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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 231, maka pada Tahun Anggaran 

2018, Balai Litbang Irigasi melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Pedoman 

R-0 Bidang Irigasi (Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi dan Water Requirement), 

melalui Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi. 

Balai Litbang Irigasi telah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan 

pengembangan teknologi pemanfaatan sumber daya air yang telah dilaksanakan 

secara multi years. Hasil kegiatan tersebut berupa naskah ilmiah yang dapat 

dimanfaatkan dalam mengatasi permasalahan di bidang sumber daya air. Namun 

demikian agar dapat dimanfaatkan lebih luas, hasil-hasil tersebut perlu disajikan dalam 

bentuk pedoman (R-0). 

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rancangan pedoman bidang irigasi dalam 

rangka mendukung pengembangan teknologi pemanfaatan energi air serta 

meningkatkan pengembangan efesiensi dan efektifitas pemberian air irigasi. 

Output yang dihasilkan pada Tahun 2018 adalah dokumen Rancangan Pedoman (R-0) 

yang berjudul Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi  serta 

Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat Lahan Sawah. 

Laporan Akhir disusun oleh Joko Triyono, S.TP, M.Eng dan tim pelaksana kegiatan di 

bawah koordinasi Segel Ginting, S.Si, MPSDA dengan bimbingan Rahmat Suria Lubis, 

ST, MT selaku Kepala Balai Litbang Irigasi. 

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan 

kegiatan sampai tersusunnya Laporan Akhir ini. 

 

 Bekasi, Desember 2018 
Kepala Satker Balai Litbang  Irigasi 

 
 

 
Rahmat Suria Lubis, ST, MT 

 NIP. 19751219 200502 1 001 
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Telah dievaluasi terhadap Laporan Akhir Tahun Anggaran 2018 untuk: 

Judul Kegiatan : Rancangan Pedoman R-0 Bidang Irigasi 

(Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi dan Water 

Requirement) 

Kelompok Output : Teknologi Terapan (Non Terpadu) 

Nama Teknologi : Pengembangan Teknologi Pemanfaatan Energi Air 

Komponen Output : 1. Rancangan Pedoman R-0 Identifikasi Potensi 

Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

2. Rancangan Pedoman R-0 Pengukuran Satuan 

Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat Lahan Sawah 

Capaian Kegiatan : 100% Fisik dan 86,26% Keuangan per Desember 
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Ketua Tim : Joko Triyono, S.TP, M.Eng 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Mikrohidro pada saat ini telah menjadi salah satu sumber listrik yang 

dikembangkan. Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)  

sebagai sumber listrik alternatif yang bersifat terbarukan adalah dengan 

memanfaatkan air di jaringan irigasi tanpa mengurangi air untuk keperluan irigasi. 

Selain untuk pengembangan teknologi, pemanfaatan air di jaringan irigasi 

terutama dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian sangat diperlukan. 

Kebutuhan air irigasi sangat penting digunakan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan operasi irigasi. Nilai kebutuhan air irigasi dipengaruhi oleh beberapa 

parameter seperti hujan, iklim, tanah, dan budidaya tanaman yang berbeda. 

Balai Litbang Irigasi telah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan 

pengembangan teknologi pemanfaatan sumber daya air secara multi years. Hasil 

kegiatan tersebut berupa naskah ilmiah yang dapat dimanfaatkan dalam 

mengatasi permasalahan di bidang sumber daya air. Namun demikian agar dapat 

dimanfaatkan lebih luas, hasil-hasil tersebut perlu disajikan dalam bentuk 

pedoman (R-0). 

Kegiatan identifikasi potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 

dilakukan sebagai upaya untuk menyediakan data potensi pemanfaatan jaringan 

irigasi untuk teknologi mikrohidro. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tahun 

2017, berupa identifikasi potensi mikrohidro di jaringan irigasi pada  Daerah Irigasi 

di Pulau Jawa. Metode yang telah dihasilkan perlu disajikan dalam bentuk 

pedoman (R-0) sehingga potensi mikrohidro dapat diidentifikasi untuk lokasi 

lainnya. Oleh karena itu pada Tahun 2018, hasil penelitian tersebut ditindaklanjuti 

untuk menghasilkan pedoman identifikasi potensi energi mikrohidro di jaringan 

irigasi. 

Pada Tahun 2015, telah dilaksanakan kajian terhadap formula hujan efektif pada 

Buku Kriteria Perencanaan Irigasi (KP Irigasi) 01 Tahun 1986 dan Tahun 2013 

melalui pengamatan lapangan. Selanjutnya pada Tahun 2016, Balai Litbang Irigasi 

kembali melakukan kegiatan lanjutan pengamatan lapangan guna validasi data 

pengamatan yang telah didapatkan. Naskah ilmiah tata cara penentuan hujan 

efektif untuk irigasi telah dihasilkan pada Tahun 2017. Berdasarkan hasil diskusi 
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dengan Direktorat Irigasi dan Rawa, lingkup tata cara ini perlu dilengkapi agar 

mencakup parameter-parameter kebutuhan air secara keseluruhan. Dengan 

demikian pada Tahun 2018 ini naskah ilmiah tersebut akan disempurnakan 

menjadi rancangan pedoman pengukuran satuan kebutuhan air irigasi di tingkat 

lahan sawah. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang muncul terkait dengan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1) Hasil penelitian belum dapat ditindaklanjuti secara luas karena belum disajikan 

dalam bentuk pedoman. 

2) Identifikasi potensi PLTMH di jaringan irigasi baru tersedia di Pulau Jawa 

sehingga perlu dibuat pedoman sebagai tata cara identifikasi potensi energi 

mikrohidro di jaringan irigasi di Indonesia. 

3) Panduan mengenai potensi mikrohidro pada saat ini belum membahas 

mengenai potensi pembangunan energi mikrohidro di jaringan irigasi. 

4) Kebutuhan air tanaman baru dihitung pada tahap perencanaan, sedangkan 

pada tahap operasional belum pernah dilakukan. 

5) Identifikasi kebutuhan air belum dapat dilakukan secara aktual karena belum 

tersedia pedoman pengukurannya. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, permasalahan yang akan 

ditindaklanjuti dalam kegiatan ini adalah: 

1) Identifikasi potensi PLTMH di jaringan irigasi baru tersedia di Pulau Jawa 

sehingga perlu dibuat pedoman sebagai tata cara penentuan potensi energi 

mikrohidro di jaringan irigasi di Indonesia. 

2) Identifikasi kebutuhan air belum dapat dilakukan secara aktual karena belum 

tersedia pedoman pengukurannya. 

 

1.4. Lingkup Kegiatan 

Lingkup kegiatan pada tahun anggaran 2018 yaitu : 

1) Penyusuan Rancangan Pedoman (R-0) Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro 

di Jaringan Irigasi. 
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2) Penyusunan Rancangan Pedoman (R-0) Pengukuran Satuan Kebutuhan Air 

Irigasi di Tingkat Lahan Sawah. 

 

1.5 Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari kegiatan ini yaitu :  

1) Menyusun Rancangan Pedoman (R-0) Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro 

di Jaringan Irigasi dalam rangka mendukung pengembangan teknologi 

pemanfaatan energi air. 

2) Menyusun Rancangan Pedoman (R-0) Pengukuran Kebutuhan Air Irigasi di 

Tingkat Lahan Sawah dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas 

pemberian air irigasi. 

 

1.6 Sasaran Kegiatan 

1.6.1 Sasaran Keluaran (Output) 

Sasaran keluaran (output) kegiatan Rancangan Pedoman R-0 Bidang Irigasi 

(Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi dan Water Requirement) meliputi: 

1) R-0 Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi, Tahun 2018 

2) R-0 Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat Lahan Sawah,  

Tahun 2018 

Sasaran keluaran tersebut disusun berdasarkan hasil penelitian tahun sebelumnya 

berupa : 

1) Naskah Ilmiah Identifikasi Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi, yang telah 

diselesaikan pada Tahun 2017 

2) Naskah Ilmiah Tata Cara Penentuan Hujan Efektif, yang telah diselesaikan 

pada Tahun 2017 

1.6.2 Sasaran Mutu 

Sasaran mutu kegiatan ini adalah tersedianya 2 (dua) Dokumen Rancangan 

Pedoman R-0 pada Desember 2018. R-0 tersebut berisi mengenai pedoman untuk 

mengidentifikasi potensi energi mikrohidro di jaringan irigasi dan tata cara 

pengukuran satuan kebutuhan air irigasi di tingkat lahan sawah. 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Kegiatan ini terdiri dari dua lingkup yaitu mikrohidro di jaringan irigasi dan 

pengukuran kebutuhan air irigasi pada lahan sawah, yang disajikan dalam 

diagram alir kerangka pemikiran seperti pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2. 

 
Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran Rancangan Pedoman R-0 Identifikasi Potensi 

Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 
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Gambar 1. 2. Kerangka Pemikiran Rancangan Pedoman R-0 Pengukuran 

Satuan Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat Lahan Sawah 

 

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan mengenai ruang lingkup dalam 

penyusunan rancangan pedoman. R-0 identifikasi potensi mikrohidro di jaringan 

irigasi menitikberatkan pada pembahasan terhadap metode pengumpulan serta 

pemilihan data untuk menentukan lokasi dan menghitung potensi energi listrik 

pada jaringan irigasi. R-0 pengukuran satuan kebutuhan air irigasi di tingkat lahan 

sawah mempunyai kerangka pemikiran yang berisi tata cara pengukuran pada 

saat pengolahan lahan, fase vegetatif dan fase generatif menggunakan neraca air. 

 

1.8 Formulasi Kegiatan dan Hipotesis 

1.8.1 Formulasi Kegiatan 

Kegiatan ini akan menghasilkan Rancangan Pedoman (R-0) Identifikasi Potensi 

Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi serta  Rancangan Pedoman (R-0) 

Pengukuran Kebutuhan Air Tanaman di Lahan Irigasi. Untuk mencapai hasil 



  Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air   1-6 

tersebut dibutuhkan analisis dari hasil kegiatan terdahulu. Hasil kegiatan tersebut 

adalah Naskah Ilmiah Potensi Mikrohidro di jaringan irigasi beserta peta 

potensinya dan identifikasi teknologi PLTMH di jaringan irigasi serta Naskah Ilmiah 

Tata Cara Penentuan Hujan Efektif yang telah dihasilkan pada Tahun 2017. 

1.8.2 Hipotesis 

Adanya pedoman bidang irigasi mengenai identifikasi potensi energi mikrohidro di 

jaringan irigasi dan pengukuran kebutuhan air di lahan irigasi akan diketahui 

potensi mikrohidro di jaringan irigasi di luar Pulau Jawa serta dapat membantu 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemberian air irigasi para stake holder 

sebagai acuan dan pedoman. 

 

1.9 Penerima Manfaat 

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah: 

1) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 

2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi 

Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) Badan Litbang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 

3) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi dan Kabupaten; 

4) Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA); 

5) Masyarakat. 

  

1.10 Lokasi Kegiatan 

Kegiatan diskusi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan 

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat dilakukan di Jakarta. Diskusi dan koordinasi dengan pakar dari 

perguruan tinggi dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor. Proses koordinasi tim, 

analisa data dan penyusunan laporan dilaksanakan di Balai Litbang Irigasi, 

Bekasi. Koordinasi dan diskusi/konsultasi dengan instansi terkait, yaitu 

BWS/BBWS dan pemerintah daerah di : 

1) Provinsi Banten, 

2) Provinsi Jawa Barat, 

3) Provinsi Jawa Tengah, 
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4) Provinsi DI Yogyakarta, dan  

5) Provinsi Jawa Timur. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

Kumar, et.al (2011) mendefinisikan pembangkit listrik tenaga air sebagai sumber 

energi terbarukan yang dihasilkan dari energi pergerakan air karena perbedaan 

elevasi. Kelebihan dari sumber energi ini adalah: 

1) Telah terbukti sebagai teknologi yang handal. 

2) Efisiensi cukup tinggi. 

3) Cukup ekonomis dengan harga listrik yang dihasilkan berkisar antara 3-5 

sen US/kWh. 

4) Investasi awal cukup besar namun umur penggunaan panjang dan biaya 

OP sangat rendah. 

Potensi PLTMH di Asia cukup besar yaitu 7681 TWh/tahun (27,65% dari total 

potensi di dunia). Namun realisasi pemanfaatannya cukup rendah yaitu hanya 

sekitar 20%. Di Indonesia, potensi pemanfaatan energi hidro yang telah 

teridentifikasi yaitu sebesar 75.000 MW dan baru termanfaatkan 10,1% (Dewan 

Energi Nasional, 2014).  

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik tenaga 

air skala kecil dengan batasan kapasitas antara 5 kW-1 MW per Unit (Badan 

Litbang ESDM, 2011). Potensi PLTMH diperkirakan sekitar 450MW dan tingkat 

pemanfaatan baru sebesar 53,5% (IMIDAP, 2009). 

Teknologi PLTMH untuk sungai maupun saluran irigasi sudah dapat diproduksi di 

Indonesia (Badan Litbang ESDM, 2011). Beberapa contoh proyek percontohan 

yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi 

Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi diantaranya 

PLTMH Melong Kabupaten Subang Jawa Barat dengan Kapasitas 100 kW (on 

grid), PLTMH Kombongan Kabupaten Garut Jawa Barat dengan kapasitas daya 

165 kW (on grid dan off grid), PLTMH Sengkaling 1 dengan kapasitas daya 

pembangkit sebesar 100 kW di Universitas Muhammadiyah Malang Kabupaten 

Malang Jawa Timur. 
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2.2. Kebutuhan Air 

Kebutuhan air irigasi padi sawah meliputi kebutuhan evapotranspirasi, kehilangan 

air karena perkolasi dan rembesan, disamping itu untuk pengairan awal 

dibutuhkan sejumlah air untuk penjenuhan tanah. Sedangkan pada tanaman 

selain padi , kehilangan air karena perkolasi dan rembesan tidak termasuk 

kebutuhan air irigasi. Fungsi air tanaman padi adalah untuk mengatur suhu 

tanaman dan kondisi kelembaban serta mempengaruhi pertumbuhan dan hasil 

tanaman padi. 

Menurut Rizal et al., (2014) kebutuhan air irigasi menggunakan sistem SRI lebih 

hemat air dibandingkan dengan sistem konvensional. Nilai kebutuhan air yang 

dilakukan dengan metode SRI yaitu 2,44 mm/hari dan metode konvensional lebih 

tinggi yaitu 3,79 mm/hari. 

 

2.3. Hujan Efektif di Tingkat Lahan Pertanian 

Hujan yang diharapkan terjadi selama satu musim tanam berlangsung disebut 

curah hujan efektif. Masa hujan efektif untuk satu lahan persawahan dimulai dari 

pengolahan tanah sampai tanaman dipanen, tidak hanya masa pertumbuhan 

(Pasandaran, et.al, 1984). Hujan efektif adalah sebagian air hujan yang jatuh di 

daerah pertanian/ irigasi dan bermanfaat bagi kebutuhan tanaman/ irigasi, dengan 

kata lain hujan efektif adalah besar hujan yang dapat digunakan untuk 

memberikan sumbangan kebutuhan air irigasi. Faktor yang mempengaruhi hujan 

efektif antara lain (i) karakteristik curah hujan, apakah hujan terjadi dengan interval 

waktu teratur atau sangat beragam, (ii) keragaman tinggi genangan air di petakan-

petakan sawah, dan (iii) metode pemberian air irigasi, apakah menggunakan 

metode kontinyu (konvensional) atau berkala (intermittent). 

Curah hujan efektif untuk tanaman lahan tergenang berbeda dengan curah hujan 

efektif untuk tanaman pada lahan kering dengan memperhatikan pola periode 

musim hujan dan musim kemarau. Perhitungan curah hujan efektif dilakukan atas 

dasar prinsip hubungan keadaan tanah, cara pemberian air dan jenis tanaman. 

 

2.4. Jaringan Irigasi 

Jaringan irigasi tersebar luas di seluruh Indonesia dengan jumlah berdasarkan 

Permen PUPR No 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah 
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Irigasi sebanyak 48,038. Potensi penerapan PLTMH cukup banyak terutama di 

daerah irigasi yang memiliki kecocokan kriteria debit berdasarkan IMIDAP (2009), 

yaitu 1000-3000 l/det atau luas layanan di atas 1000 Ha sejumlah 904 daerah 

irigasi. Penerapan PLTMH di jaringan irigasi diantaranya dapat dilakukan di 

bendung, bangunan pengatur muka air, bangunan terjun dan got miring.  

Bendung (weir) dipakai untuk meninggikan muka air di sungai sampai pada 

ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan petak 

tersier (Direktorat Irigasi dan Rawa, 2013). Ketinggian itu akan menentukan luas 

daerah yang diairi (command area). Bendung gerak adalah bangunan yang 

dilengkapi dengan pintu yang dapat dibuka untuk mengalirkan air pada waktu 

terjadi banjir besar dan ditutup apabila aliran kecil. Di Indonesia, bendung adalah 

bangunan yang paling umum dipakai untuk membelokkan air sungai untuk 

keperluan irigasi. 

Bangunan pengatur muka air digunakan untuk menjaga tinggi air di saluran 

konstan sehingga debit yang dibagi/disadap tetap konstan (Direktorat Irigasi dan 

Rawa, 2013). Empat jenis bangunan pengatur muka air, yaitu pintu skot balok, 

pintu sorong, mercu tetap dan kontrol celah trapesium. Kedua bangunan pertama 

dapat dipakai sebagai bangunan pengontrol untuk mengendalikan tinggi muka air 

di saluran. Sedangkan kedua bangunan yang terakhir hanya mempengaruhi tinggi 

muka air. 

Bangunan pembawa dengan aliran superkritis diperlukan di tempat lebih curam 

daripada kemiringan maksimal saluran. Konstruksi bangunan pembawa ini dapat 

berupa bangunan terjun (untuk meredam energi aliran) dan got miring (Direktorat 

Irigasi dan Rawa, 2013). Bangunan terjun menurunkan muka air (dan tinggi 

energi) di satu tempat. Bangunan terjun bisa memiliki terjun tegak atau terjun 

miring. Jika perbedaan tinggi energi mencapai beberapa meter, maka konstruksi 

got miring perlu dipertimbangkan. Got miring dibuat apabila trase saluran melewati 

ruas medan dengan kemiringan yang tajam dengan jumlah perbedaan tinggi 

energi yang besar. Got miring pada umumnya dibangun mengikuti kemiringan 

medan alamiah. 
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BAB 3  

TAHAPAN DAN METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1. Tahapan dan Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan 

3.1.1 Tahapan Persiapan 

1) Penyusunan Tim Pelaksana dan Narasumber 

2) Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) 

3.1.2 Tahapan Pelaksanaan 

1) Penyusunan Rancangan Pedoman Identifikasi Potensi Energi 

Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

a) Kajian Pustaka mengenai Penerapan Teknologi Mikrohidro 

b) Penyusunan Konsep R-0 Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di 

Jaringan Irigasi 

c) FGD dengan narasumber mengenai konsep R-0 Identifikasi Potensi 

Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

d) Revisi Konsep R-0 Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di 

Jaringan Irigasi 

e) Finalisasi R-0 Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan 

Irigasi 

2) Penyusunan Rancangan Pedoman Pengukuran Satuan Kebutuhan Air 

Irigasi di Tingkat Lahan Sawah  

a) Kajian Pustaka mengenai Analisis Kebutuhan Air Irigasi 

b) Penyusunan Konsep R-0 Pengukuran Pengukuran Satuan 

Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat Lahan Sawah 

c) FGD dengan narasumber mengenai konsep R-0 Pengukuran 

Satuan Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat Lahan Sawah 

d) Revisi Konsep R-0 Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di 

Tingkat Lahan Sawah 

e) Finalisasi R-0 Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat 

Lahan Sawah 

3.1.3 Tahapan Pelaporan 

1) Penyusunan Laporan Berkala Simonev 

2) Laporan Interim 
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3) Konsep Laporan Akhir dan Konsep Output Kegiatan 

4) Laporan Akhir dan Output Kegiatan 

Tahapan kegiatan tersebut dijelaskan dalam bagan alir seperti Gambar 3.1 di 

bawah ini : 

 

 

Gambar 3. 1. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan 

 

 

PLTMH 
Water 

Requirement 
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3.2. Metode Pelaksanaan 

Kegiatan Rancangan Pedoman R-0 Bidang Irigasi (Potensi Mikrohidro di Jaringan 

Irigasi dan Water Requirement) dilakukan melalui beberapa tahapan. Metode yang 

dilakukan pada masing-masing tahapan adalah: 

1) Penyusunan Rancangan Pedoman Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di 

Jaringan Irigasi 

Penyusunan rancangan pedoman mengenai mikrohidro di jaringan irigasi 

dilakukan melalui beberapa sub kegiatan. Metode pelaksanaan dari setiap sub 

kegiatan adalah sebagai berikut: 

a) Kajian Pustaka mengenai Penerapan Teknologi Mikrohidro 

Kajian pustaka dilakukan dengan mencari acuan, sumber, atau referensi 

dari contoh paduan energi mikrohidro yang telah disusun sebelumnya. 

Metode pelaksanaannya adalah dengan mengunjungi perpustakaan atau 

diskusi dengan narasumber untuk mendapatkan referensi yang sesuai 

dengan tema rancangan pedoman yang akan dibuat. 

b) Penyusunan Konsep R-0 Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan 

Irigasi 

Struktur penulisan mengikuti format PSN No 4 : 2016. Konsep R-0 disusun 

dengan membuat outline yang akan dibahas ke dalam rancangan 

pedoman. Outline tersebut berisi mengenai poin-poin pembahasan 

mikrohidro di jaringan irigasi. Diskusi dengan narasumber diperlukan 

dalam penyusunan outline. Narasumber berasal dari pakar/praktisi serta 

akademisi yang berkaitan dengan bidang mikrohidro. 

c) FGD dengan narasumber mengenai konsep R-0 Identifikasi Potensi 

Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

FGD dilaksanakan setelah konsep R-0 tersusun. Draft tersebut digunakan 

sebagai materi pembahasan FGD. Pelaksanaan FGD dengan 

mengundang beberapa narasumber dan stake holder untuk memberikan 

masukan draft yang telah disusun. 

d) Revisi Konsep R-0 Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan 

Irigasi 

Revisi konsep R-0 dilakukan setelah pelaksanaan FGD. Melalui FGD 

tersebut dapat diperoleh saran dan masukan sebagai bahan perbaikan 

konsep R-0. 
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e) Finalisasi R-0 Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

Finalisasi merupakan tahap terakhir penyusunan R-0. Finalisasi terhadap 

R-0 diharapkan telah disetujui oleh beberapa pihak baik itu dari Balai 

Litbang Irigasi, Puslitbang SDA, narasumber yang terlibat, dan kesesuaian 

isinya dapat digunakan sebagai tata cara oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam pengembangan mikrohidro. 

2) Penyusunan Rancangan Pedoman Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi 

di Tingkat Lahan Sawah 

Penyusunan rancangan pedoman mengenai water requirement di jaringan 

irigasi dilakukan melalui beberapa sub kegiatan. Metode pelaksanaan dari 

setiap sub kegiatan adalah sebagai berikut: 

a) Kajian Pustaka mengenai Analisis Kebutuhan Air Irigasi 

Kajian pustaka dilakukan dengan mencari acuan, sumber, atau referensi 

dari contoh paduan energi mikrohidro yang telah disusun sebelumnya. 

Metode pelaksanaannya adalah dengan mengunjungi perpustakaan atau 

diskusi dengan narasumber untuk mendapatkan referensi yang sesuai 

dengan tema rancangan pedoman yang akan dibuat. 

b) Penyusunan Konsep R-0 Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di 

Tingkat Lahan Sawah 

Struktur penulisan mengikuti format PSN No 4 : 2016. Konsep R-0 

disusun dengan membuat outline yang akan dibahas ke dalam 

rancangan pedoman. Outline tersebut berisi mengenai poin-poin 

pembahasan mikrohidro di jaringan irigasi. Diskusi dengan narasumber 

diperlukan dalam penyusunan outline. Narasumber berasal dari 

pakar/praktisi serta akademisi yang berkaitan dengan bidang water 

requirement. 

c) FGD dengan narasumber mengenai konsep R-0 Pengukuran Satuan 

Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat Lahan Sawah 

FGD dilaksanakan setelah konsep R-0 tersusun. Draft tersebut 

digunakan sebagai materi pembahasan FGD. Pelaksanaan FGD dengan 

mengundang beberapa narasumber dan stake holder untuk memberikan 

masukan draft yang telah disusun. 
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d) Revisi Konsep R-0 Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat 

Lahan Sawah 

Revisi konsep R-0 dilakukan setelah pelaksanaan FGD. Melalui FGD 

tersebut dapat diperoleh saran dan masukan sebagai bahan perbaikan 

konsep R-0. 

e) Finalisasi R-0 Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat Lahan 

Sawah 

Finalisasi merupakan tahap terakhir penyusunan R-0. Finalisasi terhadap 

R-0 diharapkan telah disetujui oleh beberapa pihak baik itu dari Balai 

Litbang Irigasi, Puslitbang SDA, narasumber yang terlibat, dan 

kesesuaian isinya dapat digunakan sebagai tata cara oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam pengukuran kebutuhan air pada lahan irigasi. 

 

3.3. Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan secara rinci berdasarkan tahapan kegiatan ditampilkan pada 

Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

No. Kegiatan 
Tahun 2018 Bulan- 

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

I Tahap Persiapan              

A Penyusunan Tim Kegiatan dan Narasumber              

B Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP)              

II Tahap Pelaksanaan              

A Penyusunan Rancangan Pedoman Identifikasi Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi  

1 Kajian Pustaka mengenai Penerapan Teknologi 

Mikrohidro 
            

 

2 Penyusunan Konsep R-0 Identifikasi Potensi 

Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 
            

 

3 FGD dengan narasumber mengenai konsep R-0 

Identifikasi Potensi Mikrohidro di Jaringan 

Irigasi. 

            
 

 

4 Revisi Konsep R-0 Identifikasi Potensi Energi 

Mikrohidro di Jaringan Irigasi 
            

 

5 Finalisasi R-0 Identifikasi Potensi Energi 

Mikrohidro di Jaringan Irigasi 
            

 

B Penyusunan Rancangan Pedoman Water Requirement  

1 Kajian Pustaka mengenai Analisis Kebutuhan Air 

Irigasi 
            

 

2 Penyusunan Konsep R-0 Pengukuran Kebutuhan 

Air Irigasi di Tingkat Lahan 
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Keterangan Tabel : 

Rencana Pelaksanaan  

Realisasi Pelaksanaan 

 
 

3 FGD dengan narasumber mengenai konsep R-0 

Pengukuran Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat 

Lahan 

            
 

4 Revisi Konsep R-0 Pengukuran Kebutuhan Air 

Irigasi di Tingkat Lahan 
            

 

5 Finalisasi R-0 Pengukuran Kebutuhan Air Irigasi 

di Tingkat Lahan 
            

 

III Tahap Pelaporan              

A Laporan Berkala Simonev              

B Laporan Interim              

C Konsep Laporan Akhir dan Konsep Output 

Kegiatan 
            

 

D Laporan Akhir dan Output Kegiatan              
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BAB 4  

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Kegiatan 

Secara umum capaian kegiatan Rancangan Pedoman R-0 Bidang Irigasi (Potensi 

Mikrohidro di Jaringan Irigasi dan Water Requirement) untuk progres fisik sebesar 

100% dan progres keuangan sebesar 86,26% per Desember 2018 (Lampiran 1). 

4.1.1. Tahap Persiapan 

Hasil kegiatan pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

1) Penyusunan Tim Pelaksana dan Narasumber 

Untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan litbang Rancangan 

Pedoman R-0 Bidang Irigasi (Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi dan Water 

Requirement) ini telah di susun tim pelaksana kegiatan yang telah dituangkan 

dalam Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Litbang Teknologi Irigasi 

Nomor 24/KPTS/Lb7/SATKER/2018 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, 

Koordinator, Pengendali Teknis, Pengendali Program, Ketua Tim, Sekretaris, 

Peneliti/ Pengkaji/ Perekayasa dan Pembantu Peneliti/ Pengkaji/ Perekayasa 

Satker Balai Litbang Teknologi Irigasi Pusat Litbang Sumber Daya Air Tahun 

Anggaran 2018. 

2) Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) 

Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) Rancangan Pedoman R-0 Bidang Irigasi 

(Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi dan Water Requirement) telah disusun 

dan terbit pada tanggal 26 Januari 2018 dengan Nomor Dokumen 

RMP/PUSAIR/BLIRIGASI/01-02. Rancangan kerja pelaksanaan kegiatan 

secara detail dituangkan dalam RMP Rancangan Pedoman R-0 Bidang Irigasi 

(Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi dan Water Requirement) yang berisi 

beberapa bab, diantaranya : umum; informasi kegiatan; sasaran mutu 

kegiatan; persyaratan teknis dan administrasi; struktur organisasi; tugas 

tanggung jawab dan wewenang; kebutuhan sumber daya; bagan alir 

pelaksanaan kegiatan; jadwal pelaksanaan kegiatan; jadwal personil; jadwal 

penggunaan sarana dan prasarana; rencana dan metoda verifikasi, validasi, 

monitoring, evaluasi, inspeksi, pengujian dan  kriteria penerimaannya; daftar 
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dokumen sistem manajemen mutu; daftar rekaman; dan daftar pustaka yang 

dilengkapi dengan lampiran-lampiran pendukung. 

 

4.1.2. Tahap Pelaksanaan 

1) Rancangan Pedoman R-0 Identifikasi Potensi Mikrohidro di Jaringan 

Irigasi 

a) Kajian Pustaka mengenai Penerapan Teknologi Mikrohidro 

(1) Kajian pustaka dilakukan dengan mencari acuan atau sumber referensi 

dari contoh paduan energi mikrohidro yang telah disusun sebelumnya. 

Beberapa panduan tersebut adalah : 

- Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Pembangkit Listrik 

Tenaga Mikrohidro (Kementerian ESDM) 

Pedoman ini memberikan petunjuk tentang gambaran umum 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) serta 

petunjuk tentang upaya pengelolaan dampak lingkungan hidup yang 

mungkin terjadi pada tiap tahapan pengembangan PLTMH. 

- Buku Utama Pedoman Studi Kelayakan PLTMH (IMIDAP - Integrated 

Microhydro Development and Application Program) 

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk menjawab permasalahan 

dan kendala awal yang berkaitan dengan studi potensi atau pra studi 

kelayakan dan penyusunan studi kelayakan PLTMH, baik dengan 

pendanaan melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

- Manual Pembangunan PLTMH (JICA-IBEKA) 

Buku ini berisi mengenai tata cara pembangunan pembangkit listrik 

tenaga mikrohidro mulai dari survey, perencanaan, struktur sipil, serta 

mekanikanya. 

- Pedoman Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Tipe 

MDCCF di Saluran Irigasi (Departemen Permukiman dan Prasaran 

Wilayah) 

Pedoman penggunaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini 

ditujukan untuk memanfaatkan potensi tenaga pada bangunan terjun 

dan got miring di saluran irigasi di desa-desa yang belum terjangkau 

listrik PLN menggunakan turbin tipe MdCCF seri 225-750 seri 300-750.  
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Pedoman ini tidak mencakup bahasan untuk mendesain pembangkit 

listrik tenaga air turbin lain di saluran irigasi, dan tidak mencakup 

tinjauan sosial dan ekonomi. 

(2) Kajian pustaka dilakukan dengan mencari acuan atau sumber referensi 

dari makalah, jurnal, SNI, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

pembangunan PLTMH, studi kelayakan, teknologi turbin, PLTMH low head 

turbin, aspek sosial dan lingkungan. 

b) Penyusunan Konsep R-0 Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan 

Irigasi 

(1) Diskusi penyusunan pedoman dengan narasumber dari  Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, 

dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral 

Hasil dari diskusi dengan P3TKEBTKE adalah penetapan judul dan outline 

dari pedoman serta penyusunan draft rancangan pedoman yang 

disesuiakan dengan format pedoman terkait Sumber Daya Air dari 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

 

Gambar 4. 1 Diskusi dengan P3TKEBTKE 

 

(2) Penyusunan outline draft rancangan pedoman mikrohidro di jaringan 

irigasi 

Berikut adalah outline dari rancangan pedoman yang telah disusun 

berdasarkan hasil diskusi dengan tim kegiatan serta P3TKEBTKE 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral : 

Judul : Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

1. Ruang Lingkup 

2. Acuan Normatif 
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3. Ketentuan dan Persyaratan 

4. Istilah dan Defisini 

5.   Simbol dan Singkatan 

6. Penentuan Beda Tinggi di Saluran Irigasi 

7. Analisis Debit Andalan di Jaringan Irigasi 

6.1. Pengumpulan data debit 

6.2  Penentuan debit irigasi untuk mikrohidro 

6.3. Kapasitas faktor ketersediaan air 

8. Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

8.1. Perhitungan potensi daya 

8.2. Perhitungan potensi energi 

8.3. Penyajian informasi potensi 

Berdasarkan outline tersebut telah disusun draft R-0 Identifikasi Potensi 

Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi, seperti yang terdapat output 

kegiatan. 

 

(3) Diskusi dengan narasumber dalam rangka penyusunan konsep rancangan 

pedoman 

Dalam rangka menghasilkan rancangan pedoman diawali dengan 

penyusunan draft konsep yang digunakan sebagai bahan diskusi dengan 

narasumber. Diskusi dilaksanakan dengan narasumber baik akademisi 

maupun praktisi di bidang mikrohidro dan irigasi. Beberapa bahasan 

dalam kegiatan diskusi diantaranya mengenai penentuan debit andalan 

irigasi yang sesuai untuk mengoperasikan pembangkit listrik, perhitungan 

potensi energi, serta penentuan jenis turbin mikrohidro yang sesuai 

diterapkan di jaringan irigasi. Hasil diskusi secara lengkap dijelaskan pada 

Lampiran 2. 

 

c) FGD dengan Narasumber Mengenai Konsep R-0 Identifikasi Potensi Energi 

Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

FGD dilaksanakan di Balai Litbang Irigasi bersama dengan beberapa 

narasumber. Peserta yang hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah 

narasumber dari P3KEBTKE, Puslitbang Sumber Daya Air, serta Bidang 

Standard dan Kerjasama Puslitbang SDA. FGD secara umum membahas 
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identifikasi potensi energi  mikrohidro di jaringan irigasi. Salah satu pokok 

bahasan FGD adalah penentuan head dan penentuan debit andal di jaringan 

Irigasi berserta cara perolehan datanya. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa 

penentuan debit andal di jaringan irigasi ditentukan berdasarkan ketersediaan 

data irigasi yang terdapat pada daerah irigasi. Lokasi potensial yang dapat 

diterapkan mikrohidro di jaringan irigasi dapat ditentukan dengan melihat ada 

tidaknya got miring dan bangunan terjun di jaringan irigasi. Got miring dan 

bangunan terjun merupakan penanda bahwa pada jaringan irigasi terdapat 

head yang dapat digunakan sebagai kriteria dalam identifikasi potensi 

mikrohidro di jaringan irigasi. 

 

d) Revisi Konsep R-0 Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

Hasil dari FGD berupa poin-poin pembahasan yang digunakan sebagai 

rujukan dalam perbaikan R-0. Pada R-0 mikrohidro, hal yang menjadi pokok 

bahasan utama adalah metode penentuan debit andal irigasi. Metode tersebut 

mendapatkan beberapa masukan sehingga memerlukan revisi pada bagian 

metode dan pembahasannya. 

 

e) Finalisasi R-0 Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

Finalisasi R-0 merujuk kepada isi yang terdapat pada R-0 serta kesesuaian 

format. Format yang digunakan telah disesuaikan dengan PSN No 4 : 2016.  

 

2) Rancangan Pedoman R-0 Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di 

Tingkat Lahan Sawah 

a) Kajian Pustaka Mengenai Analisis Kebutuhan Air Irigasi 

- Kajian pustaka dilakukan dengan mencari acuan atau sumber referensi dari 

kajian yang telah dilakukan. 

- Kebutuhan air irigasi secara keseluruhan perlu diketahui karena merupakan 

salah satu tahap penting yang diperlukan dalam perencanan dan 

pengelolaan sistem irigasi. Dalam perencanaan pendahuluan suatu sistem 

irigasi jumlah kebutuhan air  dapat menentukan perencanaan bangunan 

irigasi. 
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Tabel 4. 1. Data Kebutuhan Air di Lahan Sawah Pada Proses Persiapan 
Lahan 

Negara Projek 

Kebutuhan Air Persiapan Lahan Referensi 

Harian 
(mm) 

l/s/
ha 

No. 
hari 

Total 
(mm) 

E 
5mm/

hari 

Net 
(mm) 

Indonesia  Bali 18 2.1 30 540 150 390 Eavis & 
Walker (1997) 

Indonesia   Bali 51 6.0 17 875 85 790 Santosa, 
Ngubadah & 
Sumartha 
(1997) 

Indonesia Bali 19 2.2 25 475 125 350 Santosa, 
Ngubadah & 
Sumartha 
(1997) 

Indonesia Bali 34 3.9 25 842 125 725 Santosa, 
Ngubadah & 
Sumartha 
(1997) 

 

- Menurut Rizal et al., (2014) kebutuhan air irigasi menggunakan sistem SRI 

lebih hemat air dibandingkan dengan sistem konvensional. Nilai kebutuhan 

air yang dilakukan dengan metode SRI yaitu 2,44 mm/hari dan metode 

konvensional lebih tinggi yaitu 3,79 mm/hari. 

- Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk 

tanaman dengan memperhatikan jumlah air untuk tanaman dengan 

memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan 

kontribusi air tanah (Sosrodarsono dan Takeda, 2003). 

- Dalam menentukan dan merencanakan kebutuhan air irigasi tersebut perlu 

dibahas masing-masing kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan bersih 

(nett) air irigasi setelah ditambahkan dengan curah hujan efektif. Selain itu, 

agar kebutuhan air irigasi dapat ditentukan secara akurat perlu dilakukan 

pengamatan dan pengukuran parameter lingkungan yang 

mempengaruhinya dengan teknologi pengukuran terkini. 

- Ruang lingkup pembahasan dalam buku ini mencakup penentuan dan 

perencanaan kebutuhan air irigasi khususnya untuk persiapan lahan dan 

budidaya tanaman, analisis keseimbangan air termasuk komponen-

komponennya seperti hujan (termasuk penentuan curah hujan efektif), 
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evapotranspirasi, perkolasi, seepage (rembesan), limpasan (runoff) serta 

teknologi pengukuran parameter lingkungan yang harus diperhatikan dalam 

penentuan dan perencanaan ini. 

 

b) Penyusunan Konsep R-0 Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat 

Lahan Sawah 

(1) Penyusunan outline draft rancangan pedoman pengukuran kebutuhan air 

irigasi 

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh tim pelaksana 

kegiatan dan narasumber, diperoleh judul dan konsep rancangan 

pedoman R-0 Water Requirement. 

Judul : Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat Lahan Sawah 

1. Ruang Lingkup 

2. Acuan Normatif 

3. Istilah 

4. Ketentuan dan Persyaratan 

5. Perencanaan Pengukuran 

5.1. Layout pengukuran di lapangan 

5.2. Alat ukur debit (inflow dan outflow) 

6.  Analisis Data 

6.1. Metode inflow dan outflow 

6.2. Perhitungan satuan kebutuhan air irigasi di tingkat lahan 

sawah 

7. Pustaka 

8. Lampiran 

Outline tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan pedoman. 

Draft R-0 Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat Lahan 

Sawah telah disusun seperti yang terdapat pada output kegiatan. 

 

(2) Diskusi dengan narasumber dalam rangka penyusunan konsep rancangan 

pedoman 

Penyusunan draft konsep rancangan pedoman dilakukan sebagai bahan 

yang akan dikembangkan dan didiskusikan untuk pembuatan rancangan 

pedoman R-0. Diskusi dilaksanakan dengan konseptor dan narasumber 
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baik akademisi maupun praktisi di bidang irigasi. Adapun beberapa 

pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai ruang lingkup analisa 

kebutuhan air irigasi, ketentuan dan persyaratan pedoman R-0, 

perencanaan pengukuran, dan analisis data. Hasil diskusi secara lengkap 

dijelaskan pada Lampiran 2. 

 

c) FGD dengan Narasumber Mengenai Konsep R-0 Pengukuran Satuan 

Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat Lahan Sawah 

FGD dilaksanakan di Balai Litbang Irigasi bersama dengan beberapa 

narasumber. Peserta yang hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah 

narasumber dari IPB, Direktorat Irigasi dan Rawa, Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Tegal, serta Bidang Standard dan Kerjasama Puslitbang SDA. 

FGD secara umum membahas mengenai kesesuaian tata cara perhitungan 

untuk dapat diiterapkan di lapangan. Pembahasan mengenai rentang waktu 

pemasangan alat serta tujuan pengukuran satuan kebutuhan air mendapatkan 

masukan dari peserta FGD. 

 

d) Revisi Konsep R-0 Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat Lahan 

Sawah 

Hasil dari FGD berupa poin-poin pembahasan yang digunakan sebagai 

rujukan dalam perbaikan R-0. Pada R-0 pengukuran satuan kebutuhan air 

irigasi, hal yang menjadi pokok bahasan utama adalah metode penentuan 

satuan kebutuhan air irigasi di lahan sawah, dimana contoh hasil olah data 

yang diperoleh belum sesuai dengan satuan kebutuhan air pada umumnya. 

Hal itu dikarenakan keterbatasan data pada penelitian Tahun 2017. Metode 

tersebut mendapatkan beberapa masukan sehingga memerlukan revisi pada 

bagian metode dan pembahasannya. 

 

e) Finalisasi R-0 Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat Lahan 

Sawah 

Finalisasi R-0 merujuk kepada isi yang terdapat pada R-0 serta kesesuaian 

format. Format yang digunakan telah disesuaikan dengan PSN No 4 : 2016. 
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4.1.3. Tahap Pelaporan 

1) Laporan Berkala Simonev 

Laporan berkala Simonev telah disusun dari bulan Januari hingga Oktober 

2018 secara online melalui situs http://simonev.pusair-pu.go.id 

2) Laporan Interim 

Laporan Interim telah disusun pada Bulan Juni 2018. 

3) Konsep Laporan Akhir 

Konsep Laporan Akhir telah disusun pada Bulan November 2018. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Rancangan Pedoman R-0 Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di 

Jaringan Irigasi 

Pedoman ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi energi mikrohidro yang 

terdapat di jaringan irigasi. Potensi energi yang dapat terbangkitkan di jaringan 

irigasi dapat diketahui berdasarkan debit dan beda tinggi (head) saluran irigasi. 

Draft rancangan pedoman disusun berdasarkan hasil kegiatan identifikasi potensi 

mikro hidro di jaringan irigasi yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017. Diskusi 

dengan narasumber, praktisi, dan akademisi dilakukan untuk menggali saran atau 

masukan dalam penyusunan rancangan pedoman tersebut. Penyusunan draft 

pedoman diawali dengan menentukan outline yang formatnya disesuaikan dengan 

PSN N0 4 Tahun 2016. Ruang lingkup pembahasan dalam buku ini mencakup 

metode dalam menentukan lokasi potensial, meliputi cara pengumpulan data, 

pemilihan data, identifikasi potensi, serta penyajian informasi potensi. 

Identifikasi potensi energi mikrohidro di jaringan irigasi mempunyai persyaratan 

tersendiri dalam pengembangannya, dimana persyaratan tersebut menjelaskan 

mengenai batasan secara teknis. Ketentuan dalam identifikasi potensi yang 

dituliskan dalam pedoman ini adalah adanya ketersediaan air yang ditunjukkan 

dengan debit andalanan di jaringan irigasi, tidak mengganggu penggunaan air 

pada sistem jaringan irigasi, dan listrik yang dihasilkan bisa disalurkan ke dalam 

sistem jaringan PLN serta bisa dimanfaatkan untuk daerah yang tidak terjangkau 

PLN. Persyaratan yang dituliskan dalam pedoman ini adalah berada pada got 

miring atau bangunan terjun di jaringan irigasi dengan head minimal 2 meter, 

berada pada saluran primer atau sekunder pada jaringan irigasi, serta daya yang 

dihasilkan 5 kW – 1 MW. 
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Terdapat istilah dan definisi yang menjelaskan mengenai definisi yang 

berhubungan dengan mikrohidro di jaringan irigasi, baik dari bidang irigasi maupun 

mikrohidro. Isi dari rancangan pedoman menjelaskan mengenai tata cara 

penentuan head, debit, hingga potensi energinya yang meliputi perolehan hingga 

pengolahan data. 

Salah satu kriteria dalam menentukan potensi mikrohidro adalah beda tinggi. Data 

beda tinggi di jaringan irigasi dapat dilihat berdasarkan ada tidaknya bangunan 

irigasi yang menggambarkan perbedaan tinggi pada suatu saluran, yaitu 

bangunan terjun dan got miring. Sumber data yang dapat digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya bangunan pelengkap seperti bangunan terjun dan got 

miring di suatu jaringan irigasi adalah data skema bangunan irigasi. Penentuan 

beda tinggi yang dituliskan dalam R-0 dapat dilakukan menggunakan data 

Pengelolaan Aset Irigasi (PAI), gambar purna konstruksi (as built drawing) irigasi, 

hingga pengukuran beda tinggi secara langsung di lapangan. 

Faktor lainnya yang digunakan untuk menentukan potensi mikrohidro di jaringan 

irigasi adalah debit andalan pada saluran irigasi. Debit andalan pada saluran 

irigasi menunjukkan ketersediaan air yang dialirkan pada suatu saluran irigasi, 

yang dipengaruhi oleh jadwal pemberian air. Oleh karena itu, pengembangan 

mikrohidro di jaringan irigasi perlu memperhatikan faktor ketersediaan air pada 

masing-masing saluran atau bangunan. Kapasitas debit saluran irigasi telah 

ditentukan pada saat perencanaan dan pemberiannya disesuaikan dengan 

kebutuhan air pada lahan sawah. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa 

pendekatan dalam menentukan debit andalan di jaringan irigasi sesuai dengan 

ketersediaan data.  Data debit yang digunakan adalah data debit selama lima 

tahun atau sesuai dengan ketersediaan data di suatu daerah irigasi yang mewakili 

tahun basah dan tahun kering. Adapun pendekatan dalam menentukan debit 

andalan di jaringan irigasi terbagi menjadi 3 pendekatan yaitu informasi data debit 

di bangunan irigasi tersedia, informasi data debit di bendung irigasi tersedia, serta 

informasi data debit di bendung dan bangunan irigasi tidak tersedia. 

Faktor kapasitas pembangkit mikrohidro di saluran irigasi sangat dipengaruhi oleh 

waktu operasional pembangkit. Pembangkit dapat bekerja jika terdapat debit air 

yang cukup, namun dalam saluran irigasi besarnya debit air dipengaruhi oleh 

kebijakan manusia. Tidak seperti halnya sungai yang debitnya dipengaruhi oleh 
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faktor alam, besarnya debit di saluran irigasi diatur oleh jadwal dan besar kecilnya 

saluran. 

Terdapat beberapa alternatif dalam penyajian informasi potensi mikrohidro di 

jaringan irigasi. Informasi potensi mikrohidro yang dihasilkan dipengaruhi oleh pola 

pengelolaan irigasi yang disesuaikan dengan ketersediaan air dan aktifitas 

budidaya pertanian. Penyajian informasi potensi dapat berupa peta yang 

menggambarkan informasi mengenai sebaran lokasi daerah irigasi yang 

berpotensi mikrohidro. Peta disajikan apabila ada data-data spasial berupa lokasi 

bangunan terjun atau got miring pada suatu daerah irigasi, peta jaringan irigasi, 

peta batas DI. Apabila tidak ada data-data tersebut, informasi potensi dapat 

disajikan dalam bentuk tabel yang memiliki informasi lokasi atau koordinat 

sehingga lebih mudah dalam menentukan sebarannya. 

R-0 Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi dilengkapi oleh 

lampiran-lampiran yang melengkapi isi pedoman. Lampiran tersebut bersifat 

normatif dan informatif. Lampiran yang bersifat normatif berupa diagram alir tata 

cara penentuan head dan debit andalan jaringan irigasi. Lampiran yang bersifat 

informatif merupakan pelengkap dari isi pedoman yang telah dituliskan. Lampiran 

tersebut berupa contoh tabel PAI serta contoh perhitungan untuk menentukan 

potensi energi mikrohidro di jaringan irigasi. 

 

4.2.2. Rancangan Pedoman R-0 Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di 

Tingkat Lahan Sawah 

Pedoman tersebut dimaksudkan untuk menetapkan metode pengukuran  satuan 

kebutuhan air irigasi secara rinci mengenai pedoman pengukuran kebutuhan air 

pada suatu lahan sawah dalam rangka mendukung pengembangan teknologi 

pemanfaatan energi air. Draft rancangan pedoman disusun berdasarkan hasil 

diskusi dengan narasumber, praktisi dan akademisi, yang terkait dengan 

kebutuhan air pada suatu lahan. Penyusunan draft pedoman diawali dengan 

menentukan outline sesuai dengan Rancangan Pedoman Teknis Bidang Sumber 

Daya Air. Ruang lingkup pembahasan dalam buku ini mencakup pengukuran 

kebutuhan air irigasi khususnya untuk persiapan lahan dan budidaya tanaman, 

analisis penentuan satuan kebutuhan air irigasi di lahan sawah melalui 

pendekatan neraca air di lahan yang meliputi inflow (hujan dan irigasi) – outflow 

(evapotranspirasi, drainase, perkolasi, rembesan), kebutuhan air pada saat 
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persiapan dan pengolahan lahan, pada saat budidaya, metode pengukuran mulai 

dari penentuan lokasi sampai inflow-outflow pengukuran di lahan, serta peralatan 

yang digunakan baik untuk pengukuran debit, evapotranspirasi, tinggi muka air 

dilahan, dan hujan. Dan dibahas analisis data berdasarkan studi empiris di DI 

Cacaban (Tegal). 

Perencanaan pengukuran untuk menentukan satuan kebutuhan air irigasi pada 

lahan sawah yang akurat, diperlukan pengukuran di lapangan untuk beberapa 

parameter seperti debit (inflow dan outflow), hujan, evapotranspirasi, perkolasi. 

Pelaksanaan pengukuran satuan kebutuhan air irigasi dilakukan pada satu 

rancangan petak pengukuran yang terletak di satu lokasi blok kuarter. Rancangan 

petak pengukuran antara lain percobaan dengan desain plot lapangan berbasis 

petak sawah petani yang terletak di satu hamparan kuarter, luasan petakan untuk 

pengukuran minimal 6 m x 6 m maksimal 0,1 ha sebanyak 3 petak sawah dalam 

satu blok kuarter, dan posisi inlet dan outlet disesuaikan dengan topografi dan 

posisi saluran, dimana letak outlet ditentukan pada elevasi terendah. 

Rancangan pedoman pengukuran kebutuhan air irigasi di lahan sawah yang telah 

disusun menyajikan beberapa metode alat ukur debit yang dapat diterapkan di 

lapangan antara lain ambang tajam segitiga dengan ketentuan dan persyaratan 

yang dapat di acu pada SNI 8137 : 2015 tentang pengukuran debit pada saluran 

terbuka menggunakan bangunan ukur tipe pelimpah atas. Dan disajikan pula alat 

ukur debit water meter sumber buku penelitian irigasi hemat air pada budidaya 

padi dengan metode SRI Tahun 2006. 

Penentuan dan Perencanaan kebutuhan air pada budidaya padi sawah ini, perlu 

diperhatikan laju evapotranspirasinya yang dipengaruhi oleh umur tanaman, 

perkolasi yaitu rembesan air kedalam lapisan tanah, kondisi cuaca dan varietas 

padi yang digunakan. Nilai evapotranspirasi merupakan jumlah dari evaporasi dan 

transpirasi. Yang dimaksud dengan evaporasi adalah proses perubahan molekul 

air di permukaan menjadi molekul air di atmosfir. Sedangkan transpirasi adalah 

proses fisiologis alamiah pada tanarnan, dimana air yang dihisap oleh akar 

diteruskan lewat badan tanaman dan diuapkan kembali melalui pucuk daun. Nilai 

evapotranspirasi dan perkolasi diperoleh dengan perhitungan neraca air. 

Tinggi muka air di lahan diukur secara manual, pengukuran manual dengan 

menempatkan pita ukur ataupun Mistar ukur dengan satuan cm yang dipasang 
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genangan air di sawah, dan lisimeter di lahan. Pengamatan dapat dilakukan sehari 

tiga kali yaitu pagi hari, siang hari, dan sore hari dengan form pengamatan yang 

telah dibuat sebelumnya. Untuk mengetahui penambahan air karena hujan 

digunakan alat penakar hujan yaitu observatorium.  

Pengukuran debit inflow dan outflow dapat dilakukan dengan menggunakan alat 

ukur ambang tajam segitiga dan water meter. Pengukuran debit dengan alat ukur 

ambang tajam segitiga dapat dilakukan dengan alat sensor tinggi muka air dengan 

pembacaan interval minimal 15 menit agar dapat mengukur fluktuasi debit irigasi 

atau drainase. Pada alat ukur water meter, volume air merupakan volume tercatat 

pada display water meter. 

Analisis kebutuhan air irigasi di lahan sawah menggunakan metode neraca air , 

dimana metode ini terdiri dari komponen pengukuran air yang masuk dan yang 

keluar dari petakan terpilih. Komponen keseimbangan air yang masuk 

direpresentasikan dengan curah hujan dan Irigasi, dan menentukan curah hujan 

termasuk analisis dari data empiris. Sedangkan air yang hilang dari lahan 

direpresentasikan dengan evapotranspirasi, rembesan dan perkolasi. Analisis 

kebutuhan air irigasi di lahan sawah pada rancangan pedoman R-0 pada  periode 

pengolahan lahan, periode fase vegetatif dan periode fase generatif menggunakan 

data pengukuran di DI Cacaban Tegal pada Tahun 2017 
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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari kegiatan Rancangan Pedoman R-0 Bidang Irigasi (Potensi Mikrohidro di 

Jaringan Irigasi  dan Water Requirement) yang telah dilaksanakan maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1) R-0 Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi merupakan rancangan 

pedoman yang menjelaskan mengenai cara mengidentifikasi potensi mikrohidro di 

jaringan irigasi melalui identifikasi beda tinggi (head) dan menghitung debit andalan 

pada jaringan irigasi, dimana rancangan pedoman ini masuk ke dalam tahapan pra 

studi kelayakan dalam penerapan mikrohidro di jaringan irigasi. Pedoman ini 

ditujukan untuk stake holder yang bergerak dibidang energi baru terbarukan agar 

dapat mengidentifikasi lokasi potensial untuk penerapan mikrohidro di jaringan irigasi. 

2) R-0 Perhitungan Satuan Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat Lahan Sawah merupakan 

rancangan pedoman pengukuran kebutuhan air irigasi meliputi pendekatan neraca air 

di lahan meliputi inflow (hujan dan irigasi) – outflow (evapotranspirasi, perkolasi, 

rembesan, limpasan permukaan), kebutuhan air pada saat pengolahan lahan dan 

pada saat budidaya, metode pengukuran mulai dari penentuan lokasi dan metode 

inflow-outflow pengukuran di lahan, serta peralatan pengukuran. Sasaran pengguna 

pedoman ini adalah Dinas Pekerjaan Umum pada masing-masing daerah untuk 

merencanakan satuan kebutuhan air irigasi. 

 

5.2 Saran 

Saran yang diperoleh berdasarkan hasil kegiatan ini adalah perlu dilakukan lebih 

banyak diskusi dan konsultasi dengan akademisi dan praktisi untuk mendapatkan 

masukan yang lebih beragam untuk penyusunan pedoman. Apabila pedoman 

disusun berdasarkan pada kegiatan pada tahun sebelumnya perlu dilakukan 

pembahasan secara lebih mendalam pada hasil kegiatan tersebut agar data yang 

digunakan untuk menyusun pedoman lebih akurat. 

 

 

 



  Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  ix 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arsyad, S. (2000). Konservasi Tanah dan Air. Serial Pustaka IPB Press. 

Balai Irigasi. (2009). Laporan Akhir Penelitian Jaringan Irigasi Non Padi (JINP). 

Bekasi. 

Balai Irigasi. (2009). Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Curah (Gun 

Sprinkler Irrigation). Seri Modul No : JINP GS 4/4. Bekasi. 

Balai Litbang Irigasi. (2017). Laporan AkhirInfrastruktur Jaringan Irigasi. Bekasi: 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. 

Direktorat Irigasi dan Rawa. (2013). Standar Perencanaan Irigasi Bagian Standar 

Pintu Pengatur Air Irigasi, BI-03. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya 

Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (2014). Kriteria Perencanaan Irigasi - 

Bagian Perencanaan (KP - 01) . Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya 

Air. Kementerian Pekerjaan Umum. 

Emmawan H, D. Santoso, H. Sumarni, & H. Istanto. (2009). Kriteria 

Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Air Tanah. Jakarta: Departemen 

Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Direktorat Irigasi. 

Hilman. (2014). Teknologi Hemat Air di Lahan Sawah Irigasi. Sulawesi Tenggara: 

BPTP Badan Litbang Pertanian. 

Holden, J., & McGuire, P. (2014). Irrigation of Sugarcane Manual. Australia: Sugar 

Research Australia Ltd. 

Integrated Microhydro Development and Application Program (IMIDAP). (2009). 

Pedoman Studi Kelayakan PLTMH. Jakarta : Direktorat Jenderal Listrik dan 

Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 

International Standard Organization (ISO). (2004). ISO 9261:2004 - Agricultural 

Irrigation Equipment - Emitters and Emitting Pipe - Specification and Tesr 

Methods. 

International Standard Organization (ISO). (2009). ISO 11545:2009 - Agricultural 

Irrigation Equipment - Centre Pivot and Moving Lateral Irrigation Machines 

with Sprayer or Sprinkler Nozzle - Determination of Uniformity of Water 

Distribution. 



  Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  x 

International Standard Organization (ISO). (2009). ISO 8026:2009 - Agricultural 

Irrigation Equipment - Sprayers - General Requirements and Test Methods. 

Kumar, A.,et.al. 2011. Hydropower. dalam IPCC Special Report on Renewable 

Energy Sources and Climate Change Mitigation. United Kingdo : Cambridge 

University Press. 

Netafim. (t.thn.). www.netafim.com. Dipetik Juni 5, 2017, dari 

https://www.netafim.com/crop/sugarcane/best-practice 

Pasandaran, E. (2007). . Pengelolaan Infrastruktur Irigasi dalam Kerangka 

Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 

5 No. 2. http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/ART5-2a.pdf (diakses 

pada tanggal 15 Desember 2016). 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Eksploitasi 

dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat. 

Prastowo. (1995). Kriteria Pengembangan Irigasi Sprinkle dan Drip. Dalam E. 

Susanto (Penyunt.), Teknik Irigasi dan Drainase. Medan: USU Press. 

Suganda, H., Rachman, A., & Sutono. (2006). Petunjuk Pengambilan Contoh 

Tanah. Dalam Sifat Fisik Tanah dan Metode Analisisnya. Balai Besar 

Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. 

 Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan. 2011. Executive Summary 

Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Teknologi Mikrohidro Berbasis 

Masyarakat. Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, Balitbang, 

Kementerian Pekerjaan Umum. 

Rizal, F.A.,Rizalihadi, M. 2014. Analisis Perbandingan Kebutuhan Air Irigasi 

Tanaman Padi Metode Konvensional Dengan Metode SRI Organik. Jurnal 

Teknik Sipil, 3(4), 67-76 

Sosrodarsono, S., Kensaku Takeda, 2003. Hidrologi Untuk Pengairan. Jakarta : 

Pradnya Paramita. 

Badan Litbang ESDM. 2011. 

http://www.litbang.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&i

d=79:mikrohidro&catid=80:ketenagalistrikan-dan-ebtke&Itemid=93 diakses 

pada Mei 2016 

 



  Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  xi 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Kurva S Capaian Pelaksanaan Fisik dan Keuangan 

Lampiran 2 : Tabel Hasil Diskusi dengan Narasumber 

Lampiran 3 : Undangan dan Notulen Pelaksanaan FGD 

Lampiran 4 : R-0 Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

Lampiran 5 :  R-0 Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat 

Lahan Sawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  xii 

Lampiran 2 

Tabel Hasil Diskusi dengan Narasumber 

 

1. Tabel Hasil Diskusi dengan Narasumber Terkait Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

Diskusi Hasil 

- Narasumber : Murtiningrum, S.TP, 
M.Eng 
(Fakultas Teknologi Pertanian, 
UGM) 

 
- Topik : Perhitungan debit di 

jaringan irigasi yang sesuai untuk 
penerapan mikrohidro 
 

 
 

Gambar 4. 2 Diskusi dengan 
narasumber dari Fakultas Teknologi 

Pertanian UGM 

1. Pemanfaatan mikrohidro di jaringan 
irigasi dipengaruhi oleh adanya 
debit yang dapat diperoleh dari data 
perencanaan dan data aktual. 

2. Data perencanaan yang dapat 
digunakan adalah Rencana 
Pemberian Air Irigasi berisi data 
prediksi debit yang telah 
disesuaikan dengan pola tanam dan 
kondisi wilayahnya. 

3. Data debit aktual memerlukan 
perhitungan probabilitas pada range 
waktu 5 hingga 10 tahun terakhir 
untuk memperoleh nilai debitnya. 

 
 
 
 
 

- Narasumber : Dr. Ir. Alexander 
Tunggul Sutan Haji, MT 
(Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya) 

 
- Topik : Teknis penyusunan 

pedoman mikrohidro di jaringan 
irigasi 

 

1. Pedoman diharapkan dapat menjadi 
penghubung antara potensi dengan 
teknologinya, dimana potensi 
mikrohidro tidak lepas dari lokasi 
potensialnya dan teknologi turbin 
yang digunakan. Apabila tenaga 
mikrohidro dipasang di jaringan 
irigasi, lokasi potensial yang 
dibahas seharusnya adalah lokasi 
bangunan irigasi yang sesuai untuk 
penerapan mikrohidro. 

2. Penerapan mikrohidro di jaringan 
irigasi diuntungkan dengan danya 
debit aliran yang konstan dan 
terukur.  

3. Penerapan mikrohidro setelah 
saluran utama (sekunder dan 
tersier) memerlukan kerjasama OP 
irigasi yang baik. Kerja sama 
dengan petani pemakai air perlu 
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dilakukan agar lokasi yang 
berpotensi dapat dikembangkan 
dengan baik. 

- Narasumber : Bidang Irigasi, Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten 
Banyumas 

 
- Topik : Analisis data debit DI 

Tajum sebagai contoh perhitungan 
debit pada R-0  

 

 

Gambar 4. 3 Diskusi dengan 
narasumber dari Dinas PU Kabupaten 

Banyumas 
 

1. Penentuan debit di jaringan irigasi 

sebagai acuan dalam penentuan 

potensi mikrohidro di jaringan irigasi 

membutuhkan data-data pendukung 

salah satunya dalah data operasi 

irigasi yang ada pada blangko 

manual O 

2. Data yang dikumpulkan adalah 

blangko manual 06 dan 08 O 

wilayah Jatilawang pada tahun 

2015/2016, 2016/2017, dan 

2017/2018. 

3. Isi dari blangko 06 O adalah 

besarnya debit permintaan air pada 

masing-masing sadap di saluran 

irigasi. 

4. Isi dari blangko 08 O adalah 

besarnya debit yang tersedia di 

bendung, yang dapat dialirkan ke 

saluran irigasi. 

 

 

- Narasumber : P3TKEBTKE, 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral 

 
- Topik : Kapasitas faktor 

ketersediaan air irigasi dalam 
mikrohidro 

 

1. PLTMH baiknya dimanfaatkan oleh 
masyarakat (off grid) sekitar tidak 
hanya oleh PLN (on grid) saja. 

2. Probabilitas debit pada on grid 90%, 
off grid 70%. Apabila diambil 90% 
maka pada bulan yang memiliki 
debit yang kecil pemanfaatannya 
jadi tidak maksimal. 

3. Potensi mikrohidro dilihat secara 
keseluruhan dalam satu tahun, 
walaupun ada saat dimana tidak 
ada air. Maka dari itu kapasitas 
faktor tidak pernah 100% karena 
ada fase untuk pemeliharaan. 
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Gambar 4. 4 Diskusi dengan 

narasumber P3TKEBTKE 
 

 

2. Tabel Hasil Diskusi dengan narasumber terkait Kebutuhan Air Irigasi 

Diskusi Hasil 

- Tim penyusun R-0 
 

- Topik : Diskusi Internal Penyusunan R-0 
Pengukuran Kebutuhan Air Irigasi di 
Lahan Irigasi 
 

 
Gambar 4. 5 Diskusi Internal 

Penyusunan Draft R-0 

 

 

1. Judul R-0 dari Pengukuran 
Kebutuhan Air Irigasi di Tingkat 
Lahan di tambahkan menjadi 
Pengukuran Satuan Kebutuhan Air 
Irigasi di Tingkat Lahan Sawah. 
Penambahan kata di judul R-0 
untuk mengerucutkan  hasil akhir 
satuan kebutuhan air irigasi di 
buku perencanaan kebutuhan air 
irigasi ini, dan lebih menjelaskan 
bahwa pengukuran yang akan di 
ukur di area lahan sawah. 

2. Pada ruang lingkup menjelaskan 
berbagai rangkaian (penetapan 
dan penentuan) yang akan 
dibahas pada hasil dari pembuatan 
rancangan pedoman satuan 
kebutuhan air irigasi di tingkat 
lahan sawah 

3. Terdapat dua sub pada 
perencanaan pengukuran. 
Pertama Layout Pengukuran di 
Lapangan dan yang kedua 
menjelaskan metode pengukuran. 
Pada sub Layout pengukuran di 
lapangan terdapat penambahan 
gambar ilustrasi tata letak 3 petak 
lahan pengamatan dengan 
keterangan ukuran minimal yang 
dianjurkan. Pada metode 
pengukuran hanya menggunakan 
dua metode yaitu metode Inflow-
Outflow dan metode lisimeter. 
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- Narasumber : Dr. Chusnul Arif, S.TP, M. 
Si (FATETA Intitut Pertanian Bogor) 

 

- Topik : Diskusi Teknis Rancangan 
Pedoman R-0 Water Requirement 
Bidang Irigasi 

1. Beberapa ketentuan dan 
persyaratan untuk rancangan 
pedoman R-0 sebagai batasan 
analisis yang dilakukan pada draft 
rancangan pedoman antara lain 
pemilihan lokasi mewakili jenis 
tanah, kemiringan lahan, metode 
pemberian air, dan persyaratan 
lokasi inlet dan outlet.   

2. Syarat dan ketentuan pada petak 
lahan sawah apabila saluran inlet 
dan outlet masuk dan keluar pada 
saluran yang sama, maka pada 
petakan sawah harus di desain 
terkonsolidasi, agar air dapar 
menyebar keseluruh petakan 
sawah. 

3. Selisih antara debit yang masuk 
dan keluar merupakan jumlah air 
yang digunakan di lahan, baik 
untuk proses evapotranspirasi, 
maupun kehilangan air melalui 
perkolasi. Metode ini efektif 
apabila lahan dikondisikan sumber 
air masuk hanya berasal dari 
saluran inlet dan air yang keluar 
dari saluran outlet. 

 

- Narasumber : Dr. Chusnul Arif, S.TP, M. 
Si (FATETA Intitut Pertanian Bogor) 
 

- Topik : Diskusi Teknis Parameter Kondisi 
Lahan dan Volume air yang diperlukan 
 

 
Gambar 4. 6 Diskusi dengan 

Narasumber FATETA IPB 

 

 

 

1. Kadar air tanah dan tingkat 
keretakan tanah sebelum 
pengolahan tanah. Laju perkolasi 
dan rembesan (percolation and 
seepage (S&P)) dan evaporasi. 
Kedalaman lapisan tanah yang 
akan diolah. Kebutuhan air irigasi 
selama pengolahan tanah 
mencakup kebutuhan untuk 
penjenuhan tanah dan tinggi 
lapisan genangan yang diperlukan. 

2. Di lapangan sering terjadi nilai 
parameter yang beragam sehingga 
kebutuhan air untuk pengolahan 
tanah sering diduga dari 
pengalaman di lapangan. Secara 
umum, total kebutuhan air untuk 
pengolahan tanah dan persiapan 
lahan berkisar antara 200 – 400 
mm, dimana 100 – 150 mm 
digunakan untuk penjenuhan dan 
100 – 250 mm digunakan untuk 
penggenangan dengan tinggi 
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genangan tertentu 

 
- Narasumber : Dr. Chusnul Arif, S.TP, M. 

Si (FATETA Intitut Pertanian Bogor) 
 

- Topik : Diskusi Teknis Pengukuran 
Satuan Kebutuhan Irigasi di Lahan 
Sawah 

1. Ketentuan dalam rancangan 
pedoman teknis yaitu lahan untuk 
pengukuran pada lokasi yang telah 
terbentuk lapisan kedap 
(terkonsolidasi) dan lokasi yang 
dipilih merupakan representasi dari 
satu jenis tanah dan tekstur tanah, 
topografi yang sama, metode 
pemberian air dari satu inlet yang 
sama (saluran sekunder, tersier), 
dan curah hujan yang sama  

2. Luasan petakan untuk pengukuran 
minimal 6m x 6m  untuk sawah 
topografi datar, sedangkan untuk 
sawah pada daerah terasering 
minimal 2,5m x 10 m dengan 
jumlah rumpun minimal 300 
mengacu pada sumber Balai 
Besar Penelitian Tanaman Padi. 

 

- Narasumber : Dr. Chusnul Arif, S.TP, M. 
Si (FATETA Intitut Pertanian Bogor) 
 

- Topik : Diskusi Teknis Analisa Data 
Debit menggunakan rumus kalibrasi dan 
menggunakan SNI 

1. Debit di inflow dan outflow 
menggunakan rumus Q = c.hu 

Dimana c : koefisien pengali, h : 
tinggi muka air di thompson, u : 
eksponen 

Nilai c dan u adalah hasil dari 
kalibrasi, c : 0,025, u : 2,5, dengan 
luas lahan 2000 m2 

2. Rumus debit dan beberapa 
Ketentuan dan persyaratan 
mengacu pada SNI 8137 : 2015 
halaman tentang pengukuran 
debit pada saluran terbuka 
menggunakan bangunan ukur tipe 
pelimpah atas. Ambang tajam 
segitiga rumus debit yang 
digunakan adalah Q = (8/15)√2g. 
Cd.tan (θ/2)(Hef)

5/2. Dengan 
ketentuan penggunaan grafik Cd. 
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Lampiran 3 

Undangan dan Notulen Pelaksanaan FGD 

 

1. Undangan FGD R-0 Bidang Irigasi 
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2. Notulen FGD R-0 Bidang Irigasi 

 

 

No. Masalah/Isu Uraian Tindak Lanjut 
Target 

Penyelesaian 

1 Pembuatan 
rancangan 
pedoman 

- Pembuatan rancangan 
pedoman identifikasi potensi 
mikrohidro di jaringan irigasi 
didasarkan pada kegiatan 
pada tahun 2017 dengan 
output berupa naskah ilmiah 
pemetaan mikrohidro di 
jaringan irigasi. 

- Pembahasan rancangan 
pedoman yang telah disusun 
dilaksanakan bersama dengan 
stake holder dan pemangku 
kebijakan yang berkaitan 
dengan pembangkit listrik 
skala mikro ini. 

- Narasumber yang hadir pada 

Rancangan pedoman yang 
sedang disusun ini diharapkan 
dapat menjadi sebuah standard 
atau SNI yang dapat 
dimanfaatkan oleh berbagai 
pihak, terutama untuk menunjang 
UMKM. 
Diskripsi dari rancangan 
pedoman dijelaskan poin per 
poin dengan disertai diagram alir. 
Rancangan pedoman ini akan 
ditindak lanjuti untuk menjadi 
SNI, sehingga tahap selanjutnya 
adalah rapat teknis dan rapat 
konsensus. 
 

 

NOTULEN RAPAT  

 
Pimpinan Rapat :  Segel Ginting, S.Si, M.PSDA 
 

Unit Pelaksana Rapat  :  Balai Litbang Irigasi 

 
Notulis :  Afida Zukhrufiyati, S.Si 

Tanggal : 6 Desember 2018 
Pukul : 08.00 s.d. selesai 
Tempat : Jakarta 
Topik       : Pelaksanaan FGD R-0 Bidang Irigasi 
 

Lampiran : 
-  

Latar Belakang Pelaksanaan Rapat : 
Pada Tahun 2018 Balai Litbang Irigasi melaksanakan kegiatan yang 
menghasilkan output Rancangan Pedoman (R0) Bidang Irigasi yaitu 
Identifikasi Potensi Energi Mikrohidro di Jaringan Irigasi serta 
Pengukuran Satuan Kebutuhan Air Irigasi di Lahan Sawah. FGD 
dilaksanakan untuk mendapatkan masukan mengenai rancangan 
pedoman yang telah disusun. 

 
Bahasan/ Diskusi (dapat dijadikan lampiran tersendiri) : 
- 

KESIMPULAN RAPAT 

1. Acuan normatif mengacu pada isi pedoman dan disesuaikan dengan outline yang dibahas pada 
pedoman. 

2. Perhitungan FDC untuk pembangkit menggunakan data tahunan. Sehingga dapat diketahui berapa 
besar debit yang tersedia dalam satu tahun. 

3. Suatu rancangan pedoman yang akan dijadikan sebagai SNI, batasan persyaratan harus jelas, 
telah disetujui, dan diterima oleh masyarakat. 
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No. Masalah/Isu Uraian Tindak Lanjut 
Target 

Penyelesaian 

2 Diskusi 
mengenai 
R0 
mikrohidro 

diskusi ini adalah Ir. Hari 
Soekarno, M.Eng dan Bono 
Pranoto (P3TKEBTKE, 
Kementerian ESDM) serta Dr. 
Wanny K. Adidarma (Praktisi 
Bidang Sumber Daya Air). 
Selain itu dihadiri juga oleh 
Bidang Standard dan Kerja 
Sama Puslitbang SDA yang 
memberikan masukan 
mengenai format penulisan 
pedoman. 
 

- Range energi mikrohidro di 
setiap negara berbeda-beda hal 
itu dipengaruhi oleh jenis turbin 
yang ada di pabrikan. Di 
Indonesia range enargi mikro 
hidro sebesar 5 kW s.d. 1 MW 
disepakati oleh keputusan 
bersama menteri ESDM. Range 
energi pembangkit listrik skala 
kecil tersebut mempengaruhi 
harga jual listrik per kWh. 

- Acuan normatif mengacu pada 
isi pedoman dan disesuaikan 
dengan outline yang dibahas 
pada pedoman. 

- Besarnya beda tinggi dan debit 
perlu dituliskan ke dalam 
rancangan pedoman. Hal itu 
dikarenakan suatu rancangan 
pedoman yang akan dijadikan 
sebagai SNI, batasan 
persyaratan harus jelas, telah 
disetujui, dan diterima oleh 
masyarakat. 

- Debit andalan di jaringan irigasi 
telah mengalami perubahan 
dibandingkan dari awal ketika 
perencanaan. Perubahan 
tersebut akibat adanya campur 
tangan manusia dalma 
pembagian air. Alih fungsi lahan 
sawah juga dapat 
mempengaruhi perubahan debit 
tersebut. Oleh karena itu pada 
rancangan pedoman telah 
dituliskan tiga macam metode 
dalam penentuan debit 
berdasarkan ketersediaan data 
pada masing-masing jaringan 
irigasi. 

- Debit andalan irigasi dihitung 
dengan membuat FDC. 
Perhitungan FDC untuk 
pembangkit menggunakan data 
tahunan. Sehingga dapat 
diketahui berapa besar debit 
yang tersedia dalam satu tahun. 

- Pada saluran irigasi kerena 
adanya perbedaan pola 
pemberian air yang disesuaikan 
dengan masa tanam, produksi 
listrik yang dapat dihasilkan 
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No. Masalah/Isu Uraian Tindak Lanjut 
Target 

Penyelesaian 

hanya selama 6 bulan. 

3 Diskusi 
kebutuhan 
air irigasi di 
lahan sawah 

- Pembuatan rancangan 
pedoman pengukuran satuan 
kebutuhan air irigasi di lahan 
sawah didasarkan pada 
kegiatan tahun 2017 dengan 
output berupa naskah hujan 
efektif di tingkat lahan 
pertanian 

- Pembahasan rancangan 
pedoman yang telah disusun 
dilaksanakan bersama dengan 
stake holder dan pemangku 
kebijakan yang berkaitan 
dengan pembangkit listrik 
skala mikro ini. 

- Narasumber yang hadir pada 
diskusi ini adalah Prof. Dr. 
Asep Sapei dari IPB Bogor, 
Dr. Chusnul Arifdari IPB 
Bogor, S.TP, M.Si, Adi 
Setijono, S.P dari Balai PU 
SDA TARU Pemali Comal, 
Selain itu dihadiri juga oleh 
Bidang Standard dan Kerja 
Sama Puslitbang SDA yang 
memberikan masukan 
mengenai format penulisan 
pedoman. 
 

- Pada isi pendahulan di 
tambhkan peraturan 
pemerintah pengukurann air 
irigasi 

- Ruang lingkup di jelaskan apa 
saja yang akan dibahas pada 
rancangan pedoman R0 
dengan berbagai metode dan 
pengukuran serta analisa. 

- Ditambahkan acuan normatif 
seperti acuan terkait curah 
hujan 

- Istilah dan definisi diberikan 
sitasi, apabila istilah kata 
terdapat banyak di pedoman 
maka perlu di kutip di istilah, 
namun apabila istilah hanya 
satu-dua terdapat di pedoman 
tidak persu dimasukkan ke sub 
istilah dan definisi, cukup di 
paparkan di pembahasan 

- Pada ketentuan petak lahan 
yang di ukur di beri acuan 
sedalam lapisan atau maksimal 
40 cm 

- Persyaratan luasan petakan 
untuk pengukuran 0,1 ha dan 
sebanyak 3 petak dalam satu 
blok kuarter 

- Pilihan alat ukur debit inflow 
dan outflow yang digunakan 
yaitu ambang tajam segitiga 
dan water meter dengan 
menyebutkan kriteria 
persyaratan di gunakan alat 
alat ini dengan ketentuan debit 
berapa yang mencakup luas 
lahan yg di airi. 

- Alat ukru tinggi mukaiair diacu 
dari SNI, dan untuk 
pengukuran tinggi muka air 
pada alat ukur debit 
menggunakan alat otomatis 
agar interval pengambilan data 
dapat di rekam dengan rentan 
waktu yg pendek. Sedangkan 
untuk pengukuran tinggi muka 
air di lahan dapat 
menggunakan pengukuran 
secara manual menggunakan 
mistar ukur 
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No. Masalah/Isu Uraian Tindak Lanjut 
Target 

Penyelesaian 

- Alat penakar hujan dapat diacu 
dari pedoman yang sudah ada 
sebelumnya 

- Pada sub perhitungan satuan 
kebutuhan air irigasi di lahan 
sawah di paparkan rumus 
neraca air, dan di paparkan 
analisa data pada lampiran 2. 

 

 
Bekasi, 7 Desember 2018 
Mengetahui/ Menyetujui, 

Pimpinan Rapat 
 

 
 

Segel Ginting, S.Si, M.PSDA 
 NIP : 197802222008121001 
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