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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 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pasal 217, maka pada 

Tahun Anggaran 2018, Balai Litbang Irigasi melaksanakan kegiatan Penerapan 

Teknologi Irigasi Hemat Air melalui Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi. 

Membangun kemandirian pangan di wilayah pulau-pulau kecil merupakan suatu 

tantangan. Kondisi sumber daya pertanian di pulau kecil umumnya terbatas, baik 

lahan maupun sumber daya air, sehingga pengembangan pertanian di pulau kecil 

masih banyak mengalami kendala dan perlu didukung suatu metode irigasi yang 

tepat untuk menjamin kontinuitas produksi pertanian serta pengelolaan irigasi 

berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas lahan. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah penerapan jaringan irigasi hemat air (irigasi mikro) 

sebagai percontohan pengelolaan irigasi lahan kering di pulau kecil, sehingga 

dapat direpflikasi untuk daerah dengan kondisi yang sama. 

Kegiatan Penerapan Teknologi Terbatas (Pilot Project) Irigasi Hemat Air ini 

merupakan salah satu aktifitas Pusat Litbang Sumber Daya Air dalam rangka 

penyebarluasan hasil litbang sekaligus percontohan penerapan irigasi hemat air di 

lahan kering. Kegiatan ini menghasilkan output 1 (satu) unit Penerapan Teknologi 

Terbatas (Pilot project) Irigasi Mikro di Pulau Haruku, Maluku. 

Laporan Akhir disusun oleh Dadan Rahmandani, ST, MPSDA dan tim pelaksana 

kegiatan dibawah koordinasi Segel Ginting, S.Si, MPSDA. 

Ucapan terima kasih ditujukan kepada mereka yang telah membantu penyusunan 

Laporan Akhir. 
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LEMBAR EVALUASI 
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Judul Kegiatan :  Penerapan Teknologi Irigasi Hemat Air 

Kelompok Output : Penerapan Teknologi Terbatas (Pilot project) 

Output Kegiatan : Sasaran Keluaran (Output) kegiatan ini adalah 1 (satu) unit 

Penerapan Teknologi Terbatas (Pilot project) Irigasi Mikro 

di Pulau Haruku, Maluku  

Capaian Kegiatan : 100 % Fisik, 91,10% Keuangan per tanggal 28 Desember 

2018 

Ketua Tim : Dadan Rahmandani, ST, MPSDA 
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BAB 1      

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lahan kering merupakan sumber daya alam yang mempunyai peluang besar 

untuk dimanfaatkan secara optimal. Potensi sumber daya lahan kering di 

Indonesia sangat besar dan penyebarannya hampir merata di seluruh wilayah 

Indonesia terutama di luar Pulau Jawa. Dari 162 juta hektar luas daratan di luar 

Pulau Jawa (81 % dari luas daratan Indonesia), 124 juta hektar (76,5 %) 

merupakan lahan kering dan sisanya 38 juta hektar (23,5 %) lahan basah (Pusat 

Penelitian Tanah dan Agroklimat, 1998). 

Provinsi Maluku sebagian besar merupakan lahan kering dengan wilayah daratan 

didominasi oleh pulau-pulau kecil. Pemanfaatan lahan kering di pulau kecil untuk 

pertanian sering banyak dijumpai kendala-kendala, karena lahan ini memiliki 

kondisi agro-ekosistim yang beragam.  Kondisi lahan kering di pulau kecil dicirikan 

oleh: (1) kondisi tanah porous, (2) peka terhadap erosi bila tanahnya tak tertutup 

vegetasi, (3) tingkat kesuburan tanahnya rendah, (4) air merupakan faktor 

pembatas (tadah hujan), dan (5) lapisan olah dan lapisan tanah dibawahnya 

memiliki kelembaban yang sangat rendah. Oleh karena itu pengembangan irigasi 

lahan kering di pulau kecil membutuhkan inovasi pemberian air irigasi yang hemat 

air. 

Irigasi mikro merupakan metode irigasi yang paling hemat air saat ini, khususnya 

apabila diterapkan pada lahan kering. Dengan pemberian jumlah air yang tepat 

sesuai dengan kebutuhan optimal tanaman, pada saat yang paling jitu dan benar-

benar berada pada tempat dimana akar tanaman tumbuh. Keunggulannya sudah 

terbukti sehingga telah diterapkan di negara maju, khususnya untuk 

pengembangan tanaman sayuran dan buah-buahan (hortikultura). Nakayama and 

Buck (1986) menyatakan bahwa tujuan utama dari pengairan mikro adalah untuk 

mensuplai air dan hara kepada tanaman dalam frekuensi tinggi dan volume 

rendah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kesuburan dan konsumtifnya. 
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Sistem ini dapat menghemat konsumsi air irigasi hingga 82% (Balai Irigasi, 2009). 

Bahkan pada beberapa hasil penelitian, peningkatannya dapat mencapai lebih 

dari 90%. Selain itu, memberikan efisiensi dan efektifitas yang tinggi dalam 

memenuhi kebutuhan air bagi tanaman. Hal ini akan lebih berhasil apabila sistem 

mikro dirancang dengan tepat dan dioperasikan dengan teratur sesuai dengan 

jumlah kebutuhan dan waktu pemberian air (Saprianto dan Nora, 1992). 

Pada tahun 2015 dilaksanakan advis teknis atas permintaan BWS Maluku di 

Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku . Advis teknis tersebut 

menghasilkan konsep awal perencanaan jaringan irigasi mikro. Hasil dari advis 

teknis tersebut akan ditindaklanjuti menjadi pilot project penerapan teknologi 

irigasi hemat air. 

Penerapan teknologi irigasi hemat air ini bertujuan untuk menerapkan hasil 

penelitian mengenai irigasi hemat air berupa jaringan irigasi mikro yang telah 

dikembangkan oleh Balai Litbang Irigasi. Melalui penerapan ini diharapkan mampu 

memberikan sebuah solusi pengembangan irigasi di lahan kering terutama di 

pulau kecil dan mampu mengoptimalkan jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang 

telah dibangun serta mendorong peningkatan produktivitas lahan guna 

mewujudkan ketahanan pangan nasional.  

Kegiatan yang diusulkan ini merupakan bagian dari kegiatan terintegrasi Pusat 

Litbang Sumber Daya Air dalam mendukung terwujudnya tujuan yang terkait 

dengan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Air.  Pemanfaatan sumber daya air 

sebagai media dan materi dengan prinsip penghematan, keberlanjutan, 

penggunaan saling menunjang, pengalokasian, pemeliharaan, pemantauan, 

evaluasi dan pengembangan, penentuan biaya pengelolaan ditunjang oleh 

kelembagaan yang handal serta pencegahan konflik kepentingan dalam 

penggunaan air secara spasial dan temporal. 

1.2 Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari kegiatan ini adalah penerapan jaringan irigasi hemat air (irigasi mikro) 

sebagai percontohan pengelolaan irigasi lahan kering di pulau kecil. 
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1.3 Sasaran Kegiatan 

1.3.1 Sasaran Keluaran (Output) 

Sasaran Keluaran (Output) kegiatan ini adalah 1 (satu) unit Penerapan Teknologi 

Terbatas (Pilot project) Irigasi Mikro di Pulau Haruku, Maluku. 

1.3.2 Sasaran Mutu 

Sasaran mutu yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya penerapan 

teknologi terbatas (Pilot project) berupa 1 (satu) unit jaringan irigasi hemat air 

(irigasi mikro) dengan keseragaman tetesan (EU) ≥ 80 %, serta efisiensi 

penyaluran ≥ 90 % pada Bulan November 2018. 

1.4 Penerima Manfaat 

Sebagai penerima manfaat adalah Balai Wilayah Sungai Maluku, Pusat Air Tanah 

dan Air Baku, Direktorat Bina O dan P, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian dan 

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

petani disekitar lokasi kajian dan stakeholder terkait lainnya. 

1.5 Lokasi Kegiatan 

Lokasi untuk kegiatan Penerapan Teknologi Irigasi Hemat Air berada di 

Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. 
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BAB 2  

TAHAPAN DAN METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

2.1 Tahapan dan Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan 

Tahapan Kegiatan Penerapan Teknologi Irigasi Hemat Air adalah sebagai berikut: 

1) Tahapan Persiapan 

a) Penyusunan Tim Pelaksana dan Narasumber 

b) Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) 

2) Tahapan Pelaksanaan 

a) Survei Lapangan dan Pengumpulan Data 

(1) Survei Lapangan 

(2) Pengumpulan Data 

b) Penerapan Pilot project 

(1) Perencanaan Jaringan 

(2) Pengadaan Barang 

(3) Pemasangan Pilot project 

c) Uji Kinerja dan Analisis Data 

(1) Uji Kinerja 

(2) Analisis Data 

3) Pelaporan 

a) Laporan Berkala (Bulanan) Simonev 

b) Penyusunan Konsep Laporan Akhir dan Konsep Output Kegiatan  

c) Penyusunan Laporan Akhir dan Output Kegiatan 

Untuk bagan alir dari kegiatan Penerapan Jaringan Air Tanah ditunjukkan pada 

Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan 
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2.2 Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan Penerapan Teknologi Irigasi Hemat Air dilakukan melalui 

analisis data primer dan data sekunder, penerapan dan pengamatan langsung di 

lapangan dengan metode sebagai berikut : 

1) Pengumpulan data melalui survei awal dan studi  pustaka, survei awal berupa 

identifikasi lahan, identifikasi kondisi eksisting jaringan, identifikasi debit dan 

sumber air, pengambilan sampel tanah, kunjungan ke instansi terkait dan 

pengamatan lapangan 

2) Uji kinerja dan analisis data irigasi melalui peninjauan lapangan dan mengacu 

pada ISO 8026, Agricultural irrigation equipment – Sprayers – General 

requirements and test methods; ISO 9261, Agricultural irrigation equipment – 

Emitters and emitting pipe – Specification and test methods; ISO 11545, 

Agricultural irrigation equipment – centre-pivot and moving lateral irrigation 

machines with sprayer or sprinkler nozzle – determination of uniformity of 

water distribution. 

2.3 Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan Penerapan Teknologi Irigasi Hemat Air dilaksanakan selama 12 (dua 

belas) bulan pada Tahun Anggaran 2018 dengan jadwal pelaksanaan kegiatan 

secara rinci seperti terlihat pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

 

Catatan : 

 Rencana Pelaksanaan 

 Realisasi Pelaksanaan 

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

1 PERSIAPAN

1.1 Penyusunan Tim Pelaksanaan dan Narasumber

1.2 Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP)

2 PELAKSANAAN

2.1 Survei Lapangan dan Pengumpulan Data

1) Survei Lapangan

2) Pengumpulan Data

2.2 Penerapan Pilot Project

1) Perencanaan Jaringan

2) Pengadaan Barang

3) Pemasangan Pilot Project

2.3 Uji Kinerja dan Analisis Data

1) Uji Kinerja

2) Analisis Data

3 PELAPORAN

3.1 Laporan Berkala (Bulanan) Simonev

3.2 Penyusunan Konsep Laporan Akhir dan Konsep Output Kegiatan

3.3 Penyusunan Laporan Akhir dan Output Kegiatan

Tahun 2018, Bulan
No Tahapan Kegiatan Keterangan
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BAB 3  

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Kegiatan 

3.1.1 Persiapan 

Kegiatan persiapan yang dilakukan meliputi penyusunan tim pelaksana kegiatan 

dan narasumber serta diskusi teknis di tingkat balai terkait menajamkan Rencana 

Mutu Pelaksanaan (RMP) yang telah disusun sebelumnya. Hasil kegiatan 

penyusunan tim pelaksana dan penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan 

diuraikan seperti di bawah ini: 

1) Penyusunan Tim Pelaksanaan dan Narasumber 

Tim pelaksana dan narasumber yang terlibat dalam kegiatan penerapan 

teknologi irigasi hemat air sudah dibentuk dan dituangkan pada Surat 

Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi No 

02/KPTS/La.02/SATKER/2018 tentang penunjukan penanggung jawab, 

koordinator, pengendali teknis, pengendali program, ketua tim, sekretaris, 

peneliti / pengkaji / perekayasa dan pembantu peneliti / pengkaji / perekayasa 

satuan kerja Balai Litbang Irigasi, Pusat Litbang Sumber Daya Air tahun 2018. 

2) Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) 

Dokumen RMP dibuat terpisah dari laporan ini dan telah disahkan oleh Kepala 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air pada tanggal 26 

Januari 2018 dengan Nomor Dokumen : RMP/PUSAIR/BLIRIGASI/02-01. 

Dokumen RMP tersebut kemudian mengalami perubahan (revisi pertama) 

pada tanggal 29 Juni 2018 dengan isi perubahan (revisi) meliputi judul 

kegiatan, sumber penganggaran,  struktur organisasi, jadwal pelaksanaan 

kegiatan, jadwal penggunaan prasarana dan sarana. Rencana kerja 

pelaksanaan kegiatan Penerapan Teknologi Irigasi Hemat Air secara detail 

dituangkan dalam RMP Kegiatan Penerapan Teknologi Irigasi Hemat Air yang 

berisi : umum; informasi kegiatan; sasaran mutu kegiatan; persyaratan teknis 

dan administrasi; struktur organisasi; tugas tanggung jawab dan wewenang; 
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kebutuhan sumber daya; bagan alir pelaksanaan kegiatan; jadwal 

pelaksanaan kegiatan; jadwal personil; jadwal penggunaan sarana dan 

prasarana; rencana dan metode verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, 

inspeksi dan pengujian dan kriteria penerimaannya; daftar kriteria penerimaan; 

daftar dokumen sistem manajemen mutu; daftar rekaman; daftar pustaka; dan 

lampiran. 

3.1.2 Pelaksanaan 

1) Survei Lapangan dan Pengumpulan Data 

a) Survei Lapangan 

Survei lapangan yang dilakukan berupa identifikasi lahan, identifikasi 

kondisi sumber air, identifikasi kondisi eksisting jaringan irigasi, identifikasi 

kesiapan kelembagaan/petani pemanfaat jaringan irigasi hemat air yang 

akan direncanakan dan profil sosial ekonomi masyarakat sekitar.  

Proses survei lapangan dilakukan melalui pengamatan visual maupun 

penelusuran secara langsung di 4 (empat) lokasi yaitu Kailolo Atas, 

Kailolo Bawah, Kabauw dan Pelauw. Lokasi rencana penerapan teknologi 

irigasi hemat air yang ada merupakan lahan desa/negeri, bukan milik 

masyarakat perorangan. Dari survei tersebut didapatkan hasil bahwa dari 

4 (empat) lokasi untuk penerapan irigasi hemat air, 2 (dua) lokasi yaitu di 

Kailolo Bawah dan Pelauw terlihat sudah ada aktivitas pertanian (Gambar 

3.1) oleh masyarakat petani sekitar. Sedangkan lahan di Kailolo Atas dan 

Kabauw merupakan lahan tidur yang masih tertutup ilalang dan semak 

belukar (Gambar 3.2). 

    

Gambar 3.1 Kondisi Lahan eksisting di Kailolo Bawah dan Pelauw 
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Gambar 3.2 Kondisi Lahan Eksisting di Kailolo Atas & Kabauw 

Saat ini, masyarakat petani sekitar memanfaatkan sumber air yang 

berasal dari air tanah dan air permukaan. Lahan di Kailolo Bawah, Kailolo 

Atas dan Kabauw memanfaatkan air tanah yaitu berupa sumur bor yang 

dibangun oleh BWS Maluku, sedangkan lokasi lahan di Pelauw 

memanfaatkan air permukaan yang berasal dari air Sungai Marike’e (lihat 

Gambar 3.3). Sumber air untuk irigasi tersebut tidak langsung digunakan 

untuk penyiraman tanaman secara langsung dari sumur bor maupun dari 

sungai, namun ditampung terlebih dahulu didalam reservoir. Masing-

masing lokasi lahan sudah terdapat reservoir dengan kapasitas 

tampungan 75 m3. Tenaga untuk pendistribusian air menggunakan pompa 

dengan solar cell sebagai catu daya yang memanfaatkan penyinaran 

matahari (Gambar 3.4). 

     

Gambar 3.3 Sungai Marike’e dan Sumur Bor  

 



 
 

Laporan Akhir 

 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  3-4 
 
 

     

Gambar 3.4 Reservoir dan Solar Cell 

Selain sudah tersedianya reservoir di setiap lokasi lahan, sudah terdapat 

juga jaringan pipa eksisting (Gambar 3.5). Jaringan pipa eksisting berupa 

jaringan pipa utama yang menggunakan pipa galvanis 4 inchi. Pipa utama 

tersebut terpasang mulai dari sumur bor maupun dari Sungai Marike’e 

sampai ke reservoir dan lahan (Kailolo Bawah, Kailolo Atas dan Pelauw). 

Sedangkan untuk lokasi di Kabauw, pipa utama hanya terpasang dari 

sumur bor JIAT sampai ke reservoir saja. 

     

Gambar 3.5 Kondisi Eksisting Jaringan Pipa Utama  

Dari survei dan identifikasi lahan, kemudian dilanjutkan survei terhadap 

kesiapan kelembagaan/petani yang dilakukan dengan cara sosialisasi 

sekaligus koordinasi rencana penerapan teknologi irigasi hemat air di 

Pulau Haruku. Sosialisasi dan koordinasi sudah dilakukan bersama antara 

Balai Litbang Irigasi, BWS Maluku, Penyuluh Pertanian lokal, perangkat 

desa dan masyarakat petani lokal (Gambar 3.6). Dari sosialisasi dan 
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koordinasi tersebut didapat informasi bahwa di Pulau Haruku khususnya 

Negeri Kailolo, Kabau dan Pelauw sudah terbentuk kelompok tani, namun 

masih perlu adanya pendampingan dan penyuluhan pertanian karena 

bertani/bercocok tanam bukanlah mata pencaharian utama masyarakat 

lokal. 

     

Gambar 3.6 Koordinasi dan Sosialisasi 

b) Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan merupakan kegiatan 

pengumpulan data terkait kondisi lahan, sumber air dan klimatologi yang 

akan digunakan sebagai dasar perencanaan pilot project teknologi irigasi 

hemat air. Data-data tersebut meliputi: 

(1) Data Tanah  

Data tanah, yang diperlukan mencakup tekstur tanah, kadar air, bobot 

isi, berat jenis, kadar lengas tanah (% volume beberapa pF), pori 

drainase (% volume), air tersedia (% volume), kapasitas menahan air 

dan laju infiltrasi. Untuk mendapatkan data-data tersebut dilakukan 

pengujian sampel tanah di laboratorium tanah. Sampel tanah untuk 

pengujian di laboratorium tanah diambil dengan dua metode yaitu 

sampel tanah tidak terganggu (undisturbed soil sample) dan sampel 

tanah terganggu (disturbed soil sample). Total Sampel tanah yang 

diambil adalah 15 (lima belas) sampel yang menyebar di 4 (empat) 

lokasi yaitu Kailolo Bawah, Kailolo Atas, Kabau dan Pelauw. 

Pengambilan sampel tanah tidak terganggu (undisturbed soil sample) 

dilakukan dengan ring sampel dari pipa galvanis yang telah dipotong 
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setinggi sekitar 5 cm dan sisi atas dan bawahnya terbuka. Bersihkan 

permukaan tanah yang akan diambil untuk sampel pengujian, 

kemudian pukul ring sampel ke dalam tanah dengan hati-hati 

sehingga tidak banyak bergerak. Jika ring sampel sudah masuk 

sepenuhnya, tanah di sekitarnya digali sehingga ring sampel dan 

tanah di dalamnya bisa diambil. Setelah sampel berhasil diangkat, 

bagian ring sampel yang terbuka ditutup dengan tutup khusus 

berbahan karet agar tanah sampel tetap dalam kondisi utuh. 

Sedangkan untuk pengambilan sampel tanah terganggu (disturbed 

soil sample) dilakukan dengan menggunakan sendok aduk. Sampel 

tanah yang diambil merupakan tanah sekitar zona perakaran tanaman 

(sesuai dengan kedalaman akar tanaman). Setelah itu, sampel tanah 

yang telah diambil kemudian dianalisa laboratorium untuk 

mendapatkan data fisik dan sifat kimia tanah. Dari hasil pengujian 

laboratorium (data hasil pengujian terlampir) dapat diketahui bahwa 

tanah di lokasi penerapan dikategorikan tanah pasir berlempung 

dengan tekstur tanah pasir 74%, debu 23%, liat 3% yang mempunyai 

nilai porositas tinggi. Selain pengujian tekstur fisik tanah di 

laboratorium, dilakukan juga uji infiltrasi tanah secara langsung di 

lokasi lahan (Gambar 3.7). Alat yang digunakan meliputi stopwatch, 

gelas ukur dan ember. Pelaksanaan uji infiltrasi dilakukan dengan 

memberikan air secara langsung ke dalam tanah, selama proses air 

meresap ke dalam tanah, secara bersamaan perhitungan waktu 

dimulai menggunakan stopwatch. Dari hasil pengujian di dapat nilai 

laju infiltrasi rata-rata sebesar 13 mm/jam. 
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Gambar 3.7 Pengambilan Uji Infiltrasi dan Sampel Tanah  

 

(2) Data Topografi Lahan 

Topografi lahan didapat dengan cara pengukuran dan pemetaan 

lahan dengan menggunakan GPS RTK (real time kinematic) (Gambar 

3.8). Dengan menggunakan GPS RTK, koordinat titik dapat diperoleh 

secara real time dalam koordinat UTM ataupun lintang dan bujur 

tanpa melalui pemprosesan baseline. Dari titik-titik koordinat dan 

ketinggian yang didapat di setiap titiknya, maka akan dapat menjadi 

acuan dalam pembuatan peta topografi. Hasil pengolahan data yang 

sudah dilakukan menunjukkan kondisi topografi  lahan termasuk 

dalam kategori landai yang memiliki kemiringan lahan dibawah 5% 

dan masih memenuhi syarat untuk penerapan jaringan irigasi tetes 

dan mini sprinkler. Data hasil pengukuran dan pemetaan topografi 

juga menghasilkan nilai beda tinggi antara reservoir dan lahan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menghitung kehilangan tinggi tekan 

dari reservoir sampai ke titik lahan yang paling ujung. Lahan Kailolo 

Bawah, Kailolo Atas dan Kabauw memiliki beda tinggi antara lahan 

dengan reservoir sekitar 5-15 meter. Sedangkan lahan Pelauw 

memiliki beda tinggi antara lahan dengan resevoir sekitar 30 meter. 
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Gambar 3.8 Pengukuran dan Pemetaan Menggunakan GPS RTK 

 

(3) Data Sumber Air,  

Sumber air utama pertanian di lokasi rencana lahan merupakan  

berasal dari air tanah dan air permukaan. Kailolo Bawah, Kailolo Atas 

dan Kabauw memanfaatkan air tanah melalui sumur bor yang 

dibangun oleh BWS Maluku dengan kedalaman sumur mencapai ±100 

– ±115 meter, kedalaman level air ± 30 meter, yang dipompa 

menggunakan submersible pump dengan kedalaman ± 66 meter 

sebagai sarana pendistribusian air dari sumur JIAT menuju 

tampungan/reservoir dengan kapasitas masing-masing reservoir 75 

m3. Sedangkan untuk lokasi di Pelauw, sumber air berasal dari air 

permukaan yang diambil langsung dari sungai Marike’e yang 

pendistribusiannya menggunakan pompa air untuk kemudian 

ditampung ke reservoir 1 (satu) lalu di distribusikan ke reservoir 2 

(dua) sebelum akhirnya di distribusikan ke lahan. Pada setiap sumur 

terdapat 2 (dua) pompa dengan kapasitas masing-masing pompa 1,6 

l/s. Tenaga untuk pompa menggunakan solar cell dengan 

memanfaatkan penyinaran matahari. Untuk mengetahui potensi lebih 

lanjut mengenai data sumber air di lokasi penerapan, Balai Litbang 

Irigasi bekerjasama dengan Balai HITA melakukan pumping test pada 
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sumur bor JIAT. Pumping test dilakukan di tiga sumur produksi yaitu 

Sumur Bor 1 (Kailolo Bawah), Sumur Bor 2 (Kailolo Bawah) dan 

Sumur Bor 3 (Kailolo Atas). Dari hasil pemantauan muka air tanah 

selama pemompaan, muka air tanah relatif stabil. Debit rata-rata yang 

dihasilkan dari uji pumping test tersebut adalah Sumur Bor Haruku 1 

sebesar 2,49 L/s, Sumur Bor Haruku 2 sebesar 2,48 L/s dan Sumur 

Bor Haruku 3 sebesar 1,2 L/s. Informasi detail terkait data hasil 

pumping test dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Informasi Data Pumping test 

Nama  Sumur Sumur Bor 1 Sumur Bor 2 Sumur Bor 3 

Lokasi Kalilollo Bawah Kalilollo Bawah Kalilollo Atas, 

Waktu 6 jam 6 jam 4 jam 

Q rata-rata 2,49 L/s 2,48 L/s 1,2 L/s 

DHL (µmhos/cm) 288 249 196 

TDS (ppm) 155 166 130 

T (°C) 29.7 26.8 28.5 

pH 8.37 8.51 8.95 

Kegaraman (%) 0.01 0.01 0.01 

CaCO3 (mmol/l) 2.2 3.32 2.5 

Sumber: Hasil uji pemompaan 

 

Hasil analisis pumping test menunjukkan bahwa sumur bor 1 

merupakan akuifer semi terkekang dan untuk perhitungan 

konduktivitas hidraulik memakai metode theis menunjukan bahwa nilai 

konduktivitas hidraulik sebesar 501,12 m/hari bila dibandingkan 

dengan tabel perbandingan konduktivitas hidraulik terhadap klasifikasi 

geologi maka litologi akuifer pada sumur bor 1 yaitu pasir kasar yang 

memiliki nilai konduktivitas hidraulik sebesar 2 x 101 – 102 m/hari, yang 

sangat baik dalam menyimpan dan mengalirkan air sebagai akuifer. 

Debit pompa rata – rata sumur bor 2,49 L/s, sementara hasil 

perhitungan debit maksimum sebesar 24.32 L/s, hasil tersebut 

menunjukan sumur bor haruku 1 masih dapat dimanfaatkan dengan 

memakai pompa yang lebih besar.  
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Potensi debit pompa rata-rata sumur yang mencapai 2,49 l/s dengan 

lama pemompaan selama 8 jam/hari (sistem operasi solar cell dengan 

memanfaakan penyinaran matahari) menghasilkan volume air 71,71 

m3. Dari simulasi perhitungan dengan tanaman cabai sebagai 

komoditasnya dan dengan jarak tanam x jarak lateral 50 cm x 50 cm 

membutuhkan air irigasi sebanyak 46,85 m3/hari/ha. Jika 

dibandingkan antara volume air dari sumur pompa sebesar 71,71 m3 

dengan kebutuhan air irigasi 46,85 m3/hari/ha, maka  luas lahan yang 

dapat ditanami adalah ± 1,53 hektar.  

 

(4) Data Klimatologi  

Kecamatan Pulau Haruku mempunyai iklim laut tropis dan iklim 

musim. Keadaan tesebut disebabkan oleh karena Pulau Haruku 

dikelilingi laut yang luas, sehingga iklim laut didaerah ini berlangsung 

seirama dengan iklim musim yang ada.  Pergantian tiap-tiap musim 

selalu diselingi oleh musim pancaroba yang biasanya terjadi di bulan 

April dan November. 

Pulau Haruku termasuk dalam Kepulauan Lease. Curah hujan rata-

rata dalam setahun adalah 3453 mm dan suhu rata-rata 26,6 ºC. 

Nilai presipitasi terendah terjadi di bulan November yaitu rata-rata 105 

mm dan presipitasi tertinggi rata-rata 612 mm (Gambar 3.9). Hampir 

semua presipitasi terjadi di bulan Juni dengan suhu rata-rata 27,5 ºC. 

Desember menjadi bulan terpanas sepanjang tahunnya, dengan suhu 

mencapai 25,2 ºC seperti ditampilkan dalam Gambar 3.10. 
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     Sumber: https://id.climate-data.org 

Gambar 3.9 Grafik Curah Hujan Bulanan Pulau Haruku 

 

 

  Sumber: https://id.climate-data.org 

Gambar 3.10 Grafik Suhu Pulau Haruku 

 

https://id.climate-data.org/
https://id.climate-data.org/
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Dalam Tabel 3.2 terlihat bahwa, diantara bulan terkering dan bulan 

terbasah dalam setahun, perbedaan dalam nilai presipitasinya adalah 

507 mm. Sedangkan suhu rata-rata berada di angka 2,3 ºC. 

Tabel 3.2 Tabel Iklim Pulau Haruku 

 Sumber: https://id.climate-data.org 

 

(5) Data Komoditas Tanaman,  

Hasil wawancara langsung dengan petani calon penggarap lahan 

seperti terlihat pada Gambar 3.11 didapat informasi bahwa komoditas 

tanaman yang dibudidayakan meliputi cabai, jagung, terong, kacang 

tanah, kangkung, bawang merah, cengkeh, pisang dan pepaya. Data 

komoditas tanaman tersebut digunakan sebagai salah satu parameter 

untuk mendesain jaringan irigasi tetes dan mini sprinkler. Tanaman 

yang akan dibudidayakan mempengaruhi pola operasi, kebutuhan air 

untuk tanaman dan desain jarak emitter dan gyronet (mini sprinkler). 

     

Gambar 3.11. Pengumpulan Data Komoditas Tanaman  

 

https://id.climate-data.org/
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(6) Spesifikasi Bahan Jaringan 

Data spesifikasi bahan jaringan teknologi irigasi hemat air didapat 

dengan cara identifikasi langsung ke pabrik pembuat maupun supplier 

di lapangan. Hasil pengumpulan spesifikasi bahan jaringan 

ditampilkan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Spesifikasi Bahan Jaringan Utama 

No Jaringan Pipa Spesifikasi 

1 Pipa Utama - Diameter 4 inchi 
- Bahan PVC 
- Tipe AW 
- Daya tekan 8 kg/m2 

2 Pipa Sub-utama 

Pipa Sub-utama 

- Diameter 2 & 3 inchi 
- Bahan PVC 
- Tipe AW 
- Daya tekan 8 kg/m2 

3 Pipa manifold - Diameter 1,5 inchi 
- Bahan PVC 
- Tipe AW 
- Daya tekan 8 kg/m2 

4 Pipa lateral + emitter - Drip pipe 
- polyethilene diameter (OD) 16 

mm 
- spacing 30 & 50 cm 
- thickness 0.9 mm  
- kap. 1.6 LPH 

5 Pipa lateral untuk 

gyronet (mini sprinkler) 

 

- Drip pipe 
- polyethilene diameter (OD) 20 

mm 
- thickness 0.9 mm  
- kap. 2 LPH 

 

Tabel 3.4 Spesifikasi Bahan Komponen Pelengkap 

No Nama/Jenis Barang Spesifikasi 

1 Flange 4 inch, galvanis Bahan galvanized sch 40 diameter 4 

inch 

2 Filter 4” - Max. pressure 10 bar 
- Max. flowrate: 400-100 micron; 110 

m3/h 
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Filter 4” - Filtration surface area: 3,704 cm2  
- Filtration volume: 4,446 cm3 
- Filter length – L: 1,185 mm 
- Filter width - Wϴ: 280 mm 
- Distance between end connections – 

A: 445 mm 
- Weight – flanged: 24,65 Kg 

3 Water meter, cw 

flanger, diameter 4 inch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water meter, cw 

flanger, diameter 4 inch 

 

- Standard SNI,ISO 
- Material : brass 
- Ukuran : 4" 
- Color : biru 
- Applikasi : 
- Meter air jaringan perpipan 
- Working Condition : 

 Water Temperature d 50 Cp 
 Working Pressure d 1 Mpa 

- Specialist for Apartment 
 Special Features : 
 Large Maesuring range , high 

flow accuracy 
 Steady curve Characteristic 
  Performance is up to standards 

ISO4064 B 
- Meter Design : 

 Solid and robust design , long 
service guaranteed 

 Universal lnterchangeable 
measuring insert. 

 Cleaning without breaking the 
seal is possible 

 Connections with whitworth pipe 
thread. 

- Anti-magnet mechanism. 
- Telah dilengkapi dengan flange 

diameter 4 inchi yang cocok dengan 
water meter yang akan dipasang di 
jaringan pipa PVC 

4 Flange 4 inch, PVC Bahan PVC diameter 4 inch, tipe AW, 8 
kg/cm2 

5 Stop kran / ball valve Ø 

4 inch, di pipa sub 

utama 

- Material carbon steel dan stainless 
steel 

- Ukuran 4” 

6 Pressure gauge 1,5” - Pressure gaugae max. tekanan 4 bar 
- Sistim oil gliserine 
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7 Air vent kinetik ¾” - Pressure rating: 10 bar 
- Orifice specification:  

- D Kinetic 20,2 mm 
- AD Kinetic: 320 mm2  

- Air relief at +0,4 bar: 190 m3/hour 
- Air intake at -0,4 bar: -180 m3/hour 
- Minimum operation pressure: 0,1 bar  

 

8 Micro sprinklers - Flow rates: 120 l/h 
- Nominal flow rates at 1.7 bar 

pressure 
- Maximum recommended working 

pressure: 2.5 bar 
- Recommended filtration: 200 micron / 

80 mesh 
- The rotor is colored black foe flows of 

50 to 120 l/h 
- The rotor is colored blue 
- The nozzle is colored red  

 

9 Connectors (Take off, 

grommet, line end.etc) 

- Terbuat dari bahan polimer yang 
tahan sangat lama. 

- Fungsional dan sangat layak 
digunakan dalam jaringan. 

- Dimodelkan di bawah standar pasar 
tertinggi dan tersedia untuk semua 
jenis dripperlines / pipa  
 

 

Selain itu, juga terdapat beberapa komponen konektor untuk 

sambungan pada pipa pvc yaitu elbow, tee, reducer, water mur dan 

yang lainnya dengan spesifikasi bahan PVC, tipe AW dan mampu 

menahan tekanan sampai 8 kg/cm2. 

 

2) Penerapan Pilot Project 

a) Perencanaan Pilot project 

(1) Desain Jaringan Irigasi Tetes 

Sistem pendistribusian air pada jaringan irigasi tetes dirancang 

dengan sistem pendistribusian semi gravitasi, dimana air diambil dari 

sumber air kemudian diangkat dengan bantuan pompa submersible 



 
 

Laporan Akhir 

 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  3-16 
 
 

tenaga solar cell menuju bak penampung (reservoir) dan selanjutnya 

air dialirkan secara gravitasi menuju ke lahan, melalui pipa utama, 

pipa manifold, pipa lateral dan diteteskan melalui emitter langsung 

menuju daerah perakaran. Sumber air irigasi tetes berasal dari air 

tanah dan sumber air permukaan. Sumber air tanah diambil dari 

sumur bor yang telah dibangun oleh BWS Maluku sebelumnya, 

sedangkan sumber air permukaan diambil dari sungai Marike’e. 

Berikut pada Gambar 3.12. ditampilkan konsep desain jaringan irigasi 

tetes dengan sumber air sumur bor dan Gambar 3.13. ditampilkan 

konsep desain jaringan irigasi tetes dengan sumber air permukaan. 

 

Gambar 3.12 Konsep Desain Jaringan Irigasi Tetes dengan Sumber 

Air Tanah 

 

Gambar 3.13 Konsep Desain Jaringan Irigasi Tetes dengan Sumber 

Air Permukaan 
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Selain itu, penerapan pilot project irigasi hemat air di Pulau Haruku 

dirancang dan dioperasikan untuk memberikan air irigasi dengan debit 

penyiraman rendah dan dapat membasahi permukaan tanah. Untuk 

itu perencanaan yang dilakukan mencakup beberapa parameter 

desain, meliputi: 

 Tata letak sub unit didasarkan pada jarak penetes, jarak tanaman, 

debit penetes rata-rata, variasi head tekanan yang diinginkan, 

jumlah stasiun operasi yang dibutuhkan, panjang baris tanaman, 

topografi dan batas lahan. Tujuan desain tata letak sub unit adalah 

untuk mendapatakan jumlah sub unit dan titik pengontrol 

debit/tekanan yang seminimum mungkin, tata letak saluran utama 

yang ergonomis dan ekonomis, keseragaman pada debit aliran 

sistem, konfigurasi sub unit yang seragam serta variasi head yang 

diijinkan. Dari hasil desain tata letak didapat ukuran tiap blok/ sub 

unit irigasi tetes maupun mini sprinkler adalah 15 meter x 15 

meter, hal ini lebih mempertimbangkan head yang ada untuk 

mencapai keseragaman yang diinginkan serta pertimbangan 

kemudahan sistem bongkar pasang di lapangan. Gambar layout 

dan pembagian blok irigasi dapat dilihat pada halaman lampiran. 

 Pipa pembagi (manifold), didesain panjang 1 (satu) pipa 15 meter 

mengikuti desain blok irigasi dan didesain modular (sistem 

bongkar pasang) dengan panjang tiap modul 1,5 meter. 

Sambungan antar modul menggunakan water mur.  Jaringan pipa 

pembagi diletakkan arah melintang di atas bedengan atau lahan 

yang akan ditanami. Pipa manifold menggunakan pipa PVC tipe 

AW dengan diameter 1,5 inchi. Pipa pembagi dibuat modular 

untuk mempermudah petani dalam pemasangan dan untuk 

mencegah kerusakan pada saat jaringan tidak dipakai atau pada 

saat olah lahan dengan cara dibakar. 

 Jarak pipa lateral dan jarak emitter/penetes dibuat 30 cm x 30 cm 

dan 50 cm x 50 cm untuk menyesuaikan komoditas tanaman yang 
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dibudidayakan oleh petani berupa tanaman sayuran dan palawija. 

Bahan pipa lateral adalah PE (Polyethylene) dengan diameter 16 

mm, ketebalan 0,9 mm, debit 1,6 LPH (jarak penetes 30 cm) dan 

1.6 LPH (jarak penetes 50 cm). 

 Sistem sambungan antara pipa pembagi dan pipa lateral 

menggunakan sistem knock down. Pipa lateral disambung dengan 

konektor (take off) kemudian masukkan ke dalam pipa 

manifold/pembagi yang telah dilubangi dan dilengkapi dengan 

grommet yang berfungsi sebagai seal guna menghindari 

kebocoran pada sambungan antara pipa lateral dan pipa 

manifold/pembagi. Informasi detail gambar desain blok irigasi 

(sub-unit) irigasi tetes beserta gambar potongannya dapat dilihat 

pada Gambar 3.14 s/d Gambar 3.18. 

 

 

 

Gambar 3.14 Desain Blok Irigasi (Sub-unit) Irigasi Tetes 

 

Pipa Manifold, PVC

1 1/2"

Drip Pipe PE 16 mm

Water Mur PVC 1 1/2"

Ball Valve

Air Vent
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Gambar 3.15 Potongan A – A (memanjang) 

 

 

Gambar 3.16 Potongan B – B (melintang) 

 

 

 

Gambar 3.17 Potongan C – C 

 

Reducer 2" x 1 12 "

Pipa Sub utama, PVC 2"

Elbow PVC 1 12 "

Drip Pipe (PE 16 mm)
Tee PVC 1 1/2"

+0.00

Pipa Manifold, PVC 1 1/2"

Elbow PVC 1 12 "

Air Vent

Ball Valve

Drip Pipe (PE 16 mm)

Pipa Sub Utama, PVC

Pipa Manifold, PVC 1 1/2"

Water Mur PVC 1 1/2"

Water Mur PVC 1 1/2"

Gromet 16 mm

Take Off
Pipa Manifold

Lubang Penetes (spacing 30 cm)

End Plug LDPE 16 mmDrip Pipe (PE 16 mm)

Bor 16 mm



 
 

Laporan Akhir 

 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  3-20 
 
 

  

Gambar 3.18 Desain Sistem Bongkar Pasang Sub Unit Irigasi Tetes 

 

(2) Desain Jaringan Irigasi Mini sprinkler 

Seperti hal nya desain jaringan irigasi tetes, desain jaringan irigasi 

mini sprinkler juga didesain dengan ukuran blok irigasi didesain 15 

meter x 15 meter dan didesain modular (bongkar pasang). Panjang 

per modul 1,5 meter dengan sambungan antar modul menggunakan 

water mur. Jarak antar pipa lateral dan riser/pencurah dibuat 3,5 meter 

menyesuaikan dengan spesifikasi pencurah, tipe pencurah dan 

kecepatan angin pada lokasi lahan penerapan jaringan irigasi mini 

sprinkler. 

Sistem sambungan antara pipa riser ke pipa lateral dan pipa pembagi 

masih sama dengan cara penyambungan pada jaringan irigasi tetes. 

Pipa disambung menggunakan sistem knock down, pipa lateral 

disambung dengan konektor (take off) kemudian masukkan ke dalam 

pipa pembagi/manifold yang telah dilubangi dan dilengkapi dengan 

grommet yang berfungsi sebagai seal guna menghindari kebocoran 

pada sambungan antara pipa lateral dan pipa manifold/pembagi. 

Informasi detail gambar desain blok irigasi (sub-unit) irigasi mini 

Pipa Manifold, PVC

1 1/2"
Water Mur PVC 1 1/2"

Jaringan didesain sistem 

dibongkar pasang 
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sprinkler beserta gambar potongannya dapat dilihat pada Gambar 

3.19 s/d Gambar 3.21. 

Tipe pencurah yang digunakan adalah gyronet dengan debit 120 LPH. 

Pipa lateral menggunakan pipa dengan jenis bahan LDPE (Low 

density polyethylene) dengan diameter 20 mm dan ketebalan 0,9 mm. 

Sedangkan pipa manifold menggunakan pipa dengan jenis bahan 

PVC tipe AW berdiamter 1,5 inchi dan mampu menahan tekanan 

sampai dengan 8 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Desain Blok Irigasi Mini Sprinkler 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Potongan Melintang Desain Blok Irigasi Mini Sprinkler 

 

Jaringan 

didesain 

sistem 

dibongkar 

pasang 

Pipa Manifold, PVC 1 1/2"

Drip Pipe (PE 16 mm)Elbow PVC 1 12 "
Tee PVC 1 1/2"

Pipa Sub utama, PVC 2"

Ball Valve
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Gambar 3.21 Potongan Memanjang Desain Blok Irigasi Mini Sprinkler 

(3) Penjadwalan Operasi Irigasi  

Sistem irigasi tetes umumnya didesain dan dioperasikan untuk 

memberikan air irigasi dengan debit yang rendah dan kerap serta 

membasahi sebagian dari permukaan tanah. Perhitungan 

penjadwalan operasi irigasi tetes tanaman cabai (Tabel 3.5), kacang 

tanah (Tabel 3.6) dan kangkung (Tabel 3.7) dilakukan untuk periode 1 

(satu) musim tanam dengan awal tanam Bulan November 2018. 

Parameter utama yang dibutuhkan dalam menghitung penjadwalan 

operasi irigasi tetes adalah kebutuhan air tanaman. Nilai kebutuhan air 

tanaman yang digunakan berdasarkan hasil perhitungan 

evapotranspirasi potensial tanaman. Perhitungan penjadwalan operasi 

irigasi tetes untuk cabai, kacang tanah dan kangkung terbagi menjadi 

5 bagian yaitu Bulan November (fase awal), Desember-Januari (fase 

pertumbuhan), Januari-Februari (fase pertengahan), serta Maret (fase 

akhir). 

Tabel 3.5 Penjadwalan Operasi Irigasi Tetes untuk Tanaman Cabai 

 

Tabel 3.6 Penjadwalan Operasi Irigasi Tetes untuk Tanaman Kacang Tanah 

Etc fx dn d G In
Eto x Kc dx / td Td x fa dn/Eu dxSpxSr d/(Taxfa) (1 kali) (2 kali)

(mm/hari) (m) (mm/hari) (mm) (mm/hari) hari (mm) (mm) (liter/hari/tanaman) (jam) (menit) (mm/jam) (m3/hari/Ha)

      15,619          5,33           18          9 

Td
Ta Pola Operasi

G/(Np x qa)

Menit

  0,59 

TABEL JADWAL PEMBERIAN AIR IRIGASI (SISTEM IRIGASI TETES UNTUK TANAMAN CABAI )

LOKASI : DESA KAILOLO, KECAMATAN PULAU HARUKU, KABUPATEN MALUKU TENGAH, MALUKU

HST
Kc (Koefisien 

Tanaman)

ETo Z dx

  0,29     18        1,15       1,14        1,01    1,14    1,56                     0,59 1-31              0,35     4,19        0,20      1,47 

    4,19        0,60      4,40       46,858          5,33           53        26 

32 sd 62              0,70     4,19        0,40      2,93        2,30       2,27          5,33           35        18       31,239        1,01    2,27    3,12                     1,17 

       1,58    2,92    4,02                     1,51   0,75     45 

    35 

93 sd 106              0,90     4,19        0,80      3,77        4,61       2,92 

  0,88     53        3,46       3,41        1,01    3,41    4,69                     1,76 63 sd 92              1,05 

107 sd 

120
             0,90     4,19        0,80      3,77        4,61       2,92        1,58 

Kebutuhan 

air irigasi

          45        23       40,164    2,92    4,02                     1,51   0,75     45          5,33 

         5,33           45        23       40,164 

Pipa Manifold

Lubang Penetes (spacing 50 cm)Take Off

Gromet 16 mm

Bor 16 mm

End Plug LDPE 16 mmDrip Pipe (PE 16 mm)



 
 

Laporan Akhir 

 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  3-23 
 
 

 

 

Tabel 3.7 Penjadwalan Operasi Irigasi Tetes untuk Tanaman Kangkung 

 

 

b) Pengadaan Barang 

Progres pengadaan bahan jaringan teknologi irigasi hemat air mengalami 

keterlambatan dari jadwal semula karena terjadi proses lelang ulang yang 

disebabkan tidak adanya penyedia jasa yang memasukkan penawaran. 

Sampai bulan Juni 2018 telah dilakukan dua kali lelang. Lelang pertama 

dilakukan pada bulan April 2018 dan harus dilakukan lelang ulang 

disebabkan tidak adanya penyedia jasa yang memasukkan penawaran. 

Kemudian pada bulan Mei 2018 dilakukan lelang. Saat ini tahap lelang 

sudah selesai dilaksanakan dan telah terkontrak dengan nomor: 

PL.02.07/Lb.7/P.08/SP/Satker-BLI/VI/2018/09. 

Etc fx dn d G In
Eto x Kc dx / td Td x fa dn/Eu dxSpxSr d/(Taxfa) (1 kali) (2 kali)

(mm/hari) (m) (mm/hari) (mm) (mm/hari) hari (mm) (mm) (liter/hari/tanaman) (jam) (menit) (mm/jam) (m3/hari/Ha)

TABEL JADWAL PEMBERIAN AIR IRIGASI (SISTEM IRIGASI TETES UNTUK TANAMAN KACANG TANAH )

LOKASI : DESA KAILOLO, KECAMATAN PULAU HARUKU, KABUPATEN MALUKU TENGAH, MALUKU

HST
Kc (Koefisien 

Tanaman)

ETo Z dx Td
Ta Pola Operasi

G/(Np x qa)

Menit

1-31              0,45     4,19        0,40      1,89        2,30      20,082 

32 sd 62              0,75     4,19        0,50      3,14        2,88         2,43       1,18      2,43 

     23                 5,33           23        11         1,46       1,58      1,46     2,01                   0,75   0,38 

     33,470 

63 sd 92              1,05     4,19        0,60      4,40        3,46 

    3,35                   1,26   0,63      38                 5,33           38 

        3,41       1,01      3,41     4,69                   1,76   0,88 

       19 

107 sd 

120
             0,70     4,19        0,80      2,93        4,61 

    3,12                   1,17   0,59 93 sd 106              0,70     4,19        0,80      2,93        4,61         2,27       2,03      2,27 

     31,239 

Kebutuhan 

air irigasi

     35                 5,33           35        18         2,27       2,03      2,27     3,12                   1,17   0,59 

       18      31,239      35                 5,33           35 

     46,858      53                 5,33           53        26 

Etc fx dn d G In
Eto x Kc dx / td Td x fa dn/Eu dxSpxSr d/(Taxfa) (1 kali) (2 kali)

(mm/hari) (m) (mm/hari) (mm) (mm/hari) hari (mm) (mm) (liter/hari/tanaman) (jam) (menit) (mm/jam) (m3/hari/Ha)

TABEL JADWAL PEMBERIAN AIR IRIGASI (SISTEM IRIGASI TETES UNTUK TANAMAN KANGKUNG )

LOKASI : DESA KAILOLO, KECAMATAN PULAU HARUKU, KABUPATEN MALUKU TENGAH, MALUKU

HST
Kc (Koefisien 

Tanaman)

ETo Z dx Td
Ta Pola Operasi

G/(Np x qa)

Menit

     1,89        2,30      20,082 

32 sd 62              0,60     4,19        0,50      2,51        2,88         1,95         1,48      1,95 

      23                 5,33           23        11         1,46         1,58      1,46     2,01                  0,75    0,38 

                 1,67    0,84 

       15      26,776 

63 sd 92              1,00     4,19        0,50      4,19        2,88 

    2,68                  1,00    0,50       30                 5,33           30 

1-31              0,45     4,19        0,40 

                 1,51    0,75       45                 5,33           45 

     44,626 

93 sd 106              0,90     4,19        0,60      3,77        3,46         2,92         1,18      2,92 

      50                 5,33           50        25         3,25         0,89      3,25     4,46 

     40,164 

Kebutuhan 

air irigasi

      45                 5,33           45        23         2,92         1,18      2,92     4,02                  1,51    0,75 

       23      40,164 

107 sd 

120
             0,90     4,19        0,60      3,77        3,46 

    4,02 
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Gambar 3.22 Tampilan LPSE Jadwal Lelang 

Bahan demplot irigasi hemat air yang dilelang berupa jaringan pipa utama 

mencakup pipa PVC 4 inchi beserta aksesorisnya, pipa sub utama 

mencakup pipa PVC 3 inchi dan 2 inchi beserta aksesorisnya, konektor 

berupa tee, elbow, reducer, flange dan aksesoris lainnya mencakup filter, 

water meter, ball valve, air valve, paking karet, mur baut 16mm, pressure 

gauge 1,5 inchi serta concrete trust block untuk dudukan fertilizer tank 

(tangka air kapasitas 1000 liter). Untuk jaringan sub-unit  irigasi tetes 

berupa pipa pembagi yang mencakup pipa manifold dari bahan pipa PVC 

1,5 inchi beserta aksesorisnya, pipa lateral mencakup pipa lateral 

diameter 16mm dengan jenis bahan PE dengan jarak emitter 30 cm dan 

50 cm beserta aksesorisnya (take off, grommet, endplug, joiner, clean out) 

dan pipa lateral diameter 20 mm dengan jenis bahan PE untuk mini 

sprinkler beserta aksesorisnya (take off, grommet, endplug) dan gyronet 

sebagai pencurahnya. Selain itu terdapat pula alat monitoring 

cuaca/automatic weather station (AWS), sensor lengas tanah, data logger 

dan tensiometer sebagai alat pendukung penelitian. 
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c) Pemasangan Pilot Project 

Pekerjaan pemasangan jaringan diawali dengan pekerjaan persiapan 

yaitu pengolahan lahan, pengukuran dan pematokan yang meliputi 

rencana tata letak jaringan perpipaan, perbedaan elevasi, pembuatan 

bedengan lahan dan sistem drainase pada lahan seperti terlihat pada 

Gambar 3.23. Pengukuran menggunakan waterpass atau theodolit 

beserta rambu ukur, jalon, meteran, palu dan kayu untuk patok. 

    

Gambar 3.23 Pengukuran Lahan dan Pematokan Lahan 

Setelah pekerjaan persiapan dan pengolahan selesai, dilanjutkan dengan 

pemasangan jaringan perpipaan. Sistem pemasangan yang digunakan 

pada penerapan jaringan irigasi tetes dan mini sprinkler ini adalah sistem 

permanen dan sistem bongkar pasang. Sistem permanen diaplikasikan 

untuk pipa utama yaitu pipa PVC tipe AW diameter 4 inchi dan pipa sub-

utama yaitu pipa PVC tipe AW diameter 3 inchi dan 2 inchi, sedangkan 

sistem bongkar pasang diaplikasikan pada pipa manifold, pipa lateral dan 

mini sprinkler.  Pipa utama dan pipa sub-utama yang bersifat permanen 

dipasang dibawah permukaan tanah pada kedalaman antara 50 cm - 70 

cm. Pekerjaan galian tanah pipa utama dan sub-utama beserta 

pemasangan pipa utama dan sub-utama dapat dilihat pada Gambar 3.24 

dan Gambar 3.25. Sedangkan untuk pipa manifold/pembagi dan pipa 

lateral dipasang diatas permukaan tanah untuk mempermudah petani 

pada saat pemasangan maupun pembongkaran. Air irigasi yang dialirkan 

dari reservoir ke lahan melalui pipa utama perlu dikontrol, maka dari itu 

dipasanglah water meter di jalur pipa utama galvanis 4 inchi disekitar 

reservoir (lihat Gambar 3.26). 
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Gambar 3.24 Galian Tanah Pipa Utama dan Pemasangan Pipa Utama 

 

    

Gambar 3.25 Galian Tanah dan Pemasangan Pipa Sub-Utama 

 

Gambar 3.26 Pemasangan Water Meter 

Selain pekerjaan galian tanah dan pemasangan pipa utama dan sub-

utama, sebagian pekerja difungsikan untuk menyiapkan modul untuk pipa 

manifold. Pipa manifold merupakan pipa PVC tipe AW diameter 1,5 inchi 

dipotong dengan ukuran 1,5 meter sesuai dengan desain modular yang 

sudah dibuat (lihat Gambar 3.27). Dari pipa sub-utama, air didistribusikan 

ke pipa manifold melalui sambungan pipa SHC yang rangkaiannya 

terdapat air valve (pelepas udara) dan ball valve (kran air). Setelah proses 

pembuatan pipa manifold, dilanjutkan dengan pemasangan modul-modul 

pipa manifold tersebut seperti terlihat pada Gambar 3.28. Pipa manifold 
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dipasang diatas permukaan tanah dan disesuaikan dengan ukuran blok 

lahan irigasi yang berukuran 15 meter x 15 meter. 

    

Gambar 3.27 Pembuatan Modul Pipa Manifold Ukuran 1,5 meter per 

Modul 

 

    

Gambar 3.28 Pemasangan SHC dan Pipa Manifold 

Pekerjaan dilanjutkan dengan pemasangan pipa lateral yang dipasang 

pada pipa manifold yang sudah dilubangi sesuai dengan jarak lateral yang 

sudah didesain yaitu 30 cm dan 50 cm (lihat Gambar 3.29). Lubang untuk 

pipa lateral pada pipa manifold dipasang grommet terlebih dahulu untuk 

mencegah kebocoran lalu masukkan pipa lateral yang sudah dipasangi 

konektor (take off) kedalam pipa manifold (lihat Gambar 3.29). Ukuran 

panjang pipa lateral menyesuaikan panjang blok irigasi yaitu 15 meter. 

Pada ujung pipa lateral dipasang endplug untuk mencegah kebocoran. 

Emitter atau penetes sudah menyatu dengan pipa lateral (sistem pointer) 

dengan jarak tiap emitter/penetes adalah 30 cm dan 50 cm. 

Emitter/penetes dipasang tepat pada daerah perakaran tanaman dan 

menghadap keatas untuk mencegah terjadinya sedimentasi yang 

mengakibatkan pemampatan aliran air. 
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Gambar 3.29 Pemasangan Pipa Lateral 

Sistem pemberian pupuk didesain untuk diberikan secara bersamaan 

pada saat penyiraman tanaman. Maka dari itu perlu adanya tangki 

fertilizer untuk memproses pencampuran pupuk dan air irigasi sebelum air 

irigasi sampai di tanaman. Tangki fertilizer dengan kapasitas 1000 liter 

dipasang di dalam lahan untuk mencegah hal-hal yang tidak di-inginkan 

seperti vandalisme, kerusakan akibat hewan liar dan pencurian. Tangki 

fertilizer tidak diletakkan begitu saja diatas tanah, namun diletakkan diatas 

concrete trust block yang terbuat dari pasangan batu kali dengan ukuran 1 

meter x 1 meter dengan tinggi 0,5 meter seperti terlihat pada Gambar 

3.30. 

 

Gambar 3.30 Concrete Trust Block dengan Tangki Fertilizer diatasnya 
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3) Uji Kinerja dan Analisis Data 

a) Uji Kinerja 

Untuk mengetahui kinerja jaringan irigasi hemat air (irigasi tetes dan irigasi 

mini sprinkler) yang telah dibuat, kemudian dilakukan uji kinerja secara 

langsung di lapangan, meliputi : (i) uji debit dan tekanan; (ii) uji 

keseragaman tetesan dan curahan; (iii) uji luas dan kedalaman 

pembasahan. 

(1) Uji Debit dan Tekanan 

Uji debit dan tekanan perlu dilakukan terhadap jaringan irigasi tetes 

dan mini sprinkler yang sudah terpasang, hal ini dimaksudkan untuk 

memastikan debit dan tekanan operasi secara real di lapangan dalam 

memenuhi kebutuhan air tanaman. Hasil uji debit dan tekanan ini akan 

dijadikan faktor koreksi untuk meracang operasi jaringan irigasi.  

Uji debit tetesan/curahan diketahui dari volume tetesan/ curahan air 

pada masing-masing aplikator yang ditampung menggunakan gelas 

plastik (collector) dan stopwatch untuk mengamati lama waktu 

pengujian. Kemudian volume air diukur dengan menggunakan gelas 

ukur. Untuk memastikan akurasi pengukuran, pengujian dilakukan 3 

(tiga) kali ulangan. 

Metode yang digunakan dalam pengujian adalah dengan 

menempatkan gelas plastik tepat dibawah emitter dan mini sprinkler 

(lihat Gambar 3.31 & Gambar 3.32). Dalam tiap sub-unit, gelas plastik 

sebanyak 30 (tiga puluh) buah ditempatkan secara acak. 

    

Gambar 3.31 Uji Debit Jaringan Irigasi Tetes 
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Gambar 3.32 Uji Debit Jaringan Irigasi Mini Sprinkler 

Kemudian air yang ada pada gelas plastik masukkan ke dalam gelas 

ukur untuk mengetahui volume air yang dihasilkan (lihat Gambar 

3.33).  

 

Gambar 3.33 Pengukuran Volume Air Menggunakan Gelas Ukur (mm) 
 

Selain uji debit dilakukan juga uji tekanan. Tekanan sangat erat 

kaitannya dengan irigasi perpipaan. Pada penerapan teknologi 

jaringan irigasi tetes di Pulau Haruku, dilakukan pengujian tekanan. 

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa jaringan yang sudah 

terpasang memiliki tekanan yang cukup untuk mengalirkan air irigasi 

sampai ujung pipa lateral sehingga dapat menghasilkan debit dan 

keseragaman tetesan yang baik. 

Pengujian dilakukan melalui pengamatan visual pada pressure gauge 

yang dipasang pada masing-masing blok irigasi. Pengujian dilakukan 

secara bergiliran dari blok irigasi yang satu ke blok irigasi yang lain. 



 
 

Laporan Akhir 

 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  3-31 
 
 

Air Irigasi dari reservoir didistribusikan melalui pipa utama, sub utama 

dan pipa manifold. Dari pipa sub-utama menuju pipa manifold 

melewati pipa SHC yang terdapat rangkain air valve (pelepas udara) 

dan pressure gauge sebagai pengukur tekanan. Pada saat air irigasi 

melewati pipa SHC menuju pipa manifold, pressure gauge akan 

menunjukkan tekanan operasi yang dihasilkan dari pendistribusian air 

irigasi. 

Berdasarkan hasil uji kinerja jaringan irigasi tetes dan mini sprinkler 

dapat diketahui bahwa jaringan irigasi hemat air yang telah diterapkan 

menunjukan kinerja yang baik. Pada tekanan operasi 1 bar, rata-rata 

debit air yang ke luar dari emitter berkisar antara 1,4 – 1,6 liter per 

jam. Sedangkan pada sistem irigasi mini sprinkler debit air yang keluar 

dari pencurah rata-rata 120 liter per jam. Hasil tersebut diperhitungkan 

masih memenuhi kebutuhan untuk suplai air terhadap tanaman dan 

dapat mempertahankan kadar lengas tanah yang optimal bagi 

tanaman di lapangan.  

 

Gambar 3.34 Uji Tekanan 

 

(2) Uji Keseragaman Tetesan/Curahan 

Keseragaman tetesan menentukan efisiensi pemberian air irigasi 

untuk tanaman. Semakin tinggi nilai keseragaman tetesan/ curahan 

suatu sistem jaringan irigasi,  maka efesiensi pemberian air juga akan 

semakin tinggi. Penetes atau emitter cukup berpengaruh terhadap 

debit emitter yang dihasilkan dan keseragaman tetesan. Ciri penetes 
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yang baik adalah menghasilkan debit yang sama terhadap tekanan 

operasi yang sama. 

Metode yang digunakan dalam uji keseragaman tetesan/curahan 

sama dengan uji debit. Letakkan gelas plastik (collector) secara acak 

tepat dibawah emitter (irigasi tetes) dan di bawah area curahan pada 

irigasi mini sprinkler. Kemudian ukur air yang masuk ke dalam gelas 

plastik menggunakan gelas ukur (mm) (lihat Gambar 3.35; Gambar 

3.36 dan Gambar 3.37). 

     

Gambar 3.35 Uji Keseragaman Irigasi Tetes 

   

Gambar 3.36 Uji Keseragaman Irigasi Mini Sprinkler 
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Gambar 3.37 Pengukuran Volume menggunakan Gelas Ukur (mm) 

 

(3) Luas Area dan Kedalaman Pembasahan 

Selain uji debit, tekanan dan keseragaman, kinerja jaringan irigasi 

hemat air dapat diukur juga dari luas dan kedalaman pembasahan. 

Pergerakan air arah horizontal pada irigasi tetes sangat terbatas. 

Pada tanah berpasir, walaupun pergerakan arah vertikal masih terus 

berlangsung, pergerakan air arah horizontal akan mencapai suatu 

jarak maksimum tertentu. Umumnya daerah yang terbasahkan 

menyerupai bola lampu (bulb). 

Setelah tanah terbasahi, kemudian dilakukan proses pengukuran 

untuk mendapatkan data lebar dan kedalaman pembasahan. 

Pengukuran dilakukan secara horizontal dan vertikal.  Pengukuran 

horizontal diatas permukaan tanah untuk mendapatkan diameter/luas 

area terbasahkan (lihat Gambar 3.38). 

  

Gambar 3.38 Pengukuran Luas Pembasahan 
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Selain itu dilakukan juga pengukuran secara vertikal dan horizontal 

untuk mengetahui lebar dan kedalaman pembasahan (lihat Gambar 

3.39). 

  

Gambar 3.39 Pengukuran Lebar dan Kedalaman Pembasahan 

Dari beberapa percobaan menghasilkan diameter pembasahan yang 

bervariasi antara 30 cm - 40 cm dan kedalaman pembasahan antara 

50 cm – 60 cm dengan debit penetes sebesar 1,6 liter per jam dan 

waktu operasi pemberian air selama 40 menit.. 

 

b) Analisa Data 

Hasil pengukuran debit pada masing-masing aplikator kemudian dihitung 

berdasarkan persamaan : 

 

Keterangan: 

CU : koefisien keseragaman (uniformity coefficient) 

x : nilai rata-rata pengamatan (liter/jam) 

n : jumlah total pengamatan 

Xi : nilai masing-masing pengamatan (liter/jam) 

 

Hasil perhitungan keseragaman tetesan kemudian diklasifikasikan sesuai 

dengan kriteria menurut ASAE dalam Freddie dkk  sebagai berikut:  

Sangat Baik, apabila nilai CU (94 - 100) %;  Baik, apabila nilai CU (81 - 

87) %;  Cukup Baik, apabila nilai CU (68 - 75) %; Kurang Bagus, apabila 

nilai CU (56 - 62) %, dan Tidak Layak, apabila nilai CU < 50 %. 
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Dari hasil analisis keseragaman, nilai tetesan/curahan pada masing-

masing aplikator cukup seragam dengan rata-rata nilai keseragaman 

diatas 90% untuk irigasi tetes dan rata-rata 84% untuk irigasi mini 

sprinkler (lihat Gambar 3.40). 

 

Gambar 3.40 Grafik Hasil Uji Keseragaman  

3.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data klimatologi diketahui bahwa, lokasi penerapan 

irgasi hemat air di Pulau Haruku mempunyai bulan kering lebih dari 6 bulan secara 

berturut-turut mulai dari bulan Agustus sampai dengan April, sedangkan bulan 

basah yang terjadi 3 bulan berturut-turut dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli. 

Menurut Oldeman, apabila jumlah bulan kering lebih dari 6 bulan secara berturut-

turut maka wilayah tersebut dapat dikategorikan sebagai tipe iklim E4 . Wilayah 

dengan tipe iklim E4 umumnya terlalu kering dan lebih cocok untuk pertanian 

palawija yang tidak membutuhkan banyak air. 

Apabila dilihat dari hasil uji tanah, dapat diketahui bahwa tanah pada lokasi 

penerapan irigasi hemat air rata-rata dikategorikan sebagai pasir berlempung. 

Tanah berpasir mempunyai pori-pori tanah yang besar sehingga mengakibatkan 

laju infiltrasi tinggi dan tidak dapat menahan air dengan baik. Selain itu, tanah di 

lokasi penerapan irigasi mikro memiliki kadar garam yang cukup tinggi sebagai 

dampak dari kombinasi tingginya evapotranspirasi akibat suhu yang tinggi dan 

tingginya infiltrasi akibat tanah yang terlalu porous.  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

91,2% 

84,5% 

Irigasi Tetes 
Mini Sprinkler 



 
 

Laporan Akhir 

 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  3-36 
 
 

Disisi lain keterbatasan air juga akan menjadi kendala untuk pengembangan 

pertanian di Pulau Haruku apabila tidak didukung oleh teknologi irigasi yang tepat. 

Berdasarkan hasil tersebut, perlu adanya teknologi irigasi, budidaya pertanian 

serta kelembagaan petani yang baik untuk mendukung pengembangan pertanian 

di Pulau Haruku. 

Penerapan irigasi mikro (irigasi tetes dan mini sprinkler) diharapkan cukup efektif 

dan efisien untuk mendukung pengembangan pertanian di Pulau haruku. Jaringan 

irigasi tetes dan mini sprinkler yang diterapkan di Pulau Haruku didesain dengan 

sistem bongkar pasang (sistem modular). Desain tersebut dibuat untuk 

mempertimbangkan faktor kebiasaan masyarakat sekitar dalam olah tanah 

dengan cara dibakar. Sedangkan blok irigasi dirancang dengan ukuran 15 meter x 

15 meter lebih menekankan menyesuaikan dengan ketersediaan tekanan (head) 

yang ada untuk mencapai keseragaman tetesan yang diharapkan serta untuk 

mempermudah dalam bongkar pasang sistem modular. Dari segi pembiayaan 

tentunya desain jaringan irigasi sistem modular akan sedikit lebih mahal, namun 

dilihat dari aspek keamanan, kepraktisan dan efektivias kinerja jaringan akan lebih 

efektif dan efisien. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan penerapan jaringan irigasi mikro di Pulau Haruku 

diketahui bahwa pemasangan jaringan irigasi mikro lebih mudah dan lebih cepat 

dibanding dengan pemasangan jaringan irigasi lainnya. Hal ini dikarenakan pada 

penerapan irigasi mikro, pekerjaaan pemasangan jaringan hanya berupa instalasi 

komponen jaringan yang sudah jadi dan sudah dilengkapi manual pemasangan 

yang memudahkan pemasangan jaringan di lapangan. Hanya saja diperlukan ke 

hati-hatian dan kecermatan dalam pemasangannya.  

Berdasarkan hasil uji debit dan keseragaman tetesan diketahui bahwa jaringan 

irigasi mikro yang telah diterapkan di Pulau Haruku menunjukan kinerja baik. Debit 

dan keseragaman tersebut diperhitungkan masih layak dan memenuhi kebutuhan 

untuk suplai air terhadap tanaman dan dapat mempertahankan kadar lengas 

tanah yang optimal bagi tanaman di lapangan. 
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Namun, jika melihat grafik hasil uji keseragaman, seperti ditampilkan pada 

Gambar 3.40 irigasi tetes memberikan nilai keseragaman lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan irigasi minisprinkler. Hal tersebut dikarenakan nilai 

keseragaman sistem irigasi minisprinkler sangat dipengaruhi oleh kondisi angin. 

Makin tinggi kecepatan angin di lokasi penerapan irigasi minisprinkler, maka 

kemungkinan keseragaman penyebaran air akan semakin turun. Sementara itu, 

sistem irigasi tetes tidak terlalu terpengaruh dengan kecepatan angin, yang 

penting tekanan operasi minimal (0,5 bar) dapat terpenuhi, tetap akan 

memberikan keseragaman yang baik. 

Secara umum nilai keseragaman dapat menggambarkan kinerja efisiensi 

pemberian air pada suatu sistem jaringan irigasi mikro. Semakin tinggi nilai 

keseragaman tetesan/ curahan suatu sistem jaringan irigasi mikro,  maka 

efesiensi pemberian air juga akan semakin tinggi. 

Berdasarkan pengamatan luas dan kedalam pembasahan dapat diketahui bahwa 

lebar (30 cm) dan kedalaman pembasahan (50 cm) di lapangan layak dan 

memenuhi untuk tanaman dengan akar dangkal seperti cabe, kacang tanah, 

jagung dan lain-lain.  

Pada dasarnya lebar dan kedalaman pembasahan tergantung kepada laju dan 

volume pemberian air, serta tektur, struktur, kemiringan dan lapisan-lapisan tanah.  

Semakin tinggi debit tetesan akan lebih menghasilkan luas areal pembasahan 

yang lebih besar.  Begitu pula dengan  texture tanah semakin kasar textur tanah 

maka luas area pembasahan semakin kecil, namun kedalaman pembasahan 

semakin tinggi. 

Pergerakan air arah horizontal pada irigasi tetes sangat terbatas terutama pada 

jenis tanah berpasir. Seperti hal nya jenis tanah di lokasi penelitian yang 

mempunyai texstur kasar (berpasir). Pada tanah berpasir, walaupun pergerakan 

arah vertikal masih terus berlangsung, pergerakan air arah horizontal akan 

mencapai suatu jarak maksimum tertentu. Umumnya daerah yang terbasahkan 

cenderung langsing apabila dibandingkan dengan jenis tanah yang mempunyai 

textur halus. 
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Penerapan irigasi mikro di Pulau Haruku masih pada tahap pengkajian awal, 

sehingga kinerja penerapan belum dapat disimpulkan lebih jauh. Namun demikian, 

petani di Pulau Haruku mulai merasakan dampak penerapan irigasi mikro. Petani 

di Pulau Haruku tidak lagi susah payah mengangkut dan memberikan air irigasi ke 

tanaman secara manual. Dengan penerapan irigasi mikro petani di Pulau Haruku 

lebih dipermudah untuk pengoperasian irigasi (membuka dan menutup kran), 

sehingga tenaga kerja yang diperlukan menjadi lebih sedikit. Penghematan tenaga 

kerja pada pekerjaan pemupukan, pemberantasan hama dan penyiangan juga 

dapat dikurangi. 

Kinerja penerapan irigasi mikro juga dapat terlihat dari pertumbuhan tanaman, 

seperti terlihat pada Gambar 4.5 . Pertumbuhan tanaman dengan sistem irigasi 

mikro terlihat lebih segar, besar dan tinggi.  

      

Gambar 4.5. Pertumbuhan Tanaman dengan Sistem Irigasi Mikro 

Berbeda dengan pertumbuhan tanaman sistem irigasi konvensional, seperti 

terlihat pada Gambar 4.6 Pertumbuhan Tanaman dengan Sistem Irigasi 

Konvensional, tanaman terlihat layu dan kerdil. Hal ini dikarenakan pemberian air 

irigasi sistem irigasi mikro, kadar lengas tanah dipertahankan pada kadar yang 

optimum dengan cara interval irigasi dibuat lebih pendek dan durasi irigasi 

ditetapkan pada periode yang lebih lama. Sedangkan pada sistem irigasi 

konvensional, kadar lengas tanah kecenderungan berfluktuasi.  
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Gambar 4.6. Pertumbuhan Tanaman dengan Sistem Irigasi Konvensional 

Pada dasarnya kadar lengas tanah merupakan kandungan air yang terdapat 

didalam pori tanah. Sebagian besar air yang diperlukan oleh tanaman berasal dari 

tanah, kebutuhan air tiap-tiap tanaman berbeda-beda. Pemahaman terhadap 

kadar lengas tanah sangat penting dalam pertanian karena melalui proses 

pengaturan lengas ini dapat dikontrol pula serapan hara dan pernapsan akar-akar 

tanaman yang selanjutnya berpengaruh pada pertumbuhan dan produktivitas 

tanaman. Gaya yang menahan pergerakan air disebut kapasitas menahan air 

(water holding capacity) dan dinyatakan oleh gaya yang diperlukan untuk 

memisahkan air dari tanah. Umumnya gaya ini dinyatakan dengan pF yakni 

logaritma dari tekanan air (cm). Banyaknya air dalam tanah pada suatu keadaan 

tertentu, umumnya disebut tetapan kelembaban tanah dan digunakan untuk 

menentukan sifat menahan air dari tanah (Sosrodarsono, 2006). Kelembaban 

tanah terjadi akibat kandungan air setempat yang tinggi. Air di dalam tanah 

tergantung pada keadaan tekstur dan struktur.Semakin halus tektur tanah, maka 

semakin besar air yang dapat diikat oleh tanah. Sebaliknya semakin kasar ukuran 

tanah, maka semakin kecil air yang dapat diikat oleh tanah. 

Mengingat bahwa irigasi bermaksud memberikan air untuk memenuhi kebutuhan 

tanaman maka asasnya irigasi diberikan pada waktu persediaan lengas tanah 

kurang untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Dengan demikian, penerapan 

irigasi mikro dengan konsep kadar air optimum bagi tanaman, dengan tujuan 

mendapatkan hasil yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik, dapat menjadi 

suatu alternatif bagi pengembangan irigasi di pulau kecil khusunya di Pulau 

Haruku. 
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BAB 4  

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Bedasarkan analisis data klimatologi diketahui bahwa lokasi penerapan 

teknologi irigasi hemat air mempunyai tipe iklim E4, dimana wilayah dengan 

tipe iklim E4 umumnya terlalu kering dan lebih cocok untuk pertanian palawija 

yang tidak membutuhkan banyak air 

2) Berdasarkan hasil uji tanah, diketahui bahwa tanah lokasi penerapan irigasi 

hemat air rata-rata dikategorikan ke dalam jenis tanah pasir berlempung yang 

mempunyai pori tanah besar, sehingga daya pegang air kurang baik. 

3) Berdasarkan hasil uji pumping test, diketahui bahwa debit sumur bor (> 2 l/s) 

yang digunakan sebagai sumber air irigasi mikro di Pulau Haruku rata-rata 

lebih besar dari debit spesifikasi pompa (1,6 l/s) yang ada.  

4) Lokasi penerapan irigasi hemat air di Pulau Haruku ditetapkan di 4 (empat) 

lokasi yaitu Kailolo Bawah, Kailolo Atas, Kabauw dan Pelauw 

5) Berdasarkan hasil uji debit diketahui bahwa debit air yang ke luar dari emitter 

pada tekanan operasi 1 bar, rata-rata berkisar antara 1,4 – 1,6 liter per jam 

untuk sistem irigasi tetes, sedangakan pada sistem irigasi minisprinkler debit 

air yang keluar dari pencurah rata-rata 120 liter per jam. 

6) Berdasarkan hasil uji keseragaman tetesan/curahan, kinerja jaringan irigasi 

mikro dikategorikan dalam kinerja baik, tetesan/curahan pada masing-masing 

aplikator cukup seragam  rata-rata diatas 90 % untuk irigasi tetes dan rata-rata 

84 % untuk irigasi minisprinkler. 

7) Berdasarkan pengamatan luas dan kedalaman pembasahan dapat diketahui 

bahwa lebar dan kedalaman pembasahan di lapangan layak dan memenuhi 

untuk tanaman dengan akar dangkal seperti cabe, kacang tanah, jagung dan 

lain-lain. 
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8) Berdasarkan hasil pelaksanaan penerapan jaringan irigasi mikro di Pulau 

Haruku diketahui bahwa pemasangan jaringan dan operasi irigasi mikro lebih 

mudah, lebih cepat dan dapat menghemat  tenaga kerja dibanding dengan 

pemasangan jaringan irigasi lainnya.  

4.2 Saran 

Dalam mendukung keberlanjutan penerapan teknologi irigasi hemat air di Pulau 

Haruku, perlu didukung oleh pihak-pihak terkait meliputi BWS Maluku, Dinas 

Pertanian Kabupaten Maluku Tengah, Penyuluh Pertanian Pulau Haruku, 

Perangkat Desa dan Masyarakat Petani Pulau Haruku. 
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