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KATA PENGANTAR 

 
Membuka dan menutup pintu air merupakan salah satu kegiatan utama operasi jaringan 
irigasi. Pada umumnya pengoperasian pintu ini terkendala keterbatasan jumlah petugas 
pintu bila dibandingkan jumlah pintu air yang harus dioperasikan. Untuk mengatasinya 
dapat diterapkan system elektromekanis. Namun demikian pada saat ini, penggunaan 
sistem elektromekanis masih terbatas pada pengoperasian pintu bendung atau bangunan 
utama.  

Balai Litbang Irigasi pada tahun 2017 telah melakukan kegiatan penelitian untuk 
mengembangkan teknologi alternatif dalam operasi pintu air, yaitu alat portabel pembuka 
pintu air. Pengembangan alat bantu portabel pembuka pintu air ini bertujuan untuk 
mendapatkan model fisik yang mampu menggerakkan secara elektromekanis sesuai 
dengan syarat Standar Perencanaan Irigasi, ringkas, dapat berpindah dari pintu air satu ke 
pintu air lainnya sesuai dengan kebutuhan prioritas operasi 

Buku komponen output ini merupakan hasil dari kegiatan penelitian tersebut. Di sisi diulas 
model fisik alat bantu portable pembuka pintu air mulai dari desain, pembuatan, uji coba, 
hingga hasil evaluasinya.  

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

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

  

 

 

Bandung,  Desember 2017 
Kepala Pusat litbang Sumber Daya Air 

 

 
Dr. Ir. Eko Winar Irianto, MT  
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

Membuka dan menutup pintu bangunan irigasi merupakan salah satu kegiatan utama 
operasi jaringan irigasi. Sebagian besar bangunan pengatur di jaringan irigasi khususnya 
pintu air menggunakan tenaga manusia. Penggunaan perangkat elektromekanis hanya 
ditempatkan pada pintu-pintu bangunan pengambilan utama. Keterbatasan ketersediaan 
layanan listrik juga kerap kali tidak dapat menjangkau lokasi pintu air.  

Saat ini, jumlah petugas pintu dalam melayani operasi juga sangat terbatas bila 
dibandingkan jumlah pintu air yang harus dioperasikan. Hal ini menjadi kendala dalam 
pemenuhan tuntutan layanan operasi pemberian air irigasi yang lebih mudah, lebih tepat, 
dan lebih efisien. Secara ideal kebutuhan tenaga pelaksana operasi dan pemeliharaan 
jaringan irigasi sesuai Permen Nomor 12 Tahun 2015 adalah 1 orang Kepala 
Ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil ditambah 5 staf per 5.000 – 7.500 Ha. 
Kebutuhan mantri/juru pengairan adalah 1 orang per 750 – 1.500 Ha. Petugas Operasi 
Bendung (POB) setidaknya 1 orang per bendung, dapat ditambah beberapa pekerja untuk 
bendung besar. Jumlah Petugas Pintu Air (PPA) secara ideal diperlukan 1 orang per 3 – 5 
bangunan sadap dan bangunan bagi pada saluran berjarak antara 2 - 3 km atau daerah 
layanan 150 sd. 500 ha. Namun, jumlah petugas ini semakin tidak proporsional dengan 
wilayah kewenangan jaringan irigasi. Hal ini diduga dialami hampir di semua wilayah di 
Indonesia. Sehingga petugas pintu air perlu mendapatkan sarana yang mampu 
meringankan tugas operasi buka tutup pintu air. 

Pengembangan alat bantu portabel pembuka pintu air ini bertujuan untuk mendapatkan 
alat bantu yang mampu menggerakkan secara elektromekanis sesuai dengan syarat 
Standar Perencanaan Irigasi, ringkas, dapat berpindah dari pintu air satu ke pintu air 
lainnya sesuai dengan kebutuhan prioritas operasi. 

Beberapa permasalahan yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah petugas 
pintu dalam melayani operasi sangat terbatas bila dibandingkan jumlah pintu air yang 
harus dioperasikan, dan pengoperasian pintu air terkendala dengan ketersediaan peralatan 
elektromekanis yang mampu meringankan operasi. Dan kegiatan ini bertujuan untuk 
mengembangkan dan menguji alat bantu portabel pembuka pintu air untuk mendukung 
Teknologi Terapan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Irigasi. Uji coba pembuatan 
dilakukan di Balai Litbang Irigasi dan uji coba penerapan dilakukan di Daerah Irigasi 
Jatiluhur, Seksi Telaga Sari, Karawang.   
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pintu Air Irigasi 

Pintu air irigasi umumnya didesain dengan tipe sorong baik dengan bahan besi ataupun 
kayu. Perencanaan alat pengangkat pintu disesuaikan dengan daya angkat yang diperlukan. 
Pada umumnya terdapat tiga tipe alat pengangkat pintu air, yaitu: 

- Alat pengangkat tanpa roda gigi 

Tipe ini umum digunakan pada pintu berukuran kecil yang tidak memerlukan daya angkat 
besar. Alat pengangkat berupa ulir tanpa roda gigi . Bentuk tipikal alat penggerak ini 
adalah seperti pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Alat Pengangkat Tanpa Roda Gigi 
(diadaptasi dari Direktorat Irigasi dan Rawa, 2013c) 

- Alat pengangkat dengan roda gigi 1 stang 

Tipe ini umum digunakan pada pintu berukuran hingga 1,2 m. Alat pengangkat berupa 
roda gigi dan stang ulir. Alat pengangkat berupa ulir tanpa roda gigi. Bentuk tipikal alat 
penggerak ini adalah seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Alat Pengangkat dengan Roda Gigi 1 stang 
(diadaptasi dari Direktorat Irigasi dan Rawa, 2013c) 

- Alat pengangkat dengan roda gigi 2 stang 

Tipe ini umum digunakan pada pintu berukuran lebih dari  1,2 m. Alat pengangkat berupa 
roda gigi dan stang ulir. Bentuk tipikal alat penggerak ini adalah seperti pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Alat Pengangkat dengan Roda Gigi 2 stang 
(diadaptasi dari Direktorat Irigasi dan Rawa, 2013c) 
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2.2. Perencanaan Daya Angkat Operasi Pintu 

Perhitungan kebutuhan daya angkat untuk pengoperasian pintu penting untuk dilakukan 
dalam perencanaan alat penganngkat pintu air. Dalam Kriteria Perencanaan Irigasi Bagian 
Bangunan / KP-04 (Direktorat Irigasi dan Rawa, 2013a), daya angkat pintu perlu 
mempertimbangkan hal-hal sebagai erikut: 
- Berat pintu (beban mati), 
- Gaya air yang mengalir dan air tegak pada pintu, dan 
- Gaya geser di dalam alur pengarah (beban statis). 

Persamaan yang digunakan dalam perencanaan daya angkat adalah seperti di bawah ini : 

− Massa pintu 
  ........................................................................................................ (1) 

Dimana,  m  = massa (kg) 
 V  = volume (m3) 

    = densitas/ massa jenis (kg/m3) 
Maka,  mkayu  = (t x h x w) x ρkayu 

 mlogam = V x ρlogam 
mtotal  = mkayu + mlogam 

− Tekanan hidrostatik tertinggi pada dasar sungai 
  ............................................................................................. (2) 

Dimana,  ρair = densitas/ massa jenis air  (1.000 kg/m3) 
 g  = percepatan gravitasi (m/s2) 
 h  = tinggi pintu air (m) 

− Gaya hidrostatik pada pintu 

  ............................................................................................. (3) 

Dimana, Fpintu  = gaya hidrostatik pintu (N) 
 P  = tekanan hidrostatik pada pintu (N/m2) 
 w  = lebar pintu (m) 
 h  = tinggi pintu (m) 

− Gaya gesek di alur pintu 
  .................................................................................. (4) 

Dimana, Falur  = gaya gesek di alur pintu (N) 
 Fpintu  = gaya hidrostatik pintu (N) 
 cd pintu= koefisien gesek 

− Gaya angkat pintu 
 ...................................................................................... (5) 

Dimana, Ftotal  = gaya angkat pintu (N) 
 Fpintu  = gaya hidrostatik pintu (N) 
 Falur  = gaya gesek di alur pintu (N) 

− Sudut gesekan ulir 
tan φ =  cd ulir  ..................................................................................................... (6) 
Dimana, φ  = sudut gesekan (rad) 

 cd ulir  = koefisien gesek ulir 

− Sudut ulir 

tan α =    ........................................................................................................ (7) 

Dimana, α  = sudut ulir (rad) 
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 P  = jarak antar ulir (cm) 
 d  = diameter ulir (cm) 

− Torsi pemutaran ulir 

 .................................................................. (8) 

− Torsi pemutaran setang akhir 

T =   .............................................................................................................. (9) 

Dimana, i  = rasio gigi    

− Kecepatan sudut yang dibutuhkan dengan asumsi kecepatan pembukaan  
3 cm/menit 

 ..................................................................................................... (10) 
Dimana,  ω  = kecepatan sudut (rpm) 
  v  = kecepatan bukaan (cm/menit) 
  i  = rasio gigi 
  P  = jarak antar ulir (cm) 

− Daya pemutaran setang akhir 
........................................................................................................ (11) 

Dimana,  P  = daya pemutaran setang akhir (Watt) 
 T  = torsi pemutaran setang akhir (rpm) 
 ω  = kecepatan sudut (rad/s) 

 

 

2.3. Desain Sistem Elektromekanis 

Pintu air irigasi telah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun dari masa ke masa, 
pengoperasian pintu air masih menggunakan sistem konvensional dengan bergantung 
pada tenaga manusia. Atas dasar hal tersebut, perlu adanya suatu rekayasa pembuka pintu 
air portable. Pembuka pintu air portable dapat berupa motor listrik. Motor listrik dapat 
dibagi menjadi dua jenis, yaitu : motor listrik AC dan motor listrik DC. menjelaskan salah 
satu desain jenis motor listrik AC dan motor listrik DC. 
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Gambar 4. Motor Listrik 

Motor listrik jenis AC pada umumnya mempunyai kecepatan putaran 1400-2800 rpm, 
sistem kerjanya menggunakan reducer, sproket dan rantai. Sementara itu, untuk motor 
listrik jenis DC mempunyai kecepatan putaran 600-700 rpd dan ada yang bekerja tanpa 
sistem reducer, cukup menggunakan sistem sproket dan rantai saja, dan ada pula yang 
bekerja dengan sistem reducer, sproket dan rantai. 

Dalam perhitungan daya yang dibutuhkan, diperlukan beberapa asumsi pembebanan, 
diantaranya : 

- Kecepatan buka/ tutup suatu pintu 
- Beban koefisien gesek 
- Beban massa pintu yang dihitung berdasarkan volume pintu 
- Berat pintu 
- Gaya hidrostatik dan gesekan 
- Torsi stang pada pintu air  
- Kecepatan putar stang 
- Daya minimal yang dibutuhkan, dan suatu angka keamanan.  

Asumsi tersebut dapat diperhitungan dengan memerlukan data, diantaranya : total gearing 
rasio (x:1), jarak antar ulir, diameter ulir, tebal, tinggi, dan lebar pintu air, koefisien gesek di 
alur pintu dan pada ulir, densitas air, kayu dan besi cor, serta kecepatan pembuka pintu. 
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BAB III  
PARAMETER DESAIN 

 

Perencanaan alat-alat pengangkat pada pintu air irigasi mengacu pada Standar 
Perencanaan Irigasi Bagian 04 Tahun 1984. Gaya dorong sama dengan gaya angkat 
ditambah dengan gaya geser di dalam komponen pekerjaan transmisi. Gaya angkat adalah 
jumlah berat pintu (beban mati), gaya air yang mengalir dan air tegak pada pintu, dan gaya 
geser di dalam alur pengarah (beban statis). Pemblokiran gerak pintu selama terjadi gaya 
dorong penuh akan dianggap sebagai kondisi yang ekstrem. Hal ini dilakukan untuk 
mendapatkan perhitungan kekuatan yang maksimal. Perencanaan daya yang dibutuhkan 
pada alat pengangkat pintu portable juga harus memperhitungkan kondisi normal dan 
kondisi luar biasa. Pada kondisi normal, yaitu pada waktu pintu tertutup sama sekali harus 
disediakan longgaran supaya gaya-gaya yang ada pada stang tidak melebihi harga-harga 
kekuatan nominal. Pada kondisi luar biasa dengan menarik keluar bagian persegi pintu, 
gaya-gaya geser di dalam alur pengarah bisa ditambah sampai ketinggian tertentu sehingga 
pintu akan terblokir. Adanya batu-batu, kayu-kayu, atau benda hanyut lainnya yang 
tersangkut di bawah pintu. Terjadinya korosi, tumbuhan, dan pelumpuran yang berlebihan 
juga perlu mendapat perhatian. 

Pembebanan maksimum untuk pintu yang dioperasikan dengan tenaga manusia harus 
menggunakan faktor keamanan 2 pada beban maksimum yang mungkin oleh satu orang. 
Satu orang dapat menggerakkan gaya/ tenaga 400 N selama waktu yang singkat. Hal ini 
berarti bahwa beban maksimum untuk perhitungan adalah 2 x 400 N = 800 N. Beban yang 
ditahan oleh seseorang dalam waktu yang lama (30 menit atau lebih) adalah 100 N. Nilai 
perbandingan antara beban maksimum yang mungkin dan lebar normal adalah 800 : 100 = 
8. Diasumsikan bahwa sebuah roda tangan dengan jari-jari 0,3 meter dapat berputar 
sebanyak 15-20 putaran per menit (rpm). Jumlah putaran untuk roda tangan dengan as 
tegak atau datar adalah sama. Misalkan 2 orang atau lebih yang akan mengoperasikan 
pekerjaan transmisi itu, maka harga-harga beban yang telah disebutkan di atas menjadi 1,6 
kali harga-harga untuk 1 orang. Apabila satu pintu mempunyai 2 stang, maka masing-
masing stang harus dihitung sedemikian rupa sehingga bisa mengambil 2/3 dari beban 
maksimum yang mungkin, termasuk faktor keamanan yang telah disebutkan di atas. Tabel 
1 di bawah menunjukkan harga koefisien gesek yang dapat dijadikan acuan untuk 
perhitungan pembebanan pada pintu air. 

Tabel 1. Harga Koefisien Gesekan 

Bahan yang dipakai 

Koefisien gesekan f 

Bergerak Tak Bergerak 

Kering Basah 
Sedikit 

dilumasi 
Kering Basah 

Sedikit 
dilumasi 

Besi tuang pada besi tuang 0,5 0,3 0,15 - - 0,2 

Besi tuang pada baja 0,2 - - 0,25 - - 

Besi tuang pada perunggu 0,2 - - - - - 

Baja pada baja 0,15 - 0,1 0,2 - 0,15 
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Baja pada perunggu 0,11 - 0,1 0,13 - - 

Perunggu pada perunggu 0,2 - 0,1 - - 0,12 

Kayu pada logam 0,5 0,3 0,2 0,7 0,6 - 

Kayu pada kayu 0,4 - 0,1 0,5 - 0,2 

Baja pada batu - - - 0,5 - - 

Kayu pada batu - - - 0,6 - - 

Sumber : KP-04 (Direktorat Irigasi dan Rawa, 2013a) 

Sebelum dilakukan desain pembebanan operasi pintu, perlu dilakukan survey lapangan 
untuk mendapatkan data-data yang terkait dalam perhitungan pembebanan operasi pintu 
tersebut. Kegiatan survey lapangan dilakukan salah satunya di DI. Jatiluhur Kab. Karawang. 
Dari hasil survey tersebut didapat hasil pengukuran beberapa dimensi pintu air. Data 
tersebut disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Dimensi Beberapa Pintu di DI. Jatiluhur, Kab. Karawang 

No Data 
 Nomenklatur Bangunan Bagi di Jaringan Irigasi 

BTLS 3 BBR1 BPO 6 BTUT 1 BTUT 8 BTUT 11 

1 
Tebal daun pintu 
(mm) 

107 130 100 115 120 120 

2 
Lebar daun pintu 
(mm) 

1180 2470 1700 2400 2400 1300 

3 
Tinggi daun pintu 
(mm) 

1060 2700 1750 1800 1800 2000 

4 
Panjang rangka 
atas (mm) 

1320 - 2420 3320 3000 1640 

5 
Lebar rangka atas 
(mm) 

212 - 2850 350 340 340 

 7 
Ukuran batang 
rangka (mm) 

75 x 
155 

75 x 
155 

75 x 
155 

75 x 200 70 x 180 70 x 180 

8 
Diameter poros 
ulir luar (mm) 

52 67 51 70 73 50,7 

9 
Diameter poros 
ulir dalam (mm) 

44 43,5 43,5 60 63 42,7 

10 
Jarak antar 
ulir/pitch (mm) 

12,65 12,65 12,65 10,2 10,2 10,2 

 11 
Diameter Bevel 
Rack (mm) 

245 400 400 430 460 0:00 

 12 
Diameter Bevel 
Pinion (mm) 

160 160 160 160 135 160 

13 
Rasio gigi poros 
pintu 

12 : 26 12:40 12:40 12:36 12:36 12:48 

14 
Rasio gigi poros 
setang 

12 : 26 12:40 12:40 12:36 12:36   

15 
Dimensi profil slot 
setang (mm) 

- - -  32 X 32 46 x 46 32 x 32 

 16 Panjang slot  - -  - 55 56,5 53 
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No Data 
 Nomenklatur Bangunan Bagi di Jaringan Irigasi 

BTLS 3 BBR1 BPO 6 BTUT 1 BTUT 8 BTUT 11 

setang (mm) 

17 
Material Daun 
pintu 

logam kayu kayu logam kayu logam 

18 Material Setang logam logam logam logam logam logam 

19 
Material Bantalan 
poros ulir 

logam logam logam logam logam logam 

20 Material Roda gigi logam logam logam logam logam logam 

21 Material Poros ulir logam logam logam logam logam logam 

22 
Material Rangka 
pintu air 

logam logam logam logam logam logam 

23 
Interval 
pengoperasian 
(hari) 

1 2 2 7 3 3 

24 
Kecepatan 
pengoperasian 
(cm/menit) 

10 3 4 2,5 2,5 2,5 

25 Fungsi utama 

buka 
tutup & 

atur 
debit 

buka 
tutup 
& atur 
debit 

buka 
tutup & 

atur 
debit 

buka 
tutup & 

atur debit 

buka 
tutup & 

atur 
debit 

buka 
tutup & 

atur 
debit 

26 Operator 
Cecep 

Supriadi 
- Sarmin 

Epi 
Jamaludin 

Karna Tarsidik 
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BAB IV   
ALAT BANTU PORTABEL PEMBUKA PINTU AIR  

 

4.1. Desain  

Kebutuhan  daya angkat operasi pintu dihitung menggunakan persamaan pada sub-bab 
2.2. Untuk uji coba awal, dilakukan perencanaan pada pintu sekunder BBR.1. Pintu ini 
terletak di salah satu bangunan bagi di Daerah Irigasi Jatiluhur, Karawang, Jawa Barat 
(Gambar 5). 

 
Gambar 5. Pintu Air Sekunder BBR 1 

Pintu ini memiliki daun pintu dengan dimensi 2470x2700x130 mm. Pintu ini terdiri dari dua 
ulir, dan pembebanan diteruskan pada gir. Stang engkol vertikal terdapat pada bagian 
tengah. Data teknis pintu air BBR 1 dan data lainnya adalah seperti pada Tabel 3. 

Tabel 3. Data Teknis Pintu Air BBR 1 

No Data Besar Satuan Keterangan 

1 Total gearing ratio (x:1) 6 
  

2 Jarak antar ulir 1 cm 
 

3 Ulir diameter 6,7 cm 
 

4 Tebal pintu air 13 cm 
 

5 Tinggi pintu air 270 cm 
 

6 Lebar pintu air 247 cm 
 

7 Koefisien gesek di alur 
pintu 

0,8 
 

besi tuang pada besi tuang pada 
kondisi basah dan kotor 

8 Koefisien gesek pada ulir 0,2 
 

baja pada baja pada kondisi 
kering 

10 Faktor koreksi beban (n) 2 
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No Data Besar Satuan Keterangan 

11 Densitas air 1000 kg/m3 
 

12 Densitas kayu 600 kg/m3 
 

13 Densitas besi cor 7850 kg/m3 
 

14 Faktor keamanan 2 
  

15 Kecepatan pembukaan 
pintu 

3 cm/min Asumsi awal 

Sumber : Hasil Survey 
Faktor keamanan dalam perencanaan perangkat ini diasumsikan 2 seperti persyaratan KP-
04 (Direktorat Irigasi dan Rawa, 2013a). Asumsi kecepatan pembukaan pintu direncanakan 
mampu sebesar 3 cm/menit. Koefisien gesekan pada alur pintu dan data lainnya seperti 
pada Tabel 1.  
Massa pintu total dihitung berdasarkan dimensi pintu air di bangunan bagi sekunder 
sebagai sampel dan didapatkan massa pintu total sebesar 732,1 kg. tekanan hidrostatis 
maksimum dihitung yaitu pada dasar pintu air sebesar 27 kN/m2. Demikian pula gaya 
hidrostatis total yang bekerja pada pintu air dihitung dan didapatkan hasil sebesar 90 kN. 
Gaya gesekan yang terjadi pada alur pintu air didapatkan dari gaya hidrostatik yang bekerja 
pada pintu air dikalikan dengan koefisien gesekan dan didapatkan hasil sebesar 72,02 kN. 
Daya angkat total pintu sebagai jumlah antara berat sendiri pintu air dan gaya gesek pada 
alur pintu adalah sebesar 79,35 kN. 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Perangkat Operasi Pembuka Pintu Air Portable 

No Hasil Kalkulasi Besar Satuan Keterangan 

1 Massa pintu total 732,1 Kg Dihitung berdasarkan 
ukuran yang diperoleh 
dari pengukuran 

2 Tekanan hidrostatik 
tertinggi pada dasar 
saluran 

27000 N/m2 
 

3 Gaya hidrostatik pada 
pintu total 

90032 N 
 

4 Gaya gesek pada alur pintu 72025 N 
 

5 Gaya angkat pintu 79347 N 
 

6 Sudut gesekan (phi) 11,3 derajat  

7 Sudut ulir (alpha) 3,4 derajat  

8 Torsi pemutaran ulir 2799,1 N.m sudah dikalikan dengan 
faktor koreksi beban (2) 
dan faktor keamanan (2) 

9 Torsi pemutaran setang 
akhir 

466,5 N.m sudah dikalikan dengan 
faktor koreksi beban (2) 
dan faktor keamanan (2) 

10 Kecepatan sudut yang 
dibutuhkan untuk 
mengangkat pintu 

14,23 RPM pada kecepatan 
pembukaan pintu 

11 Kecepatan sudut yang 1,49 rad/s 
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No Hasil Kalkulasi Besar Satuan Keterangan 

dibutuhkan untuk 
mengangkat pintu 

12 Daya pemutaran setang 
akhir 

695,2 Watt 
 

13 Daya pemutaran setang 
akhir 

0,932 HP Harga yang didapatkan 
cukup kecil karena 
kecepatan pengangkatan 
pintu yang kecil 

14 Waktu untuk membuka 1 
meter 

33,33 Min 
 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan metode perhitungan yang sama dan data pada  Tabel 2, kebutuhan daya 
angkat pada berbagai kecepatan bukaan di  pintu-pintu yang disurvey di DI Jatiluhur 
disajikan pada Gambar 6. Perbedaan gradien peningkatan gaya angkat diakibatkan oleh 
perbedaan dimensi pintu. Pintu yang lebih kecil relatif membutuhkan gaya angkat yang 
kecil pula. 

 

Gambar 6. Kebutuhan Daya Angkat Pintu Air  

Dengan asumsi bahwa alat pembuka pintu air pintu air dapat digunakan untuk minimal 
50% dari pintu-pintu air yang ada, maka dapat diambil nilai median dari data pada Gambar 
6.  
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Kebutuhan daya pada kecepatan 5, 10, 15, dan 20 cm/menit secara berurutan adalah 486, 
972, 1458, dan 1944 Watt.  

Pemilihan spesifikasi alat bantu portabel dilakukan berdasarkan kebutuhan gaya angkat, 
ketersediaan komponen di pasar, dan kemungkinan penggunaan di berbagai dimensi pintu. 
Dengan mempertimbangkan agar alat minimal dapat menggantikan kecepatan angkat 
pintu yang biasa dilakukan di lapangan sebesar 4 cm/menit (median dari nilai kecepatan 
pengoperasian pada Tabel 2), maka untuk uji coba awal dipilih spesifikasi kebutuhan daya 
angkat sebesar 486 Watt atau 0,652 HP pada kecepatan angkat 5 cm/menit. 

Prototip perangkat operasi pintu air secara keseluruhan diilustrasikan seperti pada Gambar 
2. Sistem perpindahan daya antara perangkat dengan mekanis pintu air eksisting dipilih 
menggunakan sprocket dan rantai. Sistem ini dinilai lebih stabil dibandingkan dengan 
penggunaan belt. Sistem sprocket juga tidak memerlukan perletakan yang sangat presisi. 
Komponen perangkat adalah terdiri dari catu daya, sprocket, rantai, motor, reducer, blok 
sirkuit pengatur dan pengkabelan. Catu daya didesain ditempatkan pada kendaraan 
operasional petugas pintu air, dan dilengkapi dengan kabel yang dapat menjangkau pintu 
air. Spesifikasi peralatan yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

− Motor listrik dengan daya minimal 0,652HP 

− Catu daya dengan output diatas 0,652 HP (diusahakan lebih besar untuk 
mengakomodir modifikasi yang nantinya diperlukan) 

− Kombinasi transmisi berupa reducer dan sproket dengan rasio akhir 18 rpm 

− Semua komponen di atas diutamakan memiliki dimensi dan berat yang relatif rendah 
agar dapat mempermudah dan mempercepat waktu pemasangan alat. 

Spesifikasi ini direpresentasikan ke dalam 2 tipe model fisik. Model fisik tipe 1 didesain 
untuk mengakomodir kebutuhan pembebanan yang lebih tinggi sedangkan model fisik 
tipe 2 didesain untuk meningkatkan portabilitas dan kemudahan pengoperasian alat.  

Komponen alat model fisik tipe 1 seperti pada  Gambar 7, Gambar 8, dan spesifikasi pada 
Tabel 5. Beberapa komponen alat dirancang lebih tinggi dari kebutuhan agar dapat 
mengakomodir beban pintu yang lebih tinggi. 

Tabel 5. Spesifikasi Alat Bantu Pembuka  Pintu Air Portabel Tipe 1 

No. Jenis Barang/Jasa Nama Barang/Jasa 

1. Penggerak Motor listrik AC Servo 
Fuji Electric GYS751D5-RC2 
0,75 kW; 3.000 rpm; 1 fasa 
Rated torque: 7,17 Nm; Massa: 3,4 kg 

2. Reducer (gearbox) NMRV untuk daya 1HP 
Rasio 1:40; Body aluminium 
Massa +- 10 kg; Input & output: hollow shaft 

3. Sprocket Sprocket No. 50; 10, 15, 20, 40, dan 60 teeth; 5/8 inch 
pitch 

4. Rantai (Chain) Chain No. 50 
5/8 inch pitch; 3 m 
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No. Jenis Barang/Jasa Nama Barang/Jasa 

5. Generator Listrik Honda ER2500CX Genset 2.0 KVA Portable 
Rated output: 2.0 kVA (50 Hz); 1 fasa; massa: 35 kg 

6. Kabel Supreme 
Serabut; Maks 3 kW; 1 fasa 

7. Dudukan/bantalan Besi kanal (pemasangan dengan sistem baut) 

 

 

Gambar 7. Ilustrasi Alat Bantu Portabel Pembuka Pintu Air Tipe 1 

 

Gambar 8. Komponen Alat Bantu Portabel Pembuka Pintu Air Tipe 1 
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Komponen alat model fisik tipe 2  seperti Gambar 9 dan spesifikasi pada Tabel 6. Beberapa 
komponen alat dirancang menggunakan komponen yang lebih sederhana sehingga dapat 
meningkatkan portabilitas alat. 

Tabel 6. Spesifikasi Alat Bantu Pembuka  Pintu Air Portabel Tipe 2 

No. Jenis Barang/Jasa Nama Barang/Jasa 

1. Penggerak Mesin bensin 1 HP 

2. Reducer (gearbox) NMRV untuk daya 1HP 
Rasio 1:30; Body aluminium 
Dilengkapi dengan adjustable socket 
Massa +- 10 kg; Input & output: hollow shaft 

3 Dudukan/bantalan Plat strip dan besi siku (pemasangan dengan sistem klem) 

 

 

 

Gambar 9. Komponen Alat Bantu Portabel Pembuka Pintu Air Tipe 2 

4.2. Pelaksanaan Uji Coba 

Pemasangan perangkat pada pintu air eksisting memerlukan modifikasi minor. Modifikasi 
diperlukan untuk menempatkan motor servo agar memiliki kedudukan yang bersesuaian 
dengan posisi stang pintu air.  
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Rancangan operasi perangkat tipe 1 secara berurutan adalah sebagai berikut: 

a. Petugas pintu air memasang sprocket, pada stang eksisting pintu air. 
b. Pemasangan blok motor dan reducer pada bantalan tambahan yang telah ditempatkan 

secara permanen pada bagian atas pintu. 
c. Menghubungkan rantai dari motor dengan sprocket pada stang. 
d. Menghidupkan catu daya. 
e. Menekan tombol operasi up untuk naik dan sebaliknya down untuk menurunkan 

pintu. 
f. Menghentikan operasi jika bukaan yang diinginkan telah tercapai. 

Uji coba dilakukan seperti pada Gambar 10. 

 

Gambar 10.  Uji Coba Prototipe Pintu Air Tipe 1 

Rancangan operasi perangkat tipe 1 secara berurutan adalah sebagai berikut: 

a. Memasang dudukan/bantalan alat 
b. Memasang gearbox di atas bantalan dan menyesuaikan tinggi slot  
c. Menyesuaikan bukaan konektor pada as sistem mekanis pintu air; 
d. Menghidupkan mesin bensin 
e. Mengkoneksikan penyalur putar pada slot alat kiri (membuka pintu) atau kanan 

(menutup pintu) 
f. Menghentikan operasi jika bukaan yang diinginkan telah tercapai. 
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Gambar 11.  Uji Coba Prototipe Pintu Air Tipe 2 

4.3.  Evaluasi Hasil Uji Coba 

Evaluasi hasil uji coba penerapan di lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi 
karakteristik operasi alat bantu portabel, khususnya kecepatan bukaan pintu. Hasil evaluasi 
digunakan untuk mengidentifikasi modifikasi dan penyempurnaan model fisik yang 
diperlukan. Beberapa hasil evaluasi perbandingan kedua tipe alat dapat diuraikan pada 
Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Evaluasi Perbandingan Alat Tipe 1 dan Tipe 2 

No. Parameter Tipe 1 Tipe 1 

1. Potensi 
penggunaan 

Alat dapat digunakan pada 
berbagai tipe pintu dengan 
bebab operasi yang ringan 
hingga berat 

Alat dapat digunakan pada 
pintu dengan beban 
operasi yang tidak terlalu 
berat 

 Mobilisasi Mobilisasi cukup sulit 
karena alat memerlukan 
catu daya yang disuplay 
genset 2 KVA. Petugas 
perlu difasilitasi 
kendaraan/sepeda motor  
yang dilengkapi  dudukan 
genset 

Mobilisasi sangat mudah 
dan tidak memerlukan 
kendaraan/sepeda motor 
motor khusus 

2. Pemasangan  Sistem baut memerlukan 
alat khusus pada saat 
pemasangan (kunci pas). 
Dudukan pintu perlu 
dimodifikasi terlebih 
dahulu (dilubangi) 

Sistem klem memudahkan 
pemasangan. Pengesetan 
tinggi bantalan 
memerlukan waktu yang 
cukup lama apabila belum 
terbiasa 
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No. Parameter Tipe 1 Tipe 1 

3. Pengoperasian Pengoperasian cukup 
mudah hanya dengan 
menekan tombol. 
Kecepatan pintu dan torsi 
dapat disesuaikan dengan 
memasang sprocket yang 
berbeda 

Pengoperasian dengan 
memindahkan penyalur 
putar pada slot kiri atau 
kanan. Kecepatan putar 
dapat diatur dengan 
menyetel bukaan posisi 
mesin bensin 

 

Hasil pengujian model fisik menunjukkan bahwa perangkat portabel memberikan 
kecepatan pintu rerata naik dan turun adalah sebesar 12 cm/menit. Uji coba dilakukan 
pada kondisi rata-rata tinggi air sekitar 50% tinggi pintu. Data hasil uji coba ini dapat 
digunakan untuk mengevaluasi proses perhitungan kebutuhan daya angkat. Dengan data 
kondisi pembebanan pintu seperti saat uji coba, faktor koreksi beban dan kecepatan 
angkat pada daya motor sevo sebesar 750 Watt adalah seperti pada Gambar 12. 

 

Gambar 12. Faktor koreksi gaya pada saat uji coba 

Pada kecepatan angkat sebesar 12 cm/menit, diperlukan faktor koreksi gaya sebesar 1,976 
atau hampir dua kali gaya hasil perhitungan. Nilai ini mendekati asumsi awal yang 
digunakan pada saat perencanaan. Dengan demikian, dapat dismpulkan bahwa asumsi 
awal perhitungan daya dapat digunakan untuk desain alat bantu portabel. Faktor koreksi 
ini diduga karena adanya beberapa gaya yang tidak diperhitungkan seperti daya dorong 
akibat kecepatan air yang melewati ambang bawah pintu dan perbedaan faktor gesekan 
(karena korosi, lumpur, dsb). 

Alat bantu portabel dapat digunakan dan mengoperasikan pintu pada kecepatan bukaan 
yang lebih baik dibandingkan pengoperasian manual. Kecepatan angkat sebesar 12 
cm/menit pada saat uji coba sudah melebihi nilai kecepatan angkat rencana (5 cm/menit) 
dan kecepatan angkat operasi pintu manual 3 cm/menit pada Tabel 2. Namun demikian 
nilai ini tidak berada pada rentang yang dipersyaratkan dalam Kriteria Perencanaan Irigasi 
Bagian Standar Pintu Pengatur Air Irigasi / KP-08 (Direktorat Irigasi dan Rawa, 2013b), yaitu 
bahwa kecepatan angkat pintu dengan penggerak motor listrik tidak boleh kurang dari 15 
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cm per menit dan tidak boleh melebihi 30 cm per menit. Penambahan kecepatan dapat 
dilakukan dengan mengganti perbandingan torsi sproket tambahan, atau dengan 
pengaturan kecepatan motor. Namun demikian dengan mempertimbangkan biaya dan 
ketersediaan peralatan di lapangan 

Kecepatan naik dan turun pintu rerata model fisik ini dinilai sudah cukup membantu 
meringankan tugas penjaga pintu. Kebutuhan perangkat portabel ini juga sangat 
diperlukan pada pintu pembuang. Pintu tersebut memerlukan penanganan operasi yang 
lebih cepat pada kondisi banjir. Adanya perangkat portabel ini diharapkan juga 
menumbuhkan semangat petugas pintu air untuk mengoperasikan pintu sesuai dengan 
jadwal. Model fisik ini juga diharapkan mampu mengimbangi disparitas jumlah antara pintu 
air dengan petugas pintu air yang bertanggung jawab. 
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BAB V  
PENUTUP 

 

Dari hasil uji coba yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pola desain dan 
perhitungan kebutuhan daya angkat dapat digunakan dalam perencanaan alat bantu 
portabel. Spesifikasi motor sebesar 750 Watt dengan rasio akhir putaran 18 rpm cocok 
digunakan sebagai tenaga penggerak dalam model fisik ini.  Kecepatan naik dan turun pintu 
rerata hasil uji coba model fisik sebesar  12 cm/menit lebih cepat dari  kecepatan operasi 
pintu secara manual. Kedua tipe alat memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. 
Tipe 1 cocok untuk pengoperasian pintu besar sedangkan tipe 2 cocok untuk 
pengoperasian pintu yang lebih kecil. 
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