem informasi yang sebelumnya masih menggunakan 

pencatatan manual pada kertas kerja sesuai blangko yang tercantum dalam 

Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan 

Irigasi. Pada tahun 2016-2017 SMOI ini berkembang menjadi Sistem 

Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi yang selanjutnya disebut 

dengan SMOPI. Uji coba SMOPI ini dilakukan di DI Bondoyudo, Jember, Jawa 

Timur. Pada tahun 2018 direncanakan akan dilakukan pemeliharaan SMOPI, 

pembuatan SMOPI versi android dan sinkronisasi dan pengembangan 

terhadap SPDI. 

Selain itu, kegiatan penerapan teknologi yang telah dilaksanakan oleh Balai 

Litbang Irigasi pada tahun-tahun sebelumnya telah banyak dilakukan. Untuk 

itu perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan teknologi irigasi yang telah 

diterapkan, maupun terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan yang 

kemungkinan telah siap untuk dijadikan Pilot Project di lapangan. Dalam 

kegiatan ini evaluasi penerapan teknologi dilakukan untuk kegiatan Pilot 

Project SMOPI yang di kembangkan di DI Bondoyudo, di Kabupaten Jember-

Probolinggo, kegiatan pengembangan pintu berbahan alternatif di Kabupaten 

Situbondo, kegiatan jaringan irigasi air tanah (Pilot Project) di Desa 

Soritatanga, Dompu, Nusa Tenggara Barat, Pengembangan Irigasi Modular 

yang berlokasi di Serang, Banten. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi Masalah dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil Litbang bidang irigasi belum banyak diketahui oleh stakeholder karena 

kurangnya sarana penyebaran informasi hasil litbang bidang irigasi 

terhadap stakeholder ;  
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2. Hasil penelitian dan pengembangan Balai Litbang Irigasi belum seluruhnya 

terinventarisasi dalam bentuk  katalog yang mudah diakses oleh pengguna ; 

3. Penerapan dan penyebar luasan hasil litbang Balai Litbang Irigasi belum 

optimal ;  

4. Belum adanya evalusi terhadap hasil litbang berkenaan dengan kesiapan 

produk untuk dapat diimplementasikan dalam kegiatan produksi maupun 

perdagangan ; 

5. Belum tersusunnya kriteria kesiapan berupa spesifikasi, metode 

perancangan, metode pelaksanaan, draft OP, dan bukti teknis nilai 

competitiveness ; 

6. Informasi irigasi oleh masyarakat dirasa belum memberikan manfaat secara 

nyata terhadap pengelolaan jaringan irigasi ; 

7. Belum terupdatenya data dalam bentuk spasial (GIS) yang terintegrasi 

dengan platform SIG-SDA ; 

8. Kurang diperhatikannya keberlanjutan pengelolaan sistem (software) dan 

data irigasi ; 

9. Kemampuan SDM yang masih terbatas dalam mengelola software 

pangkalan data irigasi secara rutin maupun menganalisis data yang telah 

ada untuk diinput kedalam software ; 

10. Fasilitas software yang dapat mengintegrasikan pengambilan data di 

lapangan dan sistem berbasis data (SMOPI) belum lengkap dalam 

memudahkan pengguna mengakses data irigasi ; 

11. Fasilitas dalam software basis data Sistem Pengelolaan Data Irigasi (SPDI) 

belum lengkap dalam memudahkan pengguna mengakses data irigasi ; 

12. Belum tersedia fasilitas software yang dapat mengintegrasikan 

pengambilan data di lapangan dan sistem berbasis data (SMOPI) dalam 

versi android. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Kegiatan ini dibatasi oleh beberapa permasalahan penting antara lain: 

1. Belum tersusunnya kriteria kesiapan berupa spesifikasi, metode 

perancangan, metode pelaksanaan, draft OP, dan bukti teknis nilai 

competitiveness ; 
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2. Fasilitas software yang dapat mengintegrasikan pengambilan data di 

lapangan dan sistem berbasis data (SMOPI) belum lengkap dalam 

memudahkan pengguna mengakses data irigasi ; 

3. Fasilitas dalam software basis data Sistem Pengelolaan Data Irigasi (SPDI) 

belum lengkap dalam memudahkan pengguna mengakses data irigasi ; 

4. Fasilitas software yang dapat mengintegrasikan pengambilan data di 

lapangan dan sistem basis data SMOPI dalam versi android belum tersedia; 

5. Data dalam bentuk spasial (GIS) bidang irigasi yang terintegrasi dengan 

Platform SIG-SDA belum terupdate. 

 

1.4 Lingkup Kegiatan 

Lingkup kegiatan dari Evaluasi Penerapan Teknologi dan Pengelolaan Sistem 

Informasi Bidang Irigasi ini meliputi: 

1) Evaluasi dan monitoring penerapan teknologi bidang irigasi terdiri dari: 

a. SMOPI yang dikembangkan di DI Bondoyudo, di Kabupaten Jember-

Probolinggo; 

b. Jaringan Irigasi Air Tanah (Pilot Project) di Desa Soritatanga, Dompu, 

Nusa Tenggara Barat; 

c. Pengembangan Irigasi Modular yang berlokasi di Serang, Banten; 

d. Pengembangan Pintu air irigasi berbahan alternatif yang berlokasi di 

Situbondo. 

2) Pengelolaan Sistem Informasi Litbang Irigasi, meliputi: 

a. Singkronisasi dengan SIG-SDA; 

b. Pengembangan aplikasi SPDI (konsultansi); 

c. Pemeliharaan software SMOPI (konsultansi); 

d. Pengembangan SMOPI versi Android (konsultansi). 

 

1.5 Tujuan Kegiatan 

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan data dan informasi bidang 

irigasi yang sistematis dan terintegrasi dalam rangka mendukung kegiatan 

litbang dan informasi bidang sumber daya air. 
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1.6 Sasaran Kegiatan 

1.6.1. Sasaran Keluaran (output) 

Sasaran keluaran (output) kegiatan ini adalah tersedianya 2 (dua) 

Dokumen Evaluasi Penerapan Teknologi dan Pengelolaan Sistem 

Informasi Bidang Irigasi, yang terdiri dari: 

1) Dokumen Evaluasi dan monitoring penerapan teknologi 

bidang irigasi berupa; 

a) SMOPI yang dikembangkan di DI Bondoyudo, di Kabupaten 

Jember-Probolinggo. 

b) Jaringan Irigasi Air Tanah (Pilot Project) di Desa Soritatanga, 

Dompu, Nusa Tenggara Barat. 

c) Pengembangan Irigasi Modular yang berlokasi di Serang, 

Banten. 

d) Pengembangan pintu air irigasi berbahan alternatif yang 

berlokasi di Situbondo. 

2) Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Irigasi berupa: 

a) Singkronisasi dengan SIG-SDA 

b) Pengembangan aplikasi SPDI (konsultansi) 

c) Pemeliharaan software SMOPI (konsultansi) 

d) Pengembangan SMOPI versi Android (konsultansi) 

 

1.6.2. Sasaran Mutu 

Sasaran Mutu Kegiatan Evaluasi Penerapan Teknologi dan Pengelolaan 

Sistem Informasi Bidang Irigasi adalah : 

1) Tersedianya hasil evaluasi penerapan teknologi bidang irigasi 

yang memenuhi kriteria kesiapan berupa spesifikasi, metode 

perancangan, metode pelaksanaan, draft OP, dan bukti teknis nilai 

competitiveness pada Desember 2018, meliputi teknologi berikut: 

a) SMOPI (Pilot Project) yang di kembangkan di DI Bondoyudo, 

di Kabupaten Jember-Probolinggo; 

b) Jaringan Irigasi Air Tanah (Pilot Project) di Desa Soritatanga, 

Dompu, Nusa Tenggara Barat; 

c) Pengembangan Irigasi Modular yang berlokasi di Serang, 

Banten; 
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d) Pengembangan pintu berbahan alternatif yang berlokasi di 

Situbondo dan Jember. 

2) Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan pengembangan SPDI, 

pemeliharaan SMOPI dan SMOPI android hasil konsultansi pada 

November 2018. Serta tersusunnya manual operasi 

pengembangan SPDI dan SMOPI android pada Desember 2018. 

3) Tersedianya data dan informasi Bidang irigasi yang sudah 

tervalidasi dan siap untuk dimasukkan kedalam aplikasi ArcGIS 

Online sesuai dengan platform SIG-SDA pada November 2018. 

 

1.7 Penerima Manfaat 

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Direktorat Bina Operasi dan 

Pemeliharaan, Pusat Air Tanah dan Air Baku, Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Kabupaten/Kota terkait, konsultan, kontraktor akademisi, petani 

disekitar lokasi kajian dan stakeholder terkait lainnya. Direktorat Irigasi, 

BBWS/BWS, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi dan 

Kabupaten/Kota serta Instansi lain yang terkait dengan Irigasi dan Akademisi 

Bidang Irigasi. 

  

1.8 Lokasi Kegiatan 

Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Litbang Irigasi ini dilaksanakan di 

Balai Litbang Irigasi di Bekasi, sedangkan koordinasi akan dilakukan di 

Bandung dan Jakarta dengan Direktorat Irigasi dan Rawa maupun Direktorat 

Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal SDA. Adapun lokasi 

kegiatan monitoring dan evaluasi masing-masing kegiatan adalah sebagai 

berikut: 

a) SMOPI (Pilot Project) yang di kembangkan di DI Bondoyudo, di 

Kabupaten Jember-Probolinggo; 

b) Jaringan Irigasi Air Tanah (Pilot Project) di Desa Soritatanga, Dompu, 

Nusa Tenggara Barat; 

c) Pengembangan Irigasi Modular yang berlokasi di Serang, Banten. 

d) Pengembangan Pintu Air berbahan alternatif di Situbondo dan Jember; 
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BAB 2  

TAHAPAN KEGIATAN DAN METODE PELAKSANAAN 

 

2.1 Tahapan Kegiatan dan Bagan Alir Pelaksanaan 

2.1.1  Tahapan Persiapan 

a) Penyusunan Tim Pelaksana dan Narasumber 

b) Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) 

 

2.1.2  Tahapan Pelaksanaan 

a) Evaluasi Penerapan Teknologi  pada empat lokasi yaitu:  

1)  Pilot Project SMOPI di DI Bondoyudo, Jawa Timur  

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan  mencakup : survey 

awal, pengumpulan data sekunder maupun primer dan 

Identifikasi permasalahan; 

b. Analisis data, monitoring, penyusunan dokumen sesuai 

dengan kriteria kesiapan (readiness criteria); 

c. Penyimpulan 

2) Teknologi Jaringan Irigasi Air Tanah (Pilot Project) di Desa 

Soritatanga, Dompu, Nusa Tenggara Barat 

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan  mencakup: Survey 

awal, pengumpulan data sekunder maupun primer dan 

Identifikasi permasalahan; 

b. Analisis data, monitoring, penyusunan dokumen sesuai 

dengan kriteria kesiapan (readiness criteria); 

c. Penyimpulan. 

3) Pengembangan Irigasi Modular yang berlokasi di Serang, Banten 

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan  mencakup: survey 

awal, pengumpulan data sekunder maupun primer dan 

Identifikasi permasalahan; 

b. Analisis data, monitoring, penyusunan dokumen sesuai 

dengan kriteria kesiapan (readiness criteria); 

c. Penyimpulan. 
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4) Penerapan Pintu Air Berbahan Alternatif di Situbondo 

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan  mencakup: Survey 

awal, pengumpulan data sekunder maupun primer dan 

Identifikasi permasalahan; 

b. Analisis data, monitoring, penyusunan dokumen sesuai 

dengan kriteria kesiapan (readiness criteria); 

c. Penyimpulan. 

 

b) Pengelolaan Sistem Informasi Litbang Irigasi 

1) Sinkronisasi dengan SIG-SDA 

a. analisa data spasial menggunakan aplikasi ArcGIS untuk 

daerah irigasi meliputi: peta batas wilayah DI serta peta 

jaringan irigasi primer dan sekunder; 

b. Konsultasi data hasil analisa. 

2) Pengembangan Aplikasi SPDI 

a. Update data kodefikasi DI lintas dalam format excell untuk 

menjadi data input dalam SPDI; 

b. Pengembangan software menggunakan jasa konsultansi; 

c. Pemantauan progress pekerjaan akan dilakukan setiap 2 

bulan. 

3) Pemeliharaan Software SMOPI 

a. Pemeliharaan menggunakan jasa konsultansi; 

b. Pemantauan progress pekerjaan akan dilakukan setiap 2 

bulan. 

4) Pembuatan SMOPI Versi Android 

a. Pembuatan menggunakan jasa konsultansi; 

b. Pemantauan progress pekerjaan akan dilakukan setiap 2 

bulan. 

 

2.1.3  Tahapan Pelaporan 

a) Penyusunan Laporan Berkala Simonev 

b) Konsep Laporan Akhir dan Konsep Output Kegiatan 

c) Penyusunan Laporan Akhir dan Output Kegiatan 
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2.2 Metode Pelaksanaan 

Berdasarkan lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan 

Evaluasi Penerapan Teknologi dan Pengelolaan Sistem Informasi Bidang 

Irigasi, maka metode yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan ini 

adalah: 

1) Evaluasi dan monitoring penerapan Teknologi Litbang Irigasi 

a) Pilot Project SMOPI di DI Bondoyudo 

Metode yang dilakukan dalam monitoring Pilot Project SMOPI di DI 

Bondoyudo yang telah dilaksanakan tahun 2017 adalah: 

- Inventarisasi teknologi terapan yang dilaksanakan di lapangan 

melalui laporan akhir, executive summary, output dan dokumen 

pendukung seperti : spesifikasi teknis, user guide, technical 

reference, application guide, bukti competitiveness  untuk kegiatan 

teknologi dalam bentuk software  

- Melakukan observasi lapangan terhadap penerapan teknologi Balai 

Litbang Irigasi. 

- Pengambilan informasi melalui kuesioner dan wawancara langsung 

terhadap, pengguna dan penerima manfaat teknologi terapan. 

Data yang telah didapatkan baik melalui pengumpulan data sekunder 

dan primer akan di evaluasi dengan terhadap beberapa indikator antara 

lain indikator hasil kinerja, pelaksanaan O dan P serta competitiveness 

kriteria yang terdiri dari kriteria cepat, murah, keamanan, lebih baik. 

b) Teknologi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di NTB 

Metode yang dilakukan dalam monitoring penerapan Teknologi Jaringan 

Irigasi Air Tanah (JIAT) di NTB yang telah dilaksanakan tahun 2017 

adalah: 

- Inventarisasi teknologi terapan yang dilaksanakan di lapangan 

melalui laporan akhir, executive summary, output dan dokumen 

pendukung seperti : spesifikasi teknis, metode perancangan, metode 

pelaksanaan, metode OP, AHSP, bukti competitiveness untuk  

kegiatan penelitian prototipe. 

- Melakukan observasi lapangan terhadap penerapan teknologi Balai 

Litbang Irigasi. 
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- Pengambilan informasi melalui kuesioner dan wawancara langsung 

terhadap, pengguna dan penerima manfaat teknologi terapan. 

Data yang telah didapatkan baik melalui pengumpulan data sekunder 

dan primer akan di evaluasi dengan terhadap beberapa indikator antara 

lain indikator hasil kinerja, pelaksanaan O dan P serta competitiveness 

kriteria yang terdiri dari kriteria Cepat dalam konstruksi, Biaya konstruksi, 

Mutu terjamin, Kehilangan air minim, Mudah pengerjaannya, Biaya OP 

c) Pengembangan Irigasi Modular di Serang 

Metode yang dilakukan dalam monitoring penerapan teknologi 

Pengembangan Irigasi Modular di Serang yang telah dilaksanakan tahun 

2017 adalah: 

- Inventarisasi teknologi terapan yang dilaksanakan di lapangan 

melalui laporan akhir, executive summary, output dan dokumen 

pendukung seperti : spesifikasi teknis, metode perancangan, metode 

pelaksanaan, metode OP, AHSP, bukti competitiveness untuk  

kegiatan penelitian prototipe 

- Melakukan observasi lapangan terhadap penerapan teknologi Balai 

Litbang Irigasi. 

- Pengambilan informasi melalui kuesioner dan wawancara langsung 

terhadap, pengguna dan penerima manfaat teknologi terapan. 

Data yang telah didapatkan baik melalui pengumpulan data sekunder 

dan primer akan di evaluasi dengan terhadap beberapa indikator antara 

lain indikator hasil kinerja, pelaksanaan O dan P serta competitiveness 

kriteria yang terdiri dari Cepat dalam konstruksi, Biaya konstruksi, Mutu 

terjamin, Kehilangan air minim, Mudah pengerjaannya, Biaya OP 

d) Penerapan Pintu Air Berbahan Alternatif di Situbondo 

Metode yang dilakukan dalam monitoring Penerapan Pintu Air Berbahan 

Alternatif di Situbondo yang telah dilaksanakan tahun 2017 adalah: 

- Inventarisasi teknologi terapan yang dilaksanakan di lapangan 

melalui laporan akhir, executive summary, output dan dokumen 

pendukung seperti :Spesifikasi teknis, Metode perancangan, Metode 

Pelaksanaan, Metode OP, AHSP, bukti competitiveness untuk  

kegiatan penelitian prototipe   
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- Melakukan observasi lapangan terhadap penerapan teknologi Balai 

Litbang Irigasi. 

- Pengambilan informasi melalui kuesioner dan wawancara langsung 

terhadap, pengguna dan penerima manfaat teknologi terapan. 

Data yang telah didapatkan baik melalui pengumpulan data sekunder 

dan primer akan di evaluasi dengan terhadap beberapa indikator antara 

lain indikator hasil kinerja, pelaksanaan O dan P serta competitiveness 

kriteria yang terdiri dari kriteria Umur layan panjang, Anti korosif, Mutu 

terjamin, Tahan terhadap tekanan air, Mudah pengoperasian, Biaya 

pemeliharaan minim 

2) Pengelolaan Sistem Informasi Litbang 

a) Sinkronisasi dengan SIG-SDA 

Inventarisasi data dilakukan dengan melakukan klasifikasi data 

berdasarkan berdasarkan platform yang telah disusun serta berdasarkan 

Permen PU No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Penetapan Status 

Daerah Irigasi. Selain itu analisa data spasial menggunakan aplikasi 

ArcGIS untuk daerah irigasi meliputi peta batas wilayah DI serta peta 

jaringan irigasi primer dan sekunder. 

b) Pengembangan aplikasi SPDI 

Aplikasi SPDI akan dilakukan dengan menggunakan jasa konsultansi, 

dengan konsultan perorangan untuk melakukan perbaikan 

program/software dengan menitikberatkan pada aspek : 

a. Integrasi Data Daerah Irigasi sesuai dengan kodefikasi terbaru, yaitu 

mengakomodir kodefikasi Lintas DI, hal ini dilakukan karena data 

SPDI ini digunakan dalam SMOPI dalam memproses dan 

menganalisa data pada perhitungan Faktor Palawija Relatif (FPR); 

b. Memasukkan koordinat masing-masing bangunan irigasi mulai dari 

bangunan pengambilan sampai dengan saluran pembuang; 

c. Menghubungkan titik koordinat yang dimaksud dengan google map, 

sehingga lokasi DI yang dimaksud dapat langsung diketahui lokasi 

dalam google map. 

c) Pemeliharaan software SMOPI 

Pemeliharaan aplikasi SMOPI ini akan dilakukan dengan jasa 

konsultansi, lingkup kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan 
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modifikasi SMOPI utama agar dapat dibuat versi android (offline), 

melakukan pembuatan modul software SMOPI versi android (offline), 

menyusun manual operasi SMOPI versi Android (offline) sehingga dapat 

dimengerti pengguna. Pemantauan pekerjaan akan dilakukan setiap 2 

bulan. 

d) Pembuatan software SMOPI Versi android 

Pemeliharaan aplikasi SMOPI ini akan dilakukan dengan jasa 

konsultansi, lingkup kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan 

pemeliharaan dan update software SMOPI sesuai dengan Permen PUPR 

Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi, melakukan pengembangan fitur pengolah data dalam aplikasi 

SMOPI, menyusun manual operasi software sehingga dapat dimengerti 

pengguna, melakukan migrasi server aplikasi SMOPI dari server di Balai 

Litbang Irigasi ke server di Pusat Data dan Teknologi Informasi 

(Pusdatin). Pemantauan pekerjaan akan dilakukan setiap 2 bulan. 

 

2.3 Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan kegiatan secara rinci berdasarkan tahapan Kegiatan 

Evaluasi Penerapan Teknologi dan Pengelolaan Sistem Informasi Bidang 

Irigasi disajikan pada Lampiran 3 Kerangka dan Rencana Kerja Kegiatan. 

Berdasarkan tabel kerangka dan rencana kerja kegiatan disusun Kurva S 

rencana keuangan dan pelaksanaan fisik kegiatan yang disajikan pada 

Lampiran 4. 

Tabel 2. 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

No. Kegiatan 
Tahun 2018 Bulan-Nov 

Ket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I Persiapan              

A Penyusunan Tim Pelaksana             
 

B 
Penyusunan Rencana Mutu 
Pelaksanaan (RMP) 

            
 

II Pelaksanaan              

A Evaluasi Penerapan Teknologi  
Balai Litbang Irigasi 

            
 

1 SMOPI (Pilot Project)  yang di 
kembangkan di DI Bondoyudo, di 
Kabupaten Jember-Lumajang 
 

            

 

2 Teknologi Jaringan Irigasi Air              
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Keterangan :  

 

 : Rencana Kegiatan 

 : Realisasi Kegiatan 

 
 

Tanah (Pilot Project) di Desa 
Soritatanga, Dompu, Nusa 
Tenggara Barat. 
 

3 Pengembangan Irigasi Modular 
yang berlokasi di Serang, Banten. 
 

            
 

 

4 Penerapan Pintu Air Berbahan 
Alternatif di Jawa Timur 

            
 

 

B Pengelolaan Sistem Informasi 
Litbang Irigasi 

            
 

1 Sinkronisasi dengan SIG-SDA              

2 Pengembangan Aplikasi SPDI              

3 Pemeliharaan Software SMOPI              

4 Pembuatan SMOPI Versi Android              

III Pembuatan Laporan              

1 
Penyusunan Laporan Berkala 
Simonev 

            
 

2 
Penyusunan Konsep Laporan 
Akhir dan konsep output kegiatan 

            
 

3 Penyusunan Laporan Akhir dan 
Output Kegiatan 
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BAB 3  

CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1 Hasil Kegiatan 

Hasil kegiatan yang telah didapatkan meliputi:  

1) Tahap Persiapan 

a. SK Kepala Satuan Kerja Balai Litbang Teknologi Irigasi No. 

24/KPTS/Lb7/SATKER/2018 tanggal 3 Januari 2018 sebagai acuan 

adminstratif tim pelaksana kegiatan; 

b. Dokumen RMP Kegiatan Evaluasi Penerapan Teknologi dan Sistem 

Informasi Bidang Irigasi No. RMP/PUSAIR/BLIRIGASI/04-01 diterbitkan 

tanggal 27 Januari 2018. Dan telah dilakukan revisi pertama pada tanggal 

29 Juni 2018.  

2) Tahap Pelaksanaan 

1. Evaluasi dan monitoring penerapan Teknologi Litbang Irigasi 

Untuk memulai sub kegiatan evaluasi dan monitoring penerapan teknologi 

bidang irigasi dilakukan pembuatan kerangka monitoring dan evaluasi 

(logical framework analysis), diskusi awal berkenaan kegiatan monev JIAT 

di Tambora, monev SMOPI di Jember dan monev pintu berbahan alternatif 

di Situbondo. Detail pelaksanaan kegiatan diatas adalah sebagai berikut. 

a. Monitoring dan Evaluasi SMOPI 

Monitoring dan evaluasi kegiatan SMOPI di Jember telah dilakukan 

dengan melibatkan pihak dinas seperti Kasi OP, Mantri/Juru dan 

Pengamat. Monitoring dan evaluasi kegiatan SMOPI di Jember ini 

dilakukan melalui diskusi dan di akhiri dengan pembagian kuesioner 

untuk mendapatkan informasi penerapan teknologi ini. Hasil yang 

didapatkan adalah :  Dari aspek Kecepatan, 94% setuju bahwa pengelola 

irigasi di DI Bondoyudo sangat setuju bahwa aplikasi SMOPI 

mempercepat proses pelaporan blangko O&P. Sisa responden memilih 

netral dan tidak setuju atas pendapat tersebut.  

Dari aspek Fungsi 85% setuju bahwa aplikasi SMOPI berfungsi dengan 

baik dalam hal pelaporan blangko O&P secara efektif dan efisien. Sisa 

responden memilih netral dan tidak setuju atas pendapat tersebut. 
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Dari aspek Biaya 91% pengelola irigasi di DI Bondoyudo sangat setuju 

bahwa aplikasi SMOPI menghemat kebutuhan anggaran dalam kegiatan 

pelaporan O&P. Sisa responden memilih netral dan tidak setuju atas 

pendapat tersebut. 

Dari aspek Keamanan 87% pengelola irigasi di DI Bondoyudo sangat 

setuju bahwa aplikasi SMOPI aman untuk menyimpan data pelaporan 

blangko O&P. Sisa responden memilih netral dan tidak setuju atas 

pendapat tersebut. Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat diketahui 

bahwa aplikasi SMOPI dinilai dapat berfungsi secara baik. Proses 

rekapitulasi data dan perhitungan dilakukan oleh aplikasi SMOPI 

sehingga pengguna tidak membutuhkan input ulang maupun perhitungan 

manual, hal tersebut memudahkan pengelola irigasi dalam mengisi 

blangko OP.Selain itu aplikasi SMOPI dinilai unggul dalam hal membantu 

mempercepat proses pelaporan OP. Hal ini dikarenakan tidak dibutuhkan 

lagi proses distribusi blangko secara manual, sehingga pelaporan 

menjadi lebih cepat. 

Dalam hal biaya dapat diketahui bahwa aplikasi SMOPI dinilai 

memperkecil biaya yang dibutuhkan dalam OP irigasi. Hal ini dikarenakan 

tidak dibutuhkan lagi biaya untuk cetak blangko maupun untuk 

pendistribusian blangko. Dalam hal keamanan, dapat diketahui bahwa 

aplikasi SMOPI dinilai mampu menyimpan data lebih baik daripada 

disimpan secara manual di kantor UPT maupun diarsipkan. Data juga 

menjadi mudah diakses dan mudah ditelusuri. Hal ini sangat membantu 

jika data sewaktu-waktu diperlukan. Pelaksanaan Monitoring dan 

evaluasi kegiatan SMOPI dapat dilihat pada Gambar 3.1 
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Gambar 3. 1 Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan SMOPI 

Kegiatan monitoring dan evaluasi aplikasi SMOPI dilakukan di DI 

Bondoyudo Kabupaten Jember dan Lumajang, Jawa Timur. Pengelola DI 

Bondoyudo terdiri dari 5 UPT yaitu UPT Jatiroto, UPT Sumberbaru, UPT 

Kencong, UPT Semboro dan UPT Gumukmas. DI Bondoyudo memperoleh 

air dari Bendung Bondoyudo yang berlokasi di Kabupaten Lumajang. Mantri 

pengelola DI Bondoyudo berjumlah 20 mantri/juru pengairan dan 1 

mantri/juru bendung. 

Penerapan aplikasi SMOPI di DI Bondoyudo dilakukan sejak tahun 2016 

melalui kegiatan penyebarluasan hasil litbang dan di tahun 2017 melalui 

kegiatan Pilot Project Penerapan Aplikasi SMOPI. Kegiatan monitoring dan 

evaluasi aplikasi SMOPI dilakukan di masing-masing UPT pengelola DI 

Bondoyudo. Kegiatan monev membahas tentang kendala dan masukan 

terhadap aplikasi SMOPI. Gambar 3.2 dan 3.3 merupakan dokumentasi 

kegiatan monev SMOPI di Kabupaten Jember. 

   

Gambar 3. 2 Dikusi pada Monev SMOPI di DI Bondoyudo 



  Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air   3-4 

Adapun kegiatan monitoring dan evaluasi SMOPI di UPT Jatiroto di 

Kabupaten Lumajang dokumentasinya sebagai berikut. 

    

Gambar 3. 3 Dikusi pada Monev SMOPI di DI Jatiroto 

Pelaporan operasi dan pemeliharaan irigasi dengan aplikasi SMOPI 

sebagian besar tidak berjalan. Kendala yang dihadapi oleh pengelola irigasi 

di DI Bondoyudo antara lain : 

a) Kendala yang dihadapi oleh UPT Jatiroto sebagai pengelola DI 

Bondoyudo untuk Kabupaten Jember yaitu adanya perpindahan mantri 

yang berwenang dan belum ada gantinya, serta pengamat/ ranting yang 

pensiun. Permasalahan ini menyebabkan pelaporan dengan 

menggunakan aplikasi SMOPI menjadi terkendala; 

b) Dari segi hardware yang digunakan untuk input dalam aplikasi SMOPI, 

Personal Computer (PC) yang digunakan sering mengalami restart, hal 

ini membutuhkan instal ulang PC agar dapat bekerja lebih baik lagi; 

c) Kendala yang dihadapi oleh UPT Sumberbaru, Gumukmas, Kencong 

dan Semboro adalah masih digunakannya format blangko OP lama (22 

blangko O ) yang berbeda dengan blangko OP yang baru. Hal ini 

menjadikan mantri/juru kesulitan dalam melaksanakan pelaporan 

dengan aplikasi SMOPI. Selain itu belum adanya ketetapan dari Dinas 

terkait apakah penggunaan aplikasi SMOPI diharuskan atau tidak; 

d) Pembagian zona waktu masa tanam berbeda dengan yang diterapkan 

di daerah lain. Hal ini menyebabkan perbedaan awal masa tanam dan 

akhir masa tanam. 
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Dari kegiatan monitoring dan evaluasi aplikasi SMOPI di DI Bondoyudo 

diharapkan diproses saran yang dapat digunakan untuk pengembangan 

aplikasi SMOPI kedepannya. Adapun saran yang diperoleh antara lain : 

a) Dengan adanya pergantian petugas di lapangan menyebabkan petugas 

yang baru harus belajar dari awal untuk menggunakan aplikasi SMOPI. 

Untuk mendukung hal tersebut diharapkan ada penyegaran kembali 

atau pelatihan kembali agar petugas baru mampu mengikuti pelaporan 

OP dengan aplikasi SMOPI; 

b) Manual penggunaan aplikasi SMOPI serta tutorial penggunaan aplikasi 

SMOPI juga dibutuhkan untuk panduan bagi petugas yang baru. 

 

b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan JIAT di Tambora 

Diskusi awal serta monitoring dan evaluasi kegiatan JIAT di Tambora telah 

dilakukan dengan melibatkan pihak dinas maupun pihak pengguna jaringan 

yaitu GP3A. Diskusi ini di tujukan untuk mendapatkan informasi terhadap 

teknologi JIAT yang telah dilaporkan baik dalam kelebihan mapun 

kekurangannya. Foto pelaksanaan diskusi awal serta monitoring dan 

evaluasi kegiatan JIAT di Tambora dapat di lihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3. 4 Pemantauan pekerjaan konsultasi 

Pada Bulan Februari dilakukan monitoring AWS di lahan demplot. Dalam 

monitoring ini dilakukan pengambilan data cuaca di lapangan melalui logger 

yang menyimpan data cuaca setempat. Data ini kemudian di download 

dengan software yang sesuai dengan alat yang dipasang. Data tersebut 
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meliputi curah hujan, suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan radiasi 

matahari. 

Monitoring juga dilakukan pada lahan Soritatanga untuk memastikan bahwa 

air dapat mengalir. Pengecekan ini dilakukan pada beberapa lahan yang 

jaringannya telah terpasang secara lengkap. Saat pengecekan dilakukan 

juga pertemuan dengan petani sekitar untuk mendiskusikan masalah 

pemindahan jaringan dan disepakati untuk memindahkan jaringan (ke lahan 

milik Bapak Hidayat ke Bapak Arsyad). Pemindahan lahan dipilih dengan 

pertimbangan lokasi yang tidak terlalu jauh dari jaringan yang terpasang,  

serta kesanggupan petani. 

Untuk keberlangsungan jaringan yang dipasang, dilakukan pula koordinasi 

dengan Dinas PU dan BBWS NT I. Dinas PU untuk menindaklanjuti 

kelembagaan P3AT Prangga Jara, sedangkan untuk pemeliharaan jaringan 

dapat dibantu oleh BBWS NT I. Foto pelaksanaan Monev JIAT di lapangan  

dapat di lihat pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3. 5 Pelaksanaan Monev JIAT di Lapangan 

Pada bulan Agustus 2018 dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 

teknologi JIAT yang terpasang di lapangan. Monev juga dilengkapi dengan 

uji keseragaman tetesan pada jaringan pipa. Berdasarkan hasil uji 

pengaliran di demplot irigasi tetes diketahui terjadi bocoran pada hampir 

semua blok irigasi tetes terutama pada jaringan pipa lateral dan beberapa di 

pipa manifold.  Bocoran yang terjadi ditenggarai akibat pipa lateral tidak 
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ditanam sesuai standar (minimum 30 cm dari permukaan tanah), disamping 

keberadaan hewan liar merupakan salah satu penyebab kesusakan pipa 

lateral, pembakaran serta kurang teliti dalam pemasangan sambungan.  

Hasil yang didapatkan dari kegiatan ini adalah : Sesuai dengan fungsi dari 

penerapan teknologi JIAT untuk lahan kering maka teknologi ini sangat 

cocok untuk digunakan di Desa Sori Tatanga Dompu NTB. Karena 

pemberian air yang dinilai efektif sesuai dengan kebutuhan tanaman maka 

tidak ada air yang terbuang tanpa diresap oleh akar tanaman. Walaupun 

semua jenis tanaman dapat menggunakan teknologi ini namun ada 

beberapa jenis tanaman yang sangat mudah dan cocok dengan 

penggunaan teknologi JIAT. Dengan teknologi ini juga tugas petani menjadi 

lebih mudah karena pemberian air tidak dilakukan secara manual. 

Karena penerapannya yang masih terbatas maka sparepart yang 

digunakan juga masih sulit dicari di pasaran, hal ini sedikit banyak 

mempengaruhi kesempatan pengembangan dari teknologi JIAT. Metode 

pemberian air yang dinilai efektif dan efisien ini menggunakan jaringan pipa 

yang perlu dilakukan OP rutin untuk mengecek kebocoran dalam pipa. 

Guna meningkatkan kinerja teknologi JIAT di Desa Sori Tatanga dibutuhkan 

pendampingan OP yang intensif kepada petani setempat. 

Permasalahan yang terjadi di lahan kering seperti di Dompu ini adalah 

kebakaran lahan yang rawan terjadi. Hal ini menjadi ancaman tersendiri 

terutama untuk demplot yang ada di lahan terbuka dengan jaringan pipa 

didalamnya. Petani yang kurang memahami OP teknologi JIAT juga 

menjadi resiko tersendiri. Berbagai ancaman yang ada dinilai tidak terlalu 

signifikan karena beberapa usaha telah dilakukan guna penerapan 

teknologi ini berhasil. Seperti untuk menangani OP maka pendampingan 

dilakukan pada petani untuk menunjukkan OP yang baik dan benar untuk 

teknologi ini.  

Tabel 3.1 berikut merupakan hasil monitoring dan evaluasi kondisi dan 

fungsi demplot irigasi tetes. 
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Tabel 3. 1 Hasil Monitoring dan Evaluasi  Kondisi dan  

Fungsi Demplot Irigasi Tetes 
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Selain kerusakan tersebut dari perilaku petani masih kurang memahami 

bagaimana cara melakukan operasi dan pemeliharaan yang benar untuk 

jaringan irigasi tetes. Hal ini mempengaruhi keberlangsungan dari 

pemanfaatan jaringan irigasi tetes. Penyebab utamanya adalah belum 

terbiasanya masyarakat memanfaatkan teknologi baru ini, sebagai contoh 

pengolahan lahan masih dilakukan dengan cara pembakaran. 

 
 

c. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Irigasi Modular di Serang 

Kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan teknologi saluran irigasi 

modular dilaksanakan pada bulan Agustus 2018. Hasil yang didapatkan 

adalah life cycle cost saluran modular dalam satu periode umur teknis 

didapatkan biaya investasi saluran modular lebih tinggi dibandingkan 
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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. 

Selain itu, dalam kegiatan monev dilakukan pengambilan data hammer test 

pada lining saluran modular dan pengambilan data kuesioner terhadap 

ketua GP3A yang bersangkutan dan Dinas PUPR setempat. Foto 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan teknologi saluran 

irigasi modular di Serang dapat di lihat pada Gambar 3.6. 

   

Gambar 3. 6 Pengambilan Data Hammer Test pada 
 Monev Saluran Modular 

 

Berdasarkan monev yang dilakukan pada bulan Agustus 2018 hasil 

evaluasi produk dari sisi fisik bangunan pada indikator bentuk saluran yang 

terpasang; lining saluran beton modular telah sesuai dengan spesifikasi 

pada gambar walaupun sudah terpasang lebih dari satu tahun tidak 

terdapat perubahan pada bentuk saluran akibat kerusakan fisik beton 

modular. Kondisinya masih seperti semula pada setiap segmen modular. 

Konsidi saluran yang ada terdapat endapan sedimen pada dasar saluran.  



  Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air   3-12 

 

Gambar 3. 7 Kondisi Saluran Modular di DI Kadugenep saat Monev 

Kondisi tersebut diatas menandakan bahwa pada pelaksanaan pekerjaan 

pembuatan saluran lining beton sudah sesuai dengan spesifikasi yang di 

inginkan. Spesifikasi beton modular pada setiap modulnya adalah 

menggunakan beton dengan mutu K 300. Pengecekan mutu saluran beton 

modular dilakukan dengan menggunakan hammer test. Pengujian dilakukan 

pada modul lantai, caping, dinding dan sudut/siku.  

 

Gambar 3. 8 Pengujian Hammer test pada Saluran beton Modular 

Dari pengujian mutu beton dengan menggunakan hammer test didapatkan 

beton modular secara umum memenuhi spesifikasi yaitu memiliki mutu 

beton K300. Pada modul caping nilai mutu beton fc : 100, modul siku nilai 

mutu beton fc : 100, modul dinding nilai mutu beton fc : 100, dan modul 
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lantai nilai mutu beton fc : 100. Faktor kehilangan air di saluran akibat 

rembesan atau bocoran telah diuji dengan mengunakan alat current meter. 

Dari hasil perhitungan didapatkan kehilangan air pada saluran sepanjang 

117 meter ini hanya 0.3%. Penyebabnya adalah rongga kecil pada 

sambungan. Secara umum kehilangan air pada saluran irigasi modular di DI 

Kadungenep di Provinsi Banten sangat kecil. 

 

d. Monitoring dan evaluasi penerapan pintu air berbahan alternatif 

Kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan pintu air berbahan alternatif 

dilaksanakan pada bulan April dan Oktober 2018. Hasil yang didapatkan 

pada kegiatan ini adalah 

a) Kondisi pintu air yang ada sekarang sebagian besar hilang dan rusak 

akibat kondisi air yang buruk salah satu contohnya air mengandung 

belerang maupun rusak akibat tindak vandalisme, untuk itu dibuatlah 

satu teknologi pintu air yang mudah dioperasikan, anti tindakan 

vandalisme, anti korosif dan menggunakan bahan alam yang melimpah 

di Indonesia yaitu pintu air dengan bahan fiberglass dan karet alam. 

Dengan adanya penerapan teknologi pintu air di Situbondo diketahui 

bahwa pintu air bahan alternatif mampu bekerja dengan baik serta 

bersifat anti korosif. 

b) Kelemahan yang masih ada dalam teknologi ini adalah lendutan pada 

daun pintu akibat tekanan air yang besar maupun benturan dari benda 

keras saat debit di saluran besar. 

c) Teknologi pintu air bahan alternatif ini masih dapat terus dikembangkan 

sehingga bahan yang dipakai mampu menggantikan pintu air berbahan 

baja. Selain itu pintu bahan alternatif dapat dipakai untuk saluran air 

dengan kadar belerang tinggi karena bahan ini bersifat anti korosif. 

Banyaknya bangunan pengaturan yang rusak dan hilang akibat 

vandalisme menyebabkan teknologi pintu air berbahan alternatif 

memiliki kesempatan besar untuk dimanfaatkan di berbagai lokasi.  

 

 

 



  Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air   3-14 

Monev pertama dilakukan untuk pendataan inventarisasi pintu air bahan 

alternatif. Dalam kegiatan monev kedua dilakukan pengamatan terhadap 

kondisi pintu air dan pengambilan data kuesioner terhadap pengelola irigasi 

dan Dinas PUPR setempat. Foto pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

kegiatan penerapan pintu air berbahan alternatif di Situbondo dapat di lihat 

pada Gambar 3.9. 

   

Gambar 3. 9 Pengamatan Kondisi Pintu Air Bahan  
Alternatif di Situbondo 

Pintu yang dipasang dilapangan adalah sebanyak 48 pintu. Dari hasil 

pengamatan lapangan yang telah dilakukan, 75 % pintu yang telah di 

pasang dalam keadaan baik, adapun 25% lainnya mengalami kerusakan 

dan membutuhkan perbaikan. Pintu yang telah terpasang sebagian besar 

masih dalam kondisi yang baik dan berfungsi.  
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Gambar 3. 10 Contoh Kondisi Pintu yang Terpasang 

Informasi yang telah di dapatkan dari hasil pengamatan dilapangan telah di 

lakukan rekapitulasi kedalam Tabel 3.2. Tabel rekapitulasi kondisi pintu 

berbahan alternatif di Situbondo dapat di lihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3. 2  Rekapitulasi Monev Pintu Berbahan Alternatif 

NO. 
DIMENSI LOKASI PEMASANGAN 

Kondisi Keterangan B 
(mm) 

H 
(mm) 

NAMA 
BANGUNAN 

NAMA  
DAERAH IRIGASI 

1 400 600 BSB 7 Boks K2 Sampean Lama Baik   

2 400 600 BSB 7 Boks K2 Sampean Lama Baik   

3 400 600 BSB 7 Boks K1 Sampean Lama Baik   

4 400 700 
BLC 1 kanan Boks 
T1 Sampean Lama 

Perlu 
Perbaikan 

Stang pengangkat 
hilang 

5 400 700 BSB 7 Boks K3 Sampean Lama Baik 
Terdapat sedimen 

dibawah daun pintu 

6 400 700 BLA 3 Kiri Boks T1 Sampean Lama Baik   

7 400 800 KSBT 2 Boks T2 Sampean Lama Baik   

8 500 400 BSB 6 Boks T1 Sampean Lama Baik Kunci stang hilang 

9 500 500 BSB 3 Boks K1 Sampean Lama Baik Kunci stang hilang 

10 500 500 BSB 4 Boks K1 Sampean Lama Baik   

11 500 600 BSB 7 Boks K3 Sampean Lama Baik   

12 500 600 BSB 7 Boks K1 Sampean Lama Baik   

13 500 700 BLA 3 Boks T2 Sampean Lama Baik   

14 500 700 BSB 1 Boks K1 Sampean Lama Baik   

15 500 700 KSBT 2 Boks T1 Sampean Lama 
Perlu 

Perbaikan 
Pintu dilepas dari 

framenya 

16 500 700 KSBT 2 Boks T2 Sampean Lama Baik   
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NO. 
DIMENSI LOKASI PEMASANGAN 

Kondisi Keterangan B 
(mm) 

H 
(mm) 

NAMA 
BANGUNAN 

NAMA  
DAERAH IRIGASI 

17 750 400 BSB 6 Boks T1 Sampean Lama Baik   

18 750 400 
KSBT 2 Free 
intake Sampean Lama 

Baik   

19 750 500 BSB 3 Boks K1 Sampean Lama Baik   

20 750 500 BLA 3 Boks T1 Sampean Lama Baik   

21 
750 600 BSB 1 Boks T1 Sampean Lama 

Perlu 
Perbaikan 

dudukan sponeng 
keropos 

22 750 600 BSB 1 Boks T1 Sampean Lama Baik   

23 750 700 BSB 4 Boks K1 Sampean Lama 
Perlu 

Perbaikan 
Daun pintu 

melengkung 

24 750 700 BSB 2 Boks T1 Sampean Lama Baik   

25 750 700 BSB 2 Boks T1 Sampean Lama Baik   

26 750 800 
BLC 1 kanan Boks 
T1 

Sampean Lama 
Perlu 

Perbaikan 

Slot kunci hilang, 
lubang sponeng untuk 

daun pintu sisi kiri 
terlalu besar shg 
dperlu diganjal 

27 750 800 KSBT Boks T1 Sampean Lama Baik Slot kunci hilang 

28 750 900 BSB 1 Boks K1 Sampean Lama Baik   

29 750 900 BKW 5 Banyu Putih Perlu 
Perbaikan 

daun pintu 
melengkung 

30 750 900 BKW 5 Banyu Putih Baik   

31 900 600 BAM 2 Boks T2 Sampean Lama Baik   

32 900 600 BAM 2 Boks T3 Sampean Lama Baik   

33 900 1100 BLC 2 Sampean Lama 
Perlu 

Perbaikan 
Stang drat 

melengkung  

34 1000 600 BLA 3  Boks T2 Sampean Lama Baik   

35 1000 1100 BLC 2 Sampean Lama Baik Kunci stang hilang 

36 2000 1500 BKW II Banyu Putih 
Baik 

Putaran ulir sering 
loncat 

37 2000 1900 KP II Banyu Putih Baik   

38 2000 1900 KP II Banyu Putih Baik   

  

Berdasarkan data di atas sebagian besar kondisi pintu air masih bagus, 

namun beberapa diantaranya tidak lagi dilengkapi dengan kunci, sehingga 

untuk membuat pintu air terus dalam kondisi terbuka Petugas Pintu Air 

(PPA) menggunakan kayu sebagai pengganti slot kunci. Kondisi pintu yang 

masih baik salah satunya berada di BAM 2 Boks T2 dan di BSB Boks K1 

ditunjukkan dalam Gambar 3.11 di bawah. Sedangkan pintu yang kuncinya 

hilang contohnya ada di BSB 3 Boks K1 dan BSB 6 Boks T1 ditunjukkan 

dalam Gambar 3.12 berikut. 



  Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air   3-17 

   

Gambar 3. 11 Pintu Air Bahan Alternatif dengan Kondisi Baik 

   

Gambar 3. 12 Pintu Air Bahan Alternatif dengan Kondisi Slot Kunci Hilang 

Selain kerusakan kecil seperti slot kunci yang hilang, juga terdapat 

beberapa pintu yang harus segera diperbaiki karena melengkung baik di 

daun pintu maupun stang drat. Untuk daun pintu yang melengkung 

contohnya ada di BKW 5 dan untuk pintu yang stang dratnya melengkung 

ada di BLC 2. Berikut gambar untuk kondisi daun pintu dan stang drat 

melengkung : 
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Gambar 3. 13 Pintu Air dengan Kondisi Melengkung 

Frame tempat dudukan sponeng pintu juga mengalami beberapa 

permasalahan. Rata-rata karena pasangan batu yang keropos. Hal ini dapat 

menyebabkan pintu dan sponengnya terlepas. Contoh lokasi pintu yang 

mengalami hal tersebut ada di BSB 1 Boks T1 dan KSBT 2 Boks T1. 

Gambar dari kedua pintu tersebut ada dalam gambar berikut : 

   

Gambar 3. 14 Pintu Air dengan Kondisi Dudukan Sponeng Keropos 
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2. Pengelolaan Sistem Informasi Hasil Litbang 

a. Sinkronisasi SIG-SDA 

Selain pekerjaan yang melibatkan konsultan diatas, diskusi mengenai 

SIG-SDA juga telah dilakukan pada pertengahan Bulan Maret. Diskusi 

ini membahas tentang platform SIG-SDA dan format data yang akan di 

gunakan. Foto pelaksanaan diskusi tentang SIG-SDA dapat di lihat pada 

Gambar 3.16. 

 

Gambar 3. 15 Diskusi tentang SIG-SDA 

Pelaksanaan pembuatan peta sinkronisasi SIG-SDA dilaksanakan 

dengan mengambil data DI khususnya untuk Bali dan Nusa Tenggara. 

Data peta dari kegiatan penelitian tahun sebelumnya juga dapat 

dimasukkan ke dalam peta SIG-SDA. 

Kegiatan updating data SIG SDA pada tahun 2018 ini berfokus pada 

Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Oleh 

karena itu, updating informasi atribut pada data spasial DI berada pada 

ketiga provinsi tersebut. Penyesuaian informasi atribut pada data DI 

dilakukan berdasarkan format atribut pada portal SIG SDA.  

Hasil yang di daptkan dalam kegiatan ini : Penambahan informasi atribut 

berupa tahun bagunan dibangun, jumlah bangunan, jumlah petak tersier, 

sumber air, skema jaringan, serta batas wilayah irigasi. Pengumpulan 

data untuk menunjang kengkapan data atribut yang sesuai dengan SIG 

SDA telah dilaksanakan pada Tahun 2017 sesuai dengan kegiatan 

penelitian yang dilaksanakan pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, 

dan Nusa Tenggara Timur. Namun, data-data sekunder yang 
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dikumpulkan belum dapat mengakomodir kelengkapan atribut DI di 

provinsi-provinsi tersebut. 

Data spasial DI hasil dari verifikasi dan updating data yang terdapat di 

Provinsi Bali adalah DI Tukad Petanu, dimana jumlah DI Kewenangan 

Pusat yang terdapat di Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Menteri 

PUPR No 14/PRT/M/2015 adalah 6 DI. Informasi mengenai data DI 

yang tersedia hanya seperti yang tertera pada atribut asli data tersebut. 

penambahan informasi yang disesuaikan dengan portal SIG SDA belum 

dapat dipenuhi dikarenakan tidak tersedianya data pendukung lain 

seperti skema jaringan irigasi. Gambar 3.40 merupakan tabel atribut dari 

DI Tukad Petanu. 

 

Gambar 3. 16 Tabel Atribut DI Tukad Petanu 

Data spasial DI yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil 

dari verifikasi dan updating data menunjukkan sejumlah 10 DI 

Kewengan Pusat, dimana jumlah DI Kewenangan Pusat yang terdapat 

pada Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 15 DI.  

Informasi mengenai data DI yang tersedia hanya seperti yang tertera 

pada atribut asli data tersebut. Penambahan informasi yang disesuaikan 

dengan portal SIG SDA belum dapat dipenuhi dikarenakan tidak 

tersedianya data pendukung lain seperti skema jaringan irigasi.  
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Selain data untuk kedua pulau tersebut, peta yang berhubungan dengan 

kegiatan litbang yang pernah dilaksanakan juga dapat dimasukkan ke 

dalamnya. Salah satu contoh yang diambil adalah peta potensi 

mikrohidro di saluran irigasi di Pulau Jawa. Gambar 3.43 merupakan 

sebaran lokasi potensi mikrohidro di jaringan irigasi di Pulau Jawa 

beserta peta jaringan irigasinya. 

 

Gambar 3. 17  Peta Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

Daerah Irigasi yang berpotensi untuk pengembangan mikrohidro pada 

dasarnya merupakan Daerah Irigasi yang terletak pada topografi yang 

landai. Terlihat pada peta bahwa lokasi potensial sebagian besar 

terdapat pada bagian selatan Pulau Jawa, dimana daerah tersebut 

merupakan daerah yang berbukit atau landai. Hal itu dikarenakan 

daerah yang berpotensi mikrohidro diidentifikasi berdasarkan beda 

tinggi pada suatu saluran irigasi. Penentuan potensi mikro hidro di 

jaringan irigasi disesuaikan dengan kriteria potensinya yaitu head 

minimal 2 meter dan debit aliran air pada saluran irigasi minimal 1 m3/s. 

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan pengumpulan data beserta 

kunjungan lapangan untuk mendukung tersedianya output kegiatan ini. 

Daerah yang memiliki potensi pengembangan mikro hidro di jaringan 

irigasi diantaranya adalah Kabupaten Sukabumi, Garut, Banjarnegara, 

Kebumen, Kulonprogo, dan Malang. 
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Selain berisi tentang sebaran lokasi potensialnya, peta potensi 

mikrohidro tersebut juga memberikan informasi mengenai potensi daya 

yang dihasilkan serta teknologi turbin yang dapat diterapkan. Gambar 

46 merupakan isi tabel atribut dari peta potensi mikrohidro di jaringan 

irigasi Pulau Jawa. Potensi mikrohidro di jaringan irigasi dipengaruhi 

oleh debit dan beda tinggi (head) di jaringan irigasi. Data debit diperoleh 

menggunakan data perencanaan irigasi serta pengukuran di lapangan, 

begitupula dengan data head. Head pada saluran irigasi ditandai 

dengan adanya bangunan terjun dan got miring pada suatu saluran 

irigasi. 

 

Gambar 3. 18 Tabel Atribut Peta Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pengembangan mikro hidro di 

jaringan irigasi cukup besar tersebar di Kabupaten Garut, Majalengka, 

Sukabumi, dan Tasikmalaya. Salah satu potensi mikro hidro di 

Kabupaten Garut mempunyai head sebesar 50 m yang ditarik dari 

sumber air hingga turbinnya. Namun, debit air irigasi yang kecil yaitu 

sebesar 0,56 m3/s menyebabkan potensi energi yang dihasilkan hanya 

mencapai 164,64 kW. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki potensi mikro 

hidro di jaringan irigasi yang dapat dikembangkan. Bahkan pada titik-titik 

yang telah beroperasi telah banyak yang didistribusikan melalui PLN. 

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu contonya dengan total 

energi listrik yang dihasilkan mencapai 861,42 kW. Lokasi potensial 
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yang mempunyai head besar juga terdapat pada Saluran Induk 

Kalibawang berada di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Yogyakarta yaitu 

sebesar 18 meter dengan debit 7 m3/s. Potensi energi yang dihasilkan 

pada Saluran Induk Kalibawang tersebut adalah 740,88 kW. 

Teknologi turbin mikrohidro pada masing-masing titik potensi diterapkan 

berdasarkan pertimbangan head dan debit pada saluran irigasinya agar 

efisiensi turbin dan generator dapat optimal. Contoh turbin yang bisa 

diterapkan untuk mikro hidro adalah turbin jenis propeler dan crossflow.  

Pengelolaan sistem informasi juga mencakup pemeliharaan website 

Balai Litbang Irigasi. Pemeliharaan dilakukan dengan dilakukan update 

informasi dalam website. Updating yang dilakukan dalam menu yang 

ada didalam website, antara lain : 

(1) Menu profil terdiri atas beberapa submenu, updating yang ada dalam 

submenu-submenu ini antara lain : 

- Sejarah singkat 

Dalam submenu ini ditambahkan tentang peraturan terbaru yang 

mengatur organisasi dalam Balai Litbang Irigasi yaitu Permen PUPR 

No 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis nama Balai Irigasi diubah menjadi Balai Litbang 

Irigasi. Berikut tampilan dari submenu “Sejarah Singkat” 

- Kedudukan, tugas pokok dan fungsi 

- Sama hal nya dengan submenu “Sejarah Singkat” dalam submenu 

“Kedudukan, tugas pokok dan fungsi” juga ditambahkan dengan 

peraturan yang terbaru. Berikut tampilan akhirnya: 

- Struktur organisasi balai Irigasi 

- Fasilitas 

(2) Menu Produk berisi tentang teknologi hasil Balai Litbang Irigasi yang 

telah dipasang dilapangan. Penambahan yang dilakukan dalam 

menu ini terdapat pada teknologi beton pracetak modular, pintu air 

bahan alternatif, SMOPI dan SPDI. 

- Teknologi beton pracetak modular 

- Pintu air bahan alternatif 

- Aplikasi Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi 

(SMOPI) 
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- Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Irigasi (SPDI) 

(3) Pada menu layanan dilakukan update data tentang testimoni 

pemanfaatan output. Adapun testimoni yang dimaksud adalah lokasi-

lokasi penerapan teknologi yang digunakan oleh Balai Litbang Irigasi 

sebagai lokasi ujicoba. Berdasarkan kegiatan tahun 2017, lokasi 

ujicoba kegiatan litbang Balai Litbang Irigasi telah bertambah dan 

data tersebut dimasukkan kedalam menu layanan. 

(4) Pada menu Publikasi dilakukan update dengan menambahkan 

beberapa hasil kegiatan litbang tahun 2017. Selain pembahasan 

mengenai kegiatan litbang tahun 2017, juga terdapat sub menu 

artikel dan jurnal irigasi. Update data yang ditambahkan dalam menu 

ini secara lengkap dapat diuraikan dalam bentuk artikel dan 

publikasi. 

- Artikel 

Artikel yang ada dalam sub menu ini sebelum diupdate berisi dengan 

produk-produk hasil litbang. Dengan adanya update ini, artikel yang 

akan dimasukkan dalam sub menu ini adalah artikel atau berita 

seputar kegiatan di Balai Litbang Irigasi. Artikel yang akan 

dimasukan dalam web ini telah disusun sesuai dengan format berita. 

Artikel ini membahas tentang saluran irigasi modular yang diliput oleh 

salah satu stasiun televisi.  

- Jurnal Irigasi 

Sebelum dilakukan update, pada sub menu jurnal irigasi hanya 

terdapat satu paragraf singkat yang dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan mengenai jurnal irigasi. Penambahan penjelasan 

mengenai jurnal irigasi dilakukan dengan menambahkan sejarah 

penerbitan jurnal irigasi serta proses yang dilalui hingga jurnal 

diterbitkan. Adapun isi dari sub menu jurnal irigasi ada dalam 

gambar berikut : 

- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 

Dalam sub menu ini dilakukan penambahan kegiatan litbang yang 

dilaksanakan Balai Litbang Irigasi pada tahun 2017. Selain 

penambahan kegiatan dalam tabel di atas, juga dilengkapi dengan 

uraian penjelasan dan ringkasan hasil kegiatan litbang 2017. 
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b. Pemeliharaan SMOPI, Pengembangan SPDI dan Pembuatan SMOPI 

Versi Android 

Pada Bulan Mei 2018 kegiatan pengelolaan sistem informasi irigasi 

dilakukan penandatanganan kontrak untuk ketiga perkerjaan konsultansi 

yaitu; 

1. Konsultan Perorangan Pembuatan SMOPI Versi Android (offline) 

dengan nomor kontrak: PL.02.01 / Lb7 / P.02 / DP / PL / Satker-BLI 

/II/ 2018 pada akhir Bulan Februari. 

2. Konsultan Perorangan Pemeliharaan Dan Migrasi SMOPI dengan 

nomor kontrak Nomor: PL.02.01 / P.03 / Lb7 / DP / PL / Satker-BLI /II 

/ 2018 pada akhir Bulan Februari. 

3. Jasa Konsultan Perorangan Untuk Pengembangan SPDI dengan 

nomor kontrak Nomor: PL.02.01 / P.04 / Lb7/ DP / PL / Satker-BLI / II 

/ 2018 

Pemantauan kegiatan pekerjaan konsultansi telah dilakukan pada awal 

Bulan Maret, kegiatan ini melibatkan seluruh anggota tim kegiatan 

beserta konsultan untuk membahas rencana kerja dan penjelasan 

lingkup kegiatan dalam kontrak. Foto pelaksanaan pemantauan 

pekerjaan konsultansi dapat di lihat pada Gambar 3.15. 

 

Gambar 3. 19 Pemantauan Pekerjaan Konsultansi 

Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi bidang irigasi untuk 

pembuatan aplikasi SMOPI versi android offline telah selesai 

dilaksanakan pada Bulan Juli dan sampai bulan Agustus dilaksanakan 

revisi Laporan Akhir Pekerjaan Konsultansi Pembuatan Aplikasi SMOPI 
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Versi Android Offline. Pemeliharaan aplikasi SMOPI juga telah selesai 

dilaksanakan pada Bulan Agustus 2018 dan Laporan Akhir Pekerjaan 

Konsultansi Pemeliharaan Aplikasi SMOPI telah selesai dibuat. Untuk 

pekerjaan Pengembangan Aplikasi SPDI masih dilaksanakan dan akan 

selesai pada Bulan November 2018. 

Hasil yang di daptkan dari kegiatan ini; Pengembangan dan 

pemeliharaan aplikasi hasil litbang telah dikerjakan oleh konsultan 

individu sejak Bulan Maret 2018. Sampai saat Laporan Akhir ini dibuat 

progres pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% untuk pemeliharaan 

SMOPI, 100% untuk pembuatan SMOPI versi android offline dan 100% 

untuk pengembangan SPDI. Pekerjaan pengembangan SPDI akan 

selesai dilaksanakan pada bulan November. Klarifikasi laporan akhir 

pekerjaan konsultan individu untuk pengembangan aplikasi SPDI akan 

dilaksanakan pada akhir Bulan November. Pada pekerjaan pembuatan 

aplikasi SMOPI versi android, aplikasi saat ini telah dapat digunakan 

melalui gadget atau smartphone pengguna. Pembuatan aplikasi ini 

didasari atas banyaknya pengguna aplikasi yang lokasi kerjanya 

kesulitan sinyal internet. Sehingga pengelola irigasi harus mengisi 

aplikasi SMOPI di kantor UPT yang jaraknya bisa sangat jauh. Untuk itu 

aplikasi ini dibuat agar pengelola irigasi mudah dalam melakukan input 

data ke aplikasi SMOPI tanpa membutuhkan sinyal. Namun saat sudah 

terkoneksi dengan internet data dapat dikirimkan dan disinkronkan 

kedalam server aplikasi SMOPI. Tata cara penggunaan aplikasi ada 

dalam Manual Pemakaian Aplikasi SMOPI versi Android. Kedepannya 

aplikasi akan dimasukkan kedalam google playstore sehingga 

pengguna dapat mengunduh aplikasi melalui smartphone masing-

masing.  

Pemeliharaan aplikasi SMOPI dilakukan untuk semakin menambah 

fungsi dari aplikasi SMOPI itu sendiri. Adapun lingkup pengembangan 

aplikasi SMOPI antara lain : 

a. Pemeliharaan dan update data sesuai dengan Permen PUPR No 

12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi 

b. Pengembangan fitur pengolah data dalam aplikasi SMOPI 
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c. Migrasi dan update database SMOPI ke dalam server Pusdatin. 

Pada lingkup pertama, pemeliharaan dilakukan sesuai dengan 

database DI yang ada dalam Permen PUPR No 14/PRT/M/2015 

tentang Aset Irigasi. Kemudian pengembangan fitur didalamnya 

didasarkan pada Permen PUPR No 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi 

dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Data yang diupdate meliputi 

kodefikasi DI baik itu berada di satu kabupaten, lintas kabupaten, lintas 

propinsi maupun lintas negara.  

Migrasi aplikasi SMOPI juga telah dilakukan ke server di Pusat Data 

dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dengan alamat website 

smopi.pu.go.id. Secara berkala data yang ada dalam server Pusdatin 

dan server SMOPI di Balai Litbang Irigasi akan disinkronkan sehingga 

data dapat terus diupdate. Sampai dengan tahap penyusunan Konsep 

Laporan Akhir ini, pengembangan SPDI belum selesai 100%. Adapun 

tahapan yang telah dilalui yaitu diskusi awal, pengambilan data DI 

sesuai Permen PUPR No 14/PRT/M/2015 dan penyusunan kodefikasi 

DI lintas. Selanjutnya kodefikasi yang baru diinputkan kedalam aplikasi 

SPDI. Update data ini membutuhkan beberapa penyesuaian agar data 

yang lama tidak terhapus dan dapat dijadikan file di dalam aplikasi 

SPDI. Untuk itu pelaksanaan pengembangan aplikasi SPDI perlu teliti 

sehingga data yang lama tidak terhapus. 

 

3.2 Pembahasan 

Kegiatan Evaluasi Penerapan Teknologi Bidang Irigasi telah dilaksanakan mulai 

dari pengumpulan data spesifikasi dan lain lain sampai pengambilan data 

kuesioner untuk mengetahui penilaian terhadap teknologi hasil litbang khususnya 

kegiatan penerapan teknologi JIAT di Tambora , penerapan aplikasi SMOPI di 

Jember, penerapan teknologi saluran modular di Serang dan penerapan teknologi 

pintu berbahan alternatif di Situbondo. Berikut adalah hasil pembahasan kegiatan 

tersebut; 

1. Evaluasi Penerapan Teknologi Hasil Litbang 

a) Pilot Project SMOPI di DI Bondoyudo 

Kerangka monev yang digunakan dalam kegiatan SMOPI ini adalah 

menggunakan logical framework analysis. Dalam analisa terdapat 
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berberapa parameter seperti goals, outputs, outcomes, dan activities yang 

harus di monitoring pada saat peninjauan lapangan. Berikut adalah 

kerangka monev SMOPI seperti terlihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3. 3 Kerangka Monev SMOPI 

 PROJECT 
SUMMARY 

INDICATOR MEANS OF 
VERIFICATION 

RISKS/ 
ASSUMPTION

S 

GOAL 1. Jangka pendek 
: Laporan OP 
semi Paperless  

2. Manajemen air 
irigasi menjadi 
efektif dan 
efisien dan OP 
berlangsung 
dengan baik 
sehingga 
mencapai umur 
rencana irigasi  

1. Penggunakan 
Kertas Berkurang 

2. pembagian air 
irigasi 

3. masa layan 
infrastruktur  

1. Pemeriksaa
n langsung 

2. tidak ada 
konflik 
antar 
pengguna 
air 

3. laporan OP 
terkait 
kondisi 
jaringan 

N/A 

OUTCOME SMOPI yang 
terupdate 
digunakan/ 
berfungsi 
membantu 
pengambilan 
keputusan 

1. tabel update  
hasil OP terisi 

2. Jumlah keluhan 
dari pemakai 
(berfungi atau 
tidak) 

1.Pemeriksaan 
langsung, 
Caption 
gambar update 
yang dilakukan 
2. Laporan 
keluhan 
pengguna. 

1. pengguna 
kompeten 
dalam 
menganalisis 
hasil SMOPI. 

OUTPUT Software, 
hardware dan 
jaringan 
terpasang  

Pengisian laporan 
dapat dilakukan 
sesuai spesifikasi 
teknis dan spek 
fungsi 

1.Pemeriksaan 
langsung 
Caption 
gambar update 
yang dilakukan 
2. Laporan 
keluhan 
pengguna 

1. 
pengembang 
software 
kompeten 
baik dari 
aspek 
programmin
g dan irigasi 
2. mantri, 
juru dan kasi 
bisa mengisi 
blangko 

ACTIVITIES mengembangkan 
perangkat baik 
software dan 
hardware yg 
bekerja dgn baik 

1. web untuk 
SMOPI dapat 
diakses- 
penggunaan 
disarankan 
dengan 
minimum 
kecepatan 
akses 3G. 
Penggunaan 
dengan 
kecepatan 
akses dibawah 
3G disarankan 

1.Pemeriksaan 
langsung 
2. Laporan 
kemajuan dr 
programer 

1.Jaringan 
internet 
tidak 
terdapat 
masalah 
untuk 3G 
2.Perangkat 
hardware 
berkerja 
dengan baik 
3.Pulsa 
tersedia 
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 PROJECT 
SUMMARY 

INDICATOR MEANS OF 
VERIFICATION 

RISKS/ 
ASSUMPTION

S 

diganti.  
2. update  data 

tidak boleh 
kurang dari 15 
hari.  

3. Tidak terjadi 
malfungsi pada 
penggunaan 
aplikasi SMOPI. 

 

 

Kegiatan monitoring dan evaluasi SMOPI juga bertujuan untuk 

mendapatkan penilaian terhadap teknologi yang dipergunakan melalui 

competitiveness. Adapun kriteria penilaian meliputi kecepatan, fungsi, biaya 

dan keamanan. Dari keempat kriteria tersebut hasil dari kuesioner yang 

dibagikan kepada pengelola DI Bondoyudo yaitu: 

a) Aspek Kecepatan 

Sebanyak 38,39% pengelola irigasi di DI Bondoyudo sangat setuju 

bahwa aplikasi SMOPI mempercepat proses pelaporan blangko O&P. 

Sementara 56,25% setuju terhadap pendapat tersebut. Sisa responden 

memilih netral dan tidak setuju atas pendapat tersebut. 

 

Gambar 3. 20 Hasil Kuesioner SMOPI dari Segi Kecepatan 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat diketahui bahwa aplikasi 

SMOPI dinilai unggul dalam hal membantu mempercepat proses 

pelaporan OP. Hal ini dikarenakan tidak dibutuhkan lagi proses distribusi 

blangko secara manual, sehingga pelaporan menjadi lebih cepat. 

b) Aspek Fungsi 

Sebanyak 33,04% pengelola irigasi di DI Bondoyudo sangat setuju 

bahwa aplikasi SMOPI berfungsi dengan baik dalam hal pelaporan 
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blangko O&P secara efektif dan efisien. Sementara 52,68% setuju 

terhadap pendapat tersebut. Sisa responden memilih netral dan tidak 

setuju atas pendapat tersebut. 

 

Gambar 3. 21 Hasil Kuesioner SMOPI dari Segi Fungsi 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat diketahui bahwa aplikasi 

SMOPI dinilai dapat berfungsi secara baik. Proses rekapitulasi data dan 

perhitungan dilakukan oleh aplikasi SMOPI sehingga pengguna tidak 

membutuhkan input ulang maupun perhitungan manual, hal tersebut 

memudahkan pengelola irigasi dalam mengisi blangko OP. 

 
 
 

c) Aspek Biaya 

Sebanyak 41,96% pengelola irigasi di DI Bondoyudo sangat setuju 

bahwa aplikasi SMOPI menghemat kebutuhan anggaran dalam kegiatan 

pelaporan O&P. Sementara 50,00% setuju terhadap pendapat tersebut. 

Sisa responden memilih netral dan tidak setuju atas pendapat tersebut. 

 

Gambar 3. 22 Hasil Kuesioner SMOPI dari Segi Biaya 
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Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat diketahui bahwa aplikasi 

SMOPI dinilai memperkecil biaya yang dibutuhkan dalam OP irigasi. Hal 

ini dikarenakan tidak dibutuhkan lagi biaya untuk cetak blangko maupun 

untuk pendistribusian blangko. 

 

d) Aspek Keamanan 

Sebanyak 28,57% pengelola irigasi di DI Bondoyudo sangat setuju 

bahwa aplikasi SMOPI aman untuk menyimpan data pelaporan blangko 

O&P. Sementara 58,93% setuju terhadap pendapat tersebut. Sisa 

responden memilih netral dan tidak setuju atas pendapat tersebut. 

 

Gambar 3. 23 Hasil Kuesioner SMOPI dari Segi Keamanan Data 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat diketahui bahwa aplikasi 

SMOPI dinilai mampu menyimpan data lebih baik daripada disimpan 

secara manual di kantor UPT maupun diarsipkan. Data juga menjadi 

mudah diakses dan mudah ditelusuri. Hal ini sangat membantu jika data 

sewaktu-waktu diperlukan. 

 

b) Pilot Project JIATdi NTB 

Kerangka monev yang digunakan dalam kegiatan JIAT di Tambora sama 

dengan monev sebelumnya adalah menggunakan logical framework 

analysis. Dalam Analisa terdapat beberapa parameter seperti goals, 

outputs, outcomes dan activities yang harus di monitoring pada saat 

penijauan lapangan. Berikut adalah kerangka monev JIAT seperti terlihat 

dalam Tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3. 4 Kerangka Monev JIAT 

 Projects 

Summary 

Indicators Means Verification Risks/ Asumptions 

Goals Pemberian air 

irigasi yang 

Penggunakan air 

efektif sesuai 

1.Pemeriksaan 

langsung  

N/A 
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 Projects 

Summary 

Indicators Means Verification Risks/ Asumptions 

hemat kebutuhan  2.Laporan perhitungan 

perbandingan 

Outcome sistem JIAT  

diseluruh 

lokasi 

kegiatan 

berjalan 

Seluruh demplot 

terairi 

1.Pemeriksaan 

langsung 

2.Kadar Air dalam 

tanah di setiap 

emitter 

N/A 

Outputs Pemberian air 

irigasi melalui 

sistem JIAT 

dapat 

dilakukan 

Air yang keluar 

secara homogen 

sesuai dengan 

perencanaan 

1.Pemeriksaan 

langsung 

2.Pengukuran debit 

yang keluar pada 

emiter 

1.Petani dapat 

mengoperasikan 

sistem irigasi JIAT 

Activities Perangkat 

irigasi dan 

jaringan 

bekerja 

dengan baik 

Emiter, pompa, 

pipa dan valve 

bekerja 

 

Pemeriksaan langsung 

 

1.Sumber air tersedia  

2.Sumber energi 

tersedia 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada Bulan 

Agustus 2018 terdapat beberapa kendala seperti kebocoran pipa manifold, 

pipa lateral, kerusakan komponen pengatur aliran (ball valve), pelepas 

udara (air vent) dan kerusakan lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan 

tindakan penanganan yang diperlukan seperti : 

1. Melakukan perbaikan dengan cara mengganti komponen (ball valve, 

air vent, dll) yang mengalami kerusakkan. 

2. Melakukan perbaikan kebocoran di pipa manifold 

3. Melakukan perbaikan kebocoran di pipa lateral (drip tipe) 

menggunakan joiner standar, atau  joiner  alternatif berbahan lokal 

(pipa PVC ½ inchi). 

4. Melakukan penanaman pipa lateral sesuai standar (minimum 30 cm). 

5. Pelatihan dan sosialisasi tentang operasi dan pemeliharaan irigasi 

tetes. 

 

Hasil monev dari penerapan teknologi JIAT berupa kendala dan upaya dapat 

dianalisis menggunakan analisa SWOT sehingga hasil analisis semakin informatif. 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi suatu organiasasi / institusi / perusahaan. Berbagai situasi 

yang dihadapi oleh organisasi baik internal maupun eksternal harus dapat 

dijadikan masukan bagi organisasi / institusi / perusahaan guna menentukan 

rencana strategis dalam menyusun sistem pemasaran yang relatif berdaya guna 
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dan tepat guna. Dalam hal ini balai litbang irigasi menggunakan analisis SWOT 

untuk strategi produk litbang yang telah di buat. 

Pada dasarnya analisis SWOT haruslah membandingkan kondisi sama yang 

dihadapi oleh pesaingnya berdasarkan kriteria subjektif ataupun objektif (skala 

industri), sebab dengan membandingkan maka perusahaan yang berkepentingan 

dapat menentukan rencana strategis untuk menghadapi persaingan. 

Berdasarkan nilai peringkat dan pembobotan yang kemudian dikalikan akan 

diperoleh hasil kombinasi antara beberapa situasi sebagai berikut : 

1. (Kekuatan, Kesempatan atau S,O) artinya Organisasi Litbang menentukan 

strategi berdasarkan kombinasi kekuatan dan kesempatan produk litbang 

yang bisa memanfaatkan kekuatan untuk menggunakan peluang sebaik-

baiknya. 

2. (Kelemahan, Kesempatan atau W,O) artinya Organisasi Litbang harus 

membuat strategi bagaimana meminimalkan kelemahan produk litbang 

yang selalu muncul dengan memanfaatkan peluang yang menguntungkan. 

3. (Kekuatan, Ancaman atau S,T) artinya Organisasi Litbang bisa 

memanfaatkan kekuatan baik dalam hal manajemen, sistem pemasaran 

maupun kemampuan finansial untuk mengatasi ancaman. 

4. (Kelemahan, Ancaman atau W,T) artinya perusahaan harus meminimalkan 

kelemahan dan menghindari ancaman. 

 

 

Contoh SWOT analysis 
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Dengan menggunakan standart analisa SWOT pada produk litbang dapat di ambil 

kesimpulan dan saran. Pada akhirnya, Kekurangan, ancaman dari suatu produk 

litbang dapat diperbaiki dan di antisipasi sehingga produk litbang dapat 

bermanfaat. Alur Analisa dari pengukuran tingkat kesiapan pada produk litbang 

dapat di lihat sebagai berikut  

 

Alur Analisa dari pengukuran tingkat kesiapan pada produk litbang 

Untuk penerapan teknologi JIAT, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi 

internal dan eksternalnya antara lain : 

 

Dari seluruh faktor strategi internal maupun eksternal di atas, dibuat nilai 

Produk 
Litbang

LFA

SWOT

Improvement

Strengths (S)

1. Dapat digunakan untuk lahan kering

2. Jumlah air yang digunakan efektif terhadap
kebutuhan air tanaman

3.Dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman

4. Penanaman tidak tergantung musim

Weaknesses (W)

sparepart sulit ditemukan dipasaran

jika terjadi kebocoran sulit dicari karena pipa
berada di bawah tanah

membutuhkan biaya yang tidak sedikit

dibutuhkan tim yang mendampingi OP di lapangan

Opportunities (O)

Kesempatan untuk dikembangkan sangat besar

Merupakan metode pemberian air yang efektif
dan efisien

mudah diterapkan di lahan

Mengurangi tugas petani dalam pemberian air
manual

Threats (T)

terjadi pembakaran di lahan

gangguan dari hewan liar

Pipa dapat terkena cangkul saat petani mengolah
tanah

Petani kurang paham OP yang seharusnya
dilakukan
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pembobotan untuk masing-masing faktor. Penentuan penilaiannya yaitu 

mengurutkan faktor situasi berdasarkan skala prioritas (SP) (tertinggi nilainya 16 

dari 4x4, urutan 2 nilainya 3 x 4 = 12 dan terendah nilai 4 dari 1 x 4) lalu dikalikan 

dengan konstanta (K) nilai tertinggi yaitu 4. Masing-masing nilai situasi tersebut di 

bagi dengan total nilai SP x K. Penilaian yang didapat sebagai berikut : 

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL SP K SP X K BOBOT 

Kekuatan (S) 

1. Dapat digunakan untuk lahan kering 

2. Jumlah air digunakan efektif terhadap kebutuhan air 

tanaman 

3. Dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman 

4. Penanaman tidak tergantung musim 

 

TOTAL         SP X FS 

 

4 

3 

 

2 

1 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

16 

12 

 

8 

4 

 

40 

 

0.4 

0.3 

 

0.2 

0.1 

 

1.0 

Kelemahan (W) 

1. Sparepart sulit ditemukan di pasaran 

2. Jika terjadi kebocoran sulit dicari karena pipa berada 

di bawah tanah 

3. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit 

4. Dibutuhkan tim yang mendampingi OP di lapangan 

TOTAL         SP X FS 

 

3 

4 

 

2 

1 

 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

 

12 

16 

 

8 

4 

 

40 

 

0.3 

0.4 

 

0.2 

0.1 

 

1.0 

 
 

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL SP K SP X K BOBOT 

Kesempatan (O) 

1. Kesempatan untuk dikembangkan sangat besar 

2. Merupakan metode pemberian air yang efektif dan 

efisien 

3. Mudah diterapkan di lahan 

4. Mengurangi tugas petani dalam pemberian air 

manual 

 

TOTAL         SP X FS 

 

1 

4 

 

3 

2 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

 

4 

16 

 

12 

8 

 

 

40 

 

0.1 

0.4 

 

0.3 

0.2 

 

 

1.0 

Ancaman (T) 

1. Terjadi pembakaran di lahan 

2. Gangguan dari hewan liar 

3. Pipa dapat terkena cangkul saat petani mengolah 

 

4 

1 

2 

 

 

4 

4 

4 

 

 

16 

4 

8 

 

 

0.4 

0.1 

0.2 
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FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL SP K SP X K BOBOT 

tanah 

4. Petani kurang paham OP yang seharusnya dilakukan 

 

TOTAL         SP X FS 

3 

 

 

4 12 

 

 

40 

0.3 

 

 

1.0 

 

Berdasarkan perhitungan bobot masing-masing faktor di atas, dibuat tabel faktor 

strategik. Penentuan dan perhitungan tabel strategik yaitu peringkat tetap 

menggunakan skala 1(rendah) - 4 (tinggi) untuk kekuatan dan peluang, sedangkan 

skala 4 (rendah) - 1(tinggi) untuk kelemahan dan ancaman, namun karena tidak 

ada pembanding, maka nilai skala ditentukan berdasarkan prioritas dari masing-

masing situasi (misalnya skala 4 untuk peluang yang paling utama). Penentuan 

faktor strategik untuk faktor internal dan eksternal yang ditunjukkan dalam tabel 

berikut : 

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL (IFAS) BOBOT PERINGKAT 
BOBOT  X  

PERINGKAT 

Kekuatan (S) 

1. Dapat digunakan untuk lahan kering 

2. Jumlah air digunakan efektif terhadap kebutuhan air 

tanaman 

3. Dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman 

4. Penanaman tidak tergantung musim 

 

0.4 

0.3 

 

0.2 

0.1 

 

 

4 

4 

 

3 

1 

 

 

1.6 

1.2 

 

0.6 

0.1 

 

Kelemahan (W) 

1. Sparepart sulit ditemukan di pasaran 

2. Jika terjadi kebocoran sulit dicari karena pipa berada 

di bawah tanah 

3. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit 

4. Dibutuhkan tim yang mendampingi OP di lapangan 

 

0.3 

0.4 

 

0.2 

0.1 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

 

0.3 

0.4 

 

0.2 

0.2 

 

TOTAL    

 

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL (EFAS) BOBOT PERINGKAT 
BOBOT  X  

PERINGKAT 

Kesempatan (O) 

1. Kesempatan untuk dikembangkan sangat besar 

2. Merupakan metode pemberian air yang efektif dan 

efisien 

 

0.1 

0.4 

 

 

2 

4 

 

 

0.2 

1.6 
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FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL (EFAS) BOBOT PERINGKAT 
BOBOT  X  

PERINGKAT 

3. Mudah diterapkan di lahan 

4. Mengurangi tugas petani dalam pemberian air manual 

0.3 

0.2 

3 

3 

0.9 

0.6 

Ancaman (T) 

1. Terjadi pembakaran di lahan 

2. Gangguan dari hewan liar 

3. Pipa dapat terkena cangkul saat petani mengolah tanah 

4. Petani kurang paham OP yang seharusnya dilakukan 

 

0.4 

0.1 

0.2 

 

0.3 

 

 

3 

3 

1 

 

1 

 

 

1.2 

0.3 

0.2 

 

0.3 

 

TOTAL    

 

Berdasarkan tabel IFAS dan EFAS di atas maka dapat dibuat matriks SWOT yang 

terdiri atas 4 kuadran (9 sel). Penentuan nilai strategic didasarkan pada nilai bobot 

dikalikan peringkat. Jika nilai tersebut antara 1 sampai 2 maka masuk kedalam 

kategori kuat, sedangkan jika nilainya antara 0-1 maka dikategorikan lemah.  

Berdasarkan nilai peringkat dan pembobotan yang kemudian dikalikan akan 

diperoleh hasil kombinasi antara beberapa situasi sebagai berikut : 

1. (Kekuatan, Kesempatan atau S,O) artinya pembuat menentukan strategi 

berdasarkan kombinasi kekuatan dan kesempatan yang bisa memanfaatkan 

kekuatan untuk menggunakan peluang sebaik- baiknya 

2. (Kelemahan, Kesempatan atau W,O) artinya pembuat harus membuat 

strategi bagaimana meminimalkan kelemahan yang selalu muncul dalam 

penelitian dengan memanfaatkan peluang yang menguntungkan. 

3. (Kekuatan, Ancaman atau S,T) artinya pembuat bisa memanfaatkan 

kekuatan baik dalam hal manajemen, sistem pemasaran maupun 

kemampuan finansial untuk mengatasi ancaman 

4. (Kelemahan, Ancaman atau W,T) artinya pembuat harus meminimalkan 

kelemahan dan menghindari ancaman. 

Matrik SWOT untuk aplikasi SMOPI ditunjukkan dalam gambar berikut : 
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IFAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFAS 

Kekuatan (S) 

1. Dapat digunakan untuk lahan 
kering 

2. Jumlah air digunakan efektif 
terhadap kebutuhan air 
tanaman 

3. Dapat digunakan untuk 
berbagai jenis tanaman 

4. Penanaman tidak tergantung 
musim 

Kelemahan (W) 

1. Sparepart sulit ditemukan di 
pasaran 

2. Jika terjadi kebocoran sulit 
dicari karena pipa berada di 
bawah tanah 

3. Membutuhkan biaya yang 
tidak sedikit 

4. Dibutuhkan tim yang 
mendampingi OP di lapangan 

Kesempatan (O) 

1. Kesempatan untuk 
dikembangkan sangat besar 

2. Merupakan metode 
pemberian air yang efektif 
dan efisien 

3. Mudah diterapkan di lahan 
 

 

4. Mengurangi tugas petani 
dalam pemberian air manual 

Strategi (SO) 

1. (1.6,0.2) 
(kuat, lemah) 

 

2. (1.2,1.6) 
(kuat, kuat) 

 

3. (0.6,0.9) 
(lemah, lemah) 

 

4. (0.1,0.6) 
(lemah, lemah) 

 

Rata-rata  = (0.9,0.8) 

 

Strategi (WO) 

1. (0.3,0.2) 
(lemah, lemah) 

 

2. (0.4,1.6) 
(lemah, kuat) 

 

3.  (0.2,0.9) 
(lemah, lemah) 

 

4.  (0.2,0.6) 
(lemah, lemah) 

 

Rata-rata = (0.3,0.8) 

Ancaman (T) 

1. Terjadi pembakaran di lahan 
 

2. Gangguan dari hewan liar 
 
 

3. Pipa dapat terkena cangkul 
saat petani mengolah tanah 
 

4. Petani kurang paham OP 
yang seharusnya dilakukan 

Strategi (ST) 

1. (1.6,1.2) 
(kuat, kuat) 

 

2. (1.2,0.3) 
(kuat, lemah) 

 

3. (0.6,0.2) 
(lemah, lemah) 

 

4. (0.1,0.3) 
(lemah, lemah) 

 

Rata-rata = (0.9,0.5) 

Strategi (WT) 

1. (0.3,0.4) 
(lemah, lemah) 

 

2. (0.4,0.3) 
(lemah, lemah) 

 

3.  (0.2,0.4) 
(lemah, lemah) 

 

4.  (0.2,0.3) 
(lemah, lemah) 

 

Rata-rata = (0.3,0.4) 

 

Berdasarkan matriks SWOT di atas maka analisa strategik untuk penerapan 

teknologi JIAT bagi semua situasi (SO, WO, ST, WT) adalah sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan fungsi dari penerapan teknologi JIAT untuk lahan kering 

maka teknologi ini sangat cocok untuk digunakan di Desa Sori Tatanga 

Dompu NTB. Karena pemberian air yang dinilai efektif sesuai dengan 

kebutuhan tanaman maka tidak ada air yang terbuang tanpa diresap oleh 

akar tanaman. Walaupun semua jenis tanaman dapat menggunakan 
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teknologi ini namun ada beberapa jenis tanaman yang sangat mudah dan 

cocok dengan penggunaan teknologi JIAT. Dengan teknologi ini juga tugas 

petani menjadi lebih mudah karena pemberian air tidak dilakukan secara 

manual. 

2. Karena penerapannya yang masih terbatas maka sparepart yang 

digunakan juga masih sulit dicari di pasaran, hal ini sedikit banyak 

mempengaruhi kesempatan pengembangan dari teknologi JIAT. Metode 

pemberian air yang dinilai efektif dan efisien ini menggunakan jaringan pipa 

yang perlu dilakukan OP rutin untuk mengecek kebocoran dalam pipa. 

Guna meningkatkan kinerja teknologi JIAT di Desa Sori Tatanga dibutuhkan 

pendampingan OP yang intensif kepada petani setempat. 

3. Permasalahan yang terjadi di lahan kering seperti di Dompu ini adalah 

kebakaran lahan yang rawan terjadi. Hal ini menjadi ancaman tersendiri 

terutama untuk demplot yang ada di lahan terbuka dengan jaringan pipa 

didalamnya. Petani yang kurang memahami OP teknologi JIAT juga 

menjadi resiko tersendiri. 

4. Berbagai ancaman yang ada dinilai tidak terlalu signifikan karena beberapa 

usaha telah dilakukan guna penerapan teknologi ini berhasil. Seperti untuk 

menangani OP maka pendampingan dilakukan pada petani untuk 

menunjukkan OP yang baik dan benar untuk teknologi ini.  

 

c. Pengembangan Irigasi Modular di Serang 

Kerangka monev yang digunakan dalam kegiatan Pengembangan Irigasi 

Modular di Serang sama dengan monev sebelumnya adalah menggunakan 

logical framework analysis. Dalam analisa terdapat berberapa parameter 

seperti goals, outputs, outcomes dan activities yang harus di monitoring 

pada saat peninjauan lapangan. Berikut adalah kerangka monev irigasi 

modular seperti pada Tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3. 5  Kerangka Monev Pengembangan Irigasi Modular 

 PROJECT SUMMARY INDICATOR MEANS OF 
VERIFICATION 

RISKS/ 
ASSUMPTIONS 

GOAL Konstruksi saluran  
irigasi menjadi 
efektif dan efisien 
dan OP 
berlangsung 
dengan baik 

1.Umur teknis lebih 
lama,  
2.Minim kerusakan 
 

1.Penijauan 
langsung 
2. laporan OP 
terkait kondisi 
jaringan 
 

N/A 
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 PROJECT SUMMARY INDICATOR MEANS OF 
VERIFICATION 

RISKS/ 
ASSUMPTIONS 

sehingga mencapai 
umur rencana 
irigasi 

OUTCOME Saluran irigasi yang 
cepat dalam 
konstruksi dengan 
kualitas mutu yang 
terjamin serta 
murah OP dan 
minim kehilangan 
air 

1. Jumlah 
kehilangan air 

2. Perbandingan 
kurva S 

3. Mutu beton 
tercapai 

4. Biaya OP murah 

1.Pemeriksaan 
langsung 
kehilangan air 
2. Laporan 
keluhan 
pengguna. 
3. Laporan Uji 
lab dan lapangan 
4. Laporan 
analisa biaya 
5. Laporan Kurva 
S 
 

1. Tidak dapat 
dilakukan jika 
ada 
pengeringan 
saluran, 

2. pengukuran 
debit tidak 
efek jika 
terjadi banjir, 

3. current meter 
tidak 
terkalibrasi 

OUTPUT Lining saluran 
terpasang dan 
berfungsi 

Saluran bekerja 
sesuai dengan 
spesifikasi fungsi 
dan spesifikasi 
teknis 

1.Pemeriksaan 
langsung 
2. Pengukuran 
debit untuk 
mengatahui 
kehilangan air 

Tidak kerusakan 
bangunan/ Adanya 
kebocoran pada 
sambungan modul 

ACTIVITIES Membangun Lining 
saluran modular 
yang terpasang 
sepanjang 117 m 
sesuai dengan 
spesifikasi fungsi 
dan spesifikasi 
teknis 

1. Nilai kuat tekan 
mencapai K-300 
2. Bentuk 
terpasang sesuai 
spec dengan 
gambar 
3. efisiensi 
kehilangan air 
>80% 
 

1.Peninjauan 
langsung di 
lapangan 
2. Hasil uji lab. 
beton 

1.Air tersedia  
2. Tanggul  kuat 
menahan beban 
tambahan modular 

 

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh tim Balai litbang irigasi tahun 

2017 tentang biaya operasional khususnya menyangkut life cycle cost 

saluran modular dalam satu periode umur teknis  didapatkan 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. Hasil analisis terdapat pada Gambar 3.21. 
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Gambar 3. 24 Biaya konstruksi dan pemeliharaan pada setiap periode tahun 

Dari segi operasi dan pemeliharaan, petani menyukai saluran irigasi 

modular ini karena mudah dalam pemeliharaanya. Pemeliharannya hanya 

membersihkan sedimen yang ada di dasar saluran. Tanaman liar yang 

sering tumbuh di dinding saluran irigasi berbahan pasangan batu tidak lagi 

terjadi. Beton pracetak juga memiliki estetika bentuk yang rapi dan bersih, 

hal ini juga menjadi daya tarik minat petani dalam menggunakan saluran ini. 

Kekurangan yang ada pada saluran irigasi modular ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan pengguna dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten  

Pandeglang adalah harga konstruksi yang tinggi yang menyebabkan 

panjang saluran terkonstruksi berkurang jika dibandingkan dengan 

pasangan batu. Selain itu, modul saluran irigasi modular masih dikeluhkan 

oleh pengguna karena berat, namun jika di bandingkan dengan saluran U-

ditch yang sering digunakan pada saluran drainase sudah berkurang 

banyak. Sosialisasi dan pelatihan penerapan saluran irigasi modular ini 

masih perlu ditingkatkan, kesadaran akan manfaat saluran irigasi dalam 

bentuk precast jika di bandingkan dengan pasangan batu perlu dan 

keterampilan pekerja di lapangan perlu menjadi perhatian. 

 

d. Pintu Berbahan Alternatif 

Kerangka monev yang digunakan dalam kegiatan pintu air berbahan 

alternatif di Situbondo sama dengan monev sebelumnya adalah 

menggunakan logical framework analysis. Dalam Analisa terdapat 

berberapa parameter seperti goals, outputs, outcomes dan activities yang 
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harus di monitoring pada saat penijauan lapangan. Berikut adalah kerangka 

monev pintu air berbahan alternatif seperti pada Tabel 3.6 berikut 

Tabel 3. 6 Kerangka Monev Pintu Air Berbahan Alternatif 

 PROJECT 

SUMMARY 

INDICATOR MEANS OF 

VERIFICATION 

RISKS/ 

ASSUMPTIONS 

GOAL Pintu air berbahan 

alternatif dapat 

berfungsi dengan 

baik dalam 

pengaturan air dan 

tahan lama 

Pintu air dapat 

berfungsi lama  

Pemeriksaan 

langsung 

N/A 

OUTCOME Pengaturan 

pembagian air 

dengan pintu air 

berbahan alternatif 

berjalan dengan baik 

air yang mengalir ke 

saluran sesuai 

dengan yang 

dibutuhkan 

Pemeriksaan 

langsung 

Infrastruktur yang 

ada di saluran 

mengalami 

kerusakan 

OUTPUT Pintu air berbahan 

alternatif dapat 

dioperasikan di 

lapangan  

Operasi buka tutup 

pintu lancar 

Pemeriksaan 

langsung 

Petugas di 

lapangan tidak 

mengetahui OP 

pintu air berbahan 

alternatif 

ACTIVITIES Pintu air berbahan 

alternatif beserta 

perangkatnya dapat 

bekerja dengan baik 

1. Pintu dan 

perangkatnya 

bekerja dengan baik 

2. Pintu tahan 

terhadap tekanan air 

3. Bahan pintu air 

mampu bertahan 

lama dalam air 

korosiv 

Uji Laboratorium dan 

pengamatan langsung 

1.Air irigasi tidak 

tersedia 

2.Pintubelum 

terpasang 

 

 

Hasil dari kegiatan monev penerapan teknologi pintu air berbahan alternatif 

ini berupa kekurangan, kelebihan, kendala dan upaya yang dihadapi dapat 

dianalisis menggunakan analisis SWOT sehingga hasil analisis semakin 

informatif. Untuk penerapan teknologi pintu air berbahan alternatif, faktor-

faktor yang mempengaruhi antara lain : 
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Kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan teknologi pintu air berbahan 

alternatif yang telah selesai dilakukan dan dianalisis menggunakan metode 

Logical framework analysis (LFA) dan analisis SWOT. Berdasarkan 

analisis-analisis tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut:  

d) Kondisi pintu air yang ada sekarang sebagian besar hilang dan rusak akibat 

kondisi air yang buruk salah satu contohnya air mengandung belerang 

maupun rusak akibat tindak vandalisme, untuk itu dibuatlah satu teknologi 

pintu air yang mudah dioperasikan, anti tindakan vandalisme, anti korosif 

dan menggunakan bahan alam yang melimpah di Indonesia yaitu pintu air 

dengan bahan fiberglass dan karet alam. Dengan adanya penerapan 

teknologi pintu air di Situbondo diketahui bahwa pintu air bahan alternatif 

mampu bekerja dengan baik serta bersifat anti korosif. 

e) Kelemahan yang masih ada dalam teknologi ini adalah lendutan pada daun 

pintu akibat tekanan air yang besar maupun benturan dari benda keras saat 

debit di saluran besar. 

f) Teknologi pintu air bahan alternatif ini masih dapat terus dikembangkan 

sehingga bahan yang dipakai mampu menggantikan pintu air berbahan 

baja. Selain itu pintu bahan alternatif dapat dipakai untuk saluran air dengan 

kadar belerang tinggi karena bahan ini bersifat anti korosif. Banyaknya 

bangunan pengaturan yang rusak dan hilang akibat vandalisme 

Strengths (S)

Bahan ringan sehingga mudah diangkat

Dapat digunakan disaluran air dengan kadar
belerang tinggi

Bahan tidak memiliki nilai jual kembali sehingga
terhindar dari vandalisme (pencurian pintu)

Anti korosif

Tidak membutuhkan oli sebagai pelumas pintu

Weaknesses (W)

masih diperlukan pengaku atau struktur
perkuatan pada pintu dengan bentang besar

tekanan air dalam jumlah besar menyebabkan
lendutan

belum adanya suku cadang di pasaran

Juru belum terbiasa melakukan OP pintu
berbahan alternatif

Opportunities (O)

Minim tindak pencurian

Dukungan pemerintah daerah terhadap pintu
berbahan alternatif di saluran irigasi

Banyaknya bangunan pengatur yang tidak memiliki
pintu khususnya tersier

permintaan petani untuk mengganti pintu baja
dengan fiber/karet untuk air belerang

Threats (T)

pengurasak bangunan pengaturan oleh petani

endapan pada dasar pintu sehingga
menghambat proses buka tutup pintu

Perbaikan tergantung pada produsen

pola operasi pemberiaan air yang melebihi
desain
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menyebabkan teknologi pintu air berbahan alternatif memiliki kesempatan 

besar untuk dimanfaatkan di berbagai lokasi.  

 

2. Pengelolaan Sistem Informasi Hasil Litbang 

a) Sinkronisasi SIG-SDA 

Dalam kegiatan sinkronisasi SIG-SDA salah satunya juga melakukan 

updating terhadap website Balai Litbang Irigasi. Dalam updating ini terlebih 

dahulu dilakukan pengumpulan data. Tahun 2017 terdapat 5 kegiatan 

litbang yang dikembangkan oleh Balai Litbang Irigasi. Data yang dihasilkan 

oleh masing-masing kegiatan dimasukkan ke dalam web Balai Litbang 

Irigasi dengan alamat akses web.irigasi.net. Informasi yang dapat dilihat di 

dalam web ini berkenaan dengan profil balai, fasilitas dan publikasi. 

Selain kegiatan litbang, dalam web Balai Litbang Irigasi juga terdapat 

informasi lain mengenai fasilitas balai serta berita atau artikel mengenai 

balai. Pengumpulan data dilakukan dengan menyusun seluruh informasi 

kegiatan maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan balai sepanjang 

tahun 2017. 

Updating yang dilakukan dalam menu yang ada didalam website, antara 

lain : 

(5) Profil 

Menu profil terdiri atas beberapa submenu, updating yang ada dalam 

submenu-submenu ini antara lain : 

- Sejarah singkat 

Dalam submenu ini ditambahkan tentang peraturan terbaru yang 

mengatur organisasi dalam Balai Litbang Irigasi yaitu Permen 

PUPR No 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis nama Balai Irigasi diubah menjadi Balai Litbang 

Irigasi. Berikut tampilan dari submenu “Sejarah Singkat” 
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Gambar 3. 25 Tampilan Submenu “Sejarah Singkat” 

- Kedudukan, tugas pokok dan fungsi 

- Sama hal nya dengan submenu “Sejarah Singkat” dalam submenu 

“Kedudukan, tugas pokok dan fungsi” juga ditambahkan dengan 

peraturan yang terbaru. Berikut tampilan akhirnya: 

 

Gambar 3. 26 Tampilan Sub Menu Kedudukan, Tugas Pokok  
dan Fungsi Setelah Dilakukan Update 

- Struktur organisasi balai Irigasi 
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Semula dalam sub menu ini hanya dituliskan jabatan saja, untuk 

updating data ditambahkan nama pejabat yang ada dalam struktur 

organisasi Balai Litbang Irigasi sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 27 Struktur Organisasi Balai Litbang Irigasi 

- Fasilitas 

Dalam submenu ini dilakukan updating terhadap foto-foto serta 

keterangan tentang fasilitas yang ada dalam Balai Litbang Irigasi. 

Hasil dari penambahan informasi seperti pada gambar berikut: 
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Gambar 3. 28 Tampilan Sub Menu Fasilitas 
 Setelah Dilakukan Update 

(6) Produk 

Menu Produk berisi tentang teknologi hasil Balai Litbang Irigasi yang 

telah dipasang dilapangan. Penambahan yang dilakukan dalam menu 

ini terdapat pada teknologi beton pracetak modular, pintu air bahan 

alternatif, SMOPI dan SPDI. 

- Teknologi beton pracetak modular 

informasi yang ditambahkan berupa foto, latar belakang kegiatan, 

tujuan dan keunggulan produk. Berikut informasi yang 

ditambahkan dalam keterangan produk teknologi beton pracetak 

modular 
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Gambar 3. 29 Tampilan Sub Menu Modular 
 Setelah Dilakukan Update 

- Pintu air bahan alternatif 

Informasi yang ditambahkan berupa foto, latar belakang kegiatan, 

tujuan dan keunggulan produk. Berikut informasi yang ditambahkan 

dalam keterangan produk teknologi pintu air bahan alternatif 

 

Gambar 3. 30 Tampilan Sub Menu Produk Pintu Bahan Alternatif 
 Setelah Dilakukan Update 
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- Aplikasi Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi 

(SMOPI) 

Informasi yang ditambahkan berupa foto, latar belakang kegiatan, 

tujuan dan keunggulan produk. Berikut informasi yang 

ditambahkan dalam keterangan aplikasi Sistem Manajemen 

Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) 

 

Gambar 3. 31  Tampilan Sub Menu Produk Pengembangan SMOPI 
 Setelah Dilakukan Update 

- Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Irigasi (SPDI) 

Informasi yang ditambahkan berupa foto, latar belakang kegiatan, 

tujuan dan keunggulan produk. Berikut informasi yang 

ditambahkan dalam keterangan aplikasi Sistem Pengelolaan Data 

Irigasi (SPDI) 
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Gambar 3. 32   Tampilan Sub Menu Produk  
Pengembangan Aplikasi SPDI Setelah Dilakukan Update 

(7) Layanan 

Pada menu layanan dilakukan update data tentang testimoni 

pemanfaatan output. Adapun testimoni yang dimaksud adalah lokasi-

lokasi penerapan teknologi yang digunakan oleh Balai Litbang Irigasi 

sebagai lokasi ujicoba. Berdasarkan kegiatan tahun 2017, lokasi ujicoba 

kegiatan litbang Balai Litbang Irigasi telah bertambah dan data tersebut 

dimasukkan kedalam menu layanan. Tampilan menu ini menjadi seperti 

berikut: 

 

Gambar 3. 33 Daftar Testimoni setelah dilakukan update 
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(8) Publikasi 

Pada menu produk dilakukan update dengan menambahkan beberapa 

hasil kegiatan litbang tahun 2017. Selain pembahasan mengenai 

kegiatan litbang tahun 2017, juga terdapat sub menu artikel dan jurnal 

irigasi. Update data yang ditambahkan dalam menu ini secara lengkap 

dapat diuraikan dalam bentuk artikel dan publikasi. 

- Artikel 

Artikel yang ada dalam sub menu ini sebelum diupdate berisi 

dengan produk-produk hasil litbang. Dengan adanya update ini, 

artikel yang akan dimasukkan dalam sub menu ini adalah artikel 

atau berita seputar kegiatan di Balai Litbang Irigasi. Artikel yang 

akan dimasukan dalam web ini telah disusun sesuai dengan format 

berita. Artikel ini membahas tentang saluran irigasi modular yang 

diliput oleh salah satu stasiun televisi. Berikut tampilan dari artikel 

secara lengkap dalam website : 

 

Gambar 3. 34 Tampilan sub menu Artikel pada Web Balai Litbang 
Irigasi setelah diupdate 

- Jurnal Irigasi 

Sebelum dilakukan update, pada sub menu jurnal irigasi hanya 

terdapat satu paragraf singkat yang dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan mengenai jurnal irigasi. Penambahan penjelasan 

mengenai jurnal irigasi dilakukan dengan menambahkan sejarah 

penerbitan jurnal irigasi serta proses yang dilalui hingga jurnal 

diterbitkan. Adapun isi dari sub menu jurnal irigasi ada dalam gambar 

berikut : 
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Gambar 3. 35 Tampilan sub menu Jurnal Irigasi pada Web Balai 
Litbang Irigasi setelah diupdate 

- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 

Dalam sub menu ini dilakukan penambahan kegiatan litbang yang 

dilaksanakan Balai Litbang Irigasi pada tahun 2017. Selain 

penambahan kegiatan dalam tabel di atas, juga dilengkapi dengan 

uraian penjelasan dan ringkasan hasil kegiatan litbang 2017. 

Gambar 3.36 di bawah merupakan contoh tampilan awal berisi 

daftar kegiatan litbang dan Gambar 3.37 berisi salah satu 

keterangan lengkap dalam submenu ini untuk menjelaskan salah 

satu kegiatan litbang: 

 

Gambar 3. 36 Tampilan menu Penelitian dan Pengembangan pada 
Web Balai Litbang Irigasi setelah diupdate 
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Gambar 3. 37 Tampilan sub menu Pengembangan Infrastruktur 
Jaringan Irigasi pada Web Balai Litbang Irigasi setelah diupdate 

 

Selain update website Balai Litbang Irigasi, sinkronisasi SIG-SDA juga fokus 

pada kegiatan penyusunan peta terkait bidang irigasi yang dimasukkan 

kedalam satu peta terpadu melalui software Arc-GIS online. Pada tahun 2018 

ini difokuskan pada data peta Bali dan Nusa Tenggara. 

Kegiatan sinkronisasi SIG-SDA diawali dengan pengumpulan data spasial. 

Pengumpulan data spasial (DI) Daerah Irigasi dilakukan melalui kerja sama 

dengan Direktorat Irigasi dan Rawa – Ditjen Sumber Daya Air serta Balai 

Pemetaan dan Informasi Infrastruktur – Pusdatin Kementerian PUPR. Data-

data spasial DI tersebut merupakan hasil dari verifikasi dan updating terbaru 

dari data DI yang sebelumnya telah tersedia. Verifikasi dan updating data 

spasial DI telah disesuaikan dengan data DI Kewenangan Pusat yang tertera 

dalam Peraturan Menteri PUPR No 14/PRT/M/2015.  Data yang diperoleh 

merupakan data batas DI Kewenangan Pusat di Indonesia dengan informasi 

atribut berupa nama DI, luas DI, kabupaten, provinsi, status DI, kewenangan 

DI, serta institusi yang menangani. Contoh informasi atribut yang terdapat 

pada data spasial DI Kewenangan Pusat di Indonesia ditunjukkan seperti 

Gambar 3.38 berikut ini : 
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Gambar 3. 38  Tabel atribut pada data spasial DI 

Kegiatan updating data SIG SDA pada tahun 2018 ini berfokus pada Provinsi 

Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, 

updating informasi atribut pada data spasial DI berada pada ketiga provinsi 

tersebut. Penyesuaian informasi atribut pada data DI dilakukan berdasarkan 

format atribut pada portal SIG SDA. Penambahan informasi atribut berupa 

tahun bagunan dibangun, jumlah bangunan, jumlah petak tersier, sumber air, 

skema jaringan, serta batas wilayah irigasi. Pengumpulan data untuk 

menunjang kengkapan data atribut yang sesuai dengan SIG SDA telah 

dilaksanakan pada Tahun 2017 sesuai dengan kegiatan penelitian yang 

dilaksanakan pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara 

Timur. Namun, data-data sekunder yang dikumpulkan belum dapat 

mengakomodir kelengkapan atribut DI di provinsi-provinsi tersebut. 

Peta DI Kewenangan Pusat Provinsi Bali hasil verifikasi dan updating data DI 

ditunjukkan oleh Gambar 3.39 berikut ini. 
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Gambar 3. 39  Peta DI Kewenangan Pusat Provinsi Bali 

Data spasial DI hasil dari verifikasi dan updating data yang terdapat di 

Provinsi Bali adalah DI Tukad Petanu, dimana jumlah DI Kewenangan Pusat 

yang terdapat di Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 

14/PRT/M/2015 adalah 6 DI. Informasi mengenai data DI yang tersedia 

hanya seperti yang tertera pada atribut asli data tersebut. penambahan 

informasi yang disesuaikan dengan portal SIG SDA belum dapat dipenuhi 

dikarenakan tidak tersedianya data pendukung lain seperti skema jaringan 

irigasi. Gambar 3.40 merupakan tabel atribut dari DI Tukad Petanu. 
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Gambar 3. 40 Tabel Atribut DI Tukad Petanu 

Data spasial DI yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil dari 

verifikasi dan updating data menunjukkan sejumlah 10 DI Kewengan Pusat, 

dimana jumlah DI Kewenangan Pusat yang terdapat pada Provinsi Nusa 

Tenggara Barat adalah 15 DI. Gambar 3.41 merupakan peta sebaran DI di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Gambar 3. 41 Peta DI Kewenangan Pusat Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Informasi mengenai data DI yang tersedia hanya seperti yang tertera pada 

atribut asli data tersebut. Penambahan informasi yang disesuaikan dengan 

portal SIG SDA belum dapat dipenuhi dikarenakan tidak tersedianya data 
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pendukung lain seperti skema jaringan irigasi. Gambar 3.42 merupakan tabel 

atribut dari DI yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Gambar 3. 42  Tabel Atribut DI Kewenangan Pusat di  

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Selain data untuk kedua pulau tersebut, peta yang berhubungan dengan 

kegiatan litbang yang pernah dilaksanakan juga dapat dimasukkan ke 

dalamnya. Salah satu contoh yang diambil adalah peta potensi mikrohidro 

di saluran irigasi di Pulau Jawa. Gambar 3.43 merupakan sebaran lokasi 

potensi mikrohidro di jaringan irigasi di Pulau Jawa beserta peta jaringan 

irigasinya. 
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Gambar 3. 43  Peta Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

Daerah Irigasi yang berpotensi untuk pengembangan mikrohidro pada 

dasarnya merupakan Daerah Irigasi yang terletak pada topografi yang 

landai. Terlihat pada peta bahwa lokasi potensial sebagian besar terdapat 

pada bagian selatan Pulau Jawa, dimana daerah tersebut merupakan 

daerah yang berbukit atau landai. Hal itu dikarenakan daerah yang 

berpotensi mikrohidro diidentifikasi berdasarkan beda tinggi pada suatu 

saluran irigasi. Penentuan potensi mikro hidro di jaringan irigasi disesuaikan 

dengan kriteria potensinya yaitu head minimal 2 meter dan debit aliran air 

pada saluran irigasi minimal 1 m3/s. Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan 

pengumpulan data beserta kunjungan lapangan untuk mendukung 

tersedianya output kegiatan ini. Daerah yang memiliki potensi 

pengembangan mikro hidro di jaringan irigasi diantaranya adalah 

Kabupaten Sukabumi, Garut, Banjarnegara, Kebumen, Kulonprogo, dan 

Malang. 

Selain berisi tentang sebaran lokasi potensialnya, peta potensi mikrohidro 

tersebut juga memberikan informasi mengenai potensi daya yang dihasilkan 

serta teknologi turbin yang dapat diterapkan. Gambar 46 merupakan isi 

tabel atribut dari peta potensi mikrohidro di jaringan irigasi Pulau Jawa. 

Potensi mikrohidro di jaringan irigasi dipengaruhi oleh debit dan beda tinggi 

(head) di jaringan irigasi. Data debit diperoleh menggunakan data 

perencanaan irigasi serta pengukuran di lapangan, begitupula dengan data 
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head. Head pada saluran irigasi ditandai dengan adanya bangunan terjun 

dan got miring pada suatu saluran irigasi. 

 

Gambar 3. 44 Tabel Atribut Peta Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pengembangan mikro hidro di jaringan 

irigasi cukup besar tersebar di Kabupaten Garut, Majalengka, Sukabumi, dan 

Tasikmalaya. Salah satu potensi mikro hidro di Kabupaten Garut mempunyai 

head sebesar 50 m yang ditarik dari sumber air hingga turbinnya. Namun, 

debit air irigasi yang kecil yaitu sebesar 0,56 m3/s menyebabkan potensi 

energi yang dihasilkan hanya mencapai 164,64 kW. Provinsi Jawa Tengah 

juga memiliki potensi mikro hidro di jaringan irigasi yang dapat 

dikembangkan. Bahkan pada titik-titik yang telah beroperasi telah banyak 

yang didistribusikan melalui PLN. Kabupaten Banjarnegara merupakan salah 

satu contonya dengan total energi listrik yang dihasilkan mencapai 861,42 

kW. Lokasi potensial yang mempunyai head besar juga terdapat pada 

Saluran Induk Kalibawang berada di Kabupaten Kulonprogo Provinsi 

Yogyakarta yaitu sebesar 18 meter dengan debit 7 m3/s. Potensi energi yang 

dihasilkan pada Saluran Induk Kalibawang tersebut adalah 740,88 kW. 

Teknologi turbin mikrohidro pada masing-masing titik potensi diterapkan 

berdasarkan pertimbangan head dan debit pada saluran irigasinya agar 

efisiensi turbin dan generator dapat optimal. Contoh turbin yang bisa 

diterapkan untuk mikro hidro adalah turbin jenis propeler dan crossflow. 
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Turbin jenis propeler dapat diterapkan pada ketinggian minimal 2 meter dan 

efisiensinya mencapai 95%. Namun hanya cocok diterapkan pada aliran 

yang bersih dan bebas sampah. Turbin jenis crossflow merupakan turbin 

handal yang dapat menyaring sampah yang masuk tetapi efisiensinya hanya 

80%, dapat diterapkan pada ketinggian minimal 6 meter. 

 

b) Pemeliharaan SMOPI, Pengembangan SPDI dan Pembuatan SMOPI Versi 

Android 

Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi hasil litbang telah dikerjakan 

oleh konsultan individu sejak Bulan Maret 2018. Sampai saat Konsep 

Laporan Akhir ini dibuat progres pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% 

untuk pemeliharaan SMOPI, 100% untuk pembuatan SMOPI versi android 

offline dan 79% untuk pengembangan SPDI. Pekerjaan pengembangan 

SPDI akan selesai dilaksanakan pada bulan November. Klarifikasi laporan 

akhir pekerjaan konsultan individu untuk pengembangan aplikasi SPDI 

akan dilaksanakan pada akhir Bulan November.  

Pada pekerjaan pembuatan aplikasi SMOPI versi android, aplikasi saat ini 

telah dapat digunakan melalui gadget atau smartphone pengguna. 

Pembuatan aplikasi ini didasari atas banyaknya pengguna aplikasi yang 

lokasi kerjanya kesulitan sinyal internet. Sehingga pengelola irigasi harus 

mengisi aplikasi SMOPI di kantor UPT yang jaraknya bisa sangat jauh. 

Untuk itu aplikasi ini dibuat agar pengelola irigasi mudah dalam melakukan 

input data ke aplikasi SMOPI tanpa membutuhkan sinyal. Namun saat 

sudah terkoneksi dengan internet data dapat dikirimkan dan disinkronkan 

kedalam server aplikasi SMOPI. Tata cara penggunaan aplikasi ada dalam 

Manual Pemakaian Aplikasi SMOPI versi Android. Kedepannya aplikasi 

akan dimasukkan kedalam google playstore sehingga pengguna dapat 

mengunduh aplikasi melalui smartphone masing-masing. Adapun tampilan 

aplikasi SMOPI versi android sebagai berikut : 
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Gambar 3. 45 Tampilan Aplikasi SMOPI versi Android 

Pemeliharaan aplikasi SMOPI dilakukan untuk semakin menambah fungsi 

dari aplikasi SMOPI itu sendiri. Adapun lingkup pengembangan aplikasi 

SMOPI antara lain : 

d. Pemeliharaan dan update data sesuai dengan Permen PUPR No 

12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

e. Pengembangan fitur pengolah data dalam aplikasi SMOPI 

f. Migrasi dan update database SMOPI ke dalam server Pusdatin. 

Pada lingkup pertama, pemeliharaan dilakukan sesuai dengan database DI 

yang ada dalam Permen PUPR No 14/PRT/M/2015 tentang Aset Irigasi. 

Kemudian pengembangan fitur didalamnya didasarkan pada Permen PUPR 

No 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. 

Data yang diupdate meliputi kodefikasi DI baik itu berada di satu kabupaten, 

lintas kabupaten, lintas propinsi maupun lintas negara.  

Pengembangan fitur pengolah data dalam aplikasi SMOPI yaitu dengan 

menambahkan menu monev. Menu ini bertujuan untuk mengetahui blangko 

mana saja yang telah terisi data dan blangko mana saja yang belum. 

Pengelola irigasi yang dapat mengakses menu monev yaitu ranting, kasi 

kabupaten dan kasi propinsi. Berikut contoh tampilan menu monev: 

Aplikasi SMOPI 
versi android 
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Gambar 3. 46 Tampilan Menu Monev pada Aplikasi SMOPI 

Migrasi aplikasi SMOPI juga telah dilakukan ke server di Pusat Data dan 

Teknologi Informasi (Pusdatin) dengan alamat website smopi.pu.go.id. 

Secara berkala data yang ada dalam server Pusdatin dan server SMOPI di 

Balai Litbang Irigasi akan disinkronkan sehingga data dapat terus diupdate. 

Berikut merupakan tampilan SMOPI saat log in ke website Pusdatin : 

 

Gambar 3. 47 Tampilan Aplikasi SMOPI melalui Server Pusdatin 

Sampai dengan tahap penyusunan Konsep Laporan Akhir ini, 

pengembangan SPDI belum selesai 100%. Adapun tahapan yang telah 

dilalui yaitu diskusi awal, pengambilan data DI sesuai Permen PUPR No 

14/PRT/M/2015 dan penyusunan kodefikasi DI lintas. Selanjutnya 

kodefikasi yang baru diinputkan kedalam aplikasi SPDI. Update data ini 

membutuhkan beberapa penyesuaian agar data yang lama tidak terhapus 
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dan dapat dijadikan file di dalam aplikasi SPDI. Untuk itu pelaksanaan 

pengembangan aplikasi SPDI perlu teliti sehingga data yang lama tidak 

terhapus. 
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BAB 4  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan  

Dari kegiatan Evaluasi Penerapan Teknologi dan Pengelolaan Sistem Informasi 

Bidang Irigasi yang telah dilaksanakan maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1) Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan teknologi tahun 2017 

telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut: 

a.  Aplikasi SMOPI dapat diterima oleh stakeholder, SMOPI memberikan 

kemudahan dari segi kecepatan, biaya, waktu dan fungsi; 

b. Penerapan teknologi JIAT membutuhkan pendampingan terkait masalah 

operasi dan pemeliharaan jaringan sehingga penggunaan teknologi ini 

dapat dimanfaatkan sesuai rencana; 

c. Berdasarkan monev saluran irigasi modular diketahui bahwa kondisi  

saluran masih bagus setelah 1 tahun digunakan, tidak terdeteksi retak 

maupun gangguan tanaman disepanjang saluran, namun perlu 

dilaksanakan kegiatan OP agar sedimen di saluran dapat dihindari; 

d. Penerapan teknologi pintu berbahan alternatif saat ini sebagian besar 

kondisinya baik, kerusakan yang ditemukan yaitu beberapa pintu yang 

bagian slot kunci hilang, terdapat pintu yang melengkung, maupun keropos 

pada frame dudukan sponeng; 

2) Pemeliharaan sistem informasi hasil litbang telah selesai dikerjakan oleh 

konsultan untuk pekerjaan pemeliharaan SMOPI dan pembuatan SMOPI versi 

android sedangkan pengembangan SPDI direncanakan akan selesai 

dikerjakan pada akhir Bulan November. Pengelolaan website Balai Litbang 

Irigasi juga telah dilakukan updating data sesuai dengan hasil penelitian tahun 

2017. Serta sinkronisasi peta SIG-SDA telah selesai dilakukan untuk data DI 

di Bali dan Nusa Tenggara serta peta penelitian Balai Litbang Irigasi lainnya. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan hasil monev yang dilakukan untuk masing-masing teknologi hasil 

litbang yang ada, maka saran yang diperoleh sebagai berikut : 

a. Pelatihan SMOPI serta pendampingan secara intensif diharapkan dapat 

dilakukan dengan baik agar pengguna atau pengelola irigasi mampu 

menggunakan aplikasi SMOPI dengan baik dan berfungsi maksimal. Juga 

perlu ditambahkan dengan pembuatan manual pemakaian serta pembuatan 

video tutorial penggunaan aplikasi SMOPI. 

b. Untuk lebih meningkatkan keberlangsungan penerapan saluran irigasi 

modular secara nasional maka proses bisnis dan kerjasama dengan 

produsen pra cetak yang telah ada perlu ditingkatkan. Kemudahan aplikasi 

bagi produsen pra cetak perlu diperhatikan. Serta jaminan mutu produk dan 

kecepatan dalam produksi dengan precast, alternatif bahan maupun 

supplier bahan perlu diperhatikan sehingga hambatan harga material dapat 

diatasi. 

c. Perbaikan pada desain pintu air berbahan alternatif berhubungan dengan 

kekuatan pintu dalam menahan tekanan air besar sangat dibutuhkan 

sehingga dapat mengatasi permasalahan lendutan pada daun pintu. 

d. Untuk penerapan teknologi JIAT gambar desain pipa pada teknologi JIAT 

disusun sebaik mungkin memperhatikan peluang penerapan teknologi JIAT 

untuk daerah kering sangat besar. Serta Pendampingan terhadap petani 

dalam kegiatan OP teknologi JIAT juga dibutuhkan agar teknologi dapat 

berfungsi maksimal sesuai dengan umur rencana dan fungsinya. 

e. Penjadwalan pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi di Balai Irigasi 

sebaiknya dilaksanakan tidak terlalu mendekati akhir tahun, sehingga saat 

pekerjaan selesai masih ada waktu untuk ujicoba maupun revisi jika ada 

yang kurang sempurna. 
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