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KATA PENGANTAR 

 

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, menyatakan bahwa Balai Litbang Irigasi adalah salah 

satu pelaksana teknis di bidang teknologi irigasi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber 

Daya Air. 

Atas hal tersebut, Pusat Litbang Sumber Daya Air pada tahun anggaran 2018 

melaksanakan kegiatan Evaluasi Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi 

Bidang Irigasi melalui Balai Litbang Irigasi pada Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi, 

sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan komunikasi dengan 

stakeholder, yang mengakibatkan kurang dimanfaatkannya teknologi-teknologi 

hasil litbang oleh stakeholder. 

Sebagai pertanggungjawaban dan wujud kinerja organisasi atas pencapaian 

output tersebut, maka telah disusun Buku Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi 

Bidang Irigasi yang merupakan bagian dari output Kegiatan Evaluasi Penerapan 

Teknologi dan Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Irigasi. Kegiatan Evaluasi 

Penerapan Teknologi dan Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Irigasi 

menghasilkan 2 buku output yaitu : 

1) Dokumen Evaluasi dan Monitoring Penerapan Teknologi Hasil Litbang  

2) Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Irigasi. 

Dokumen output ini disusun oleh Haryo Istianto, ST, M.Sc dan tim pelaksana 

kegiatan di bawah koordinasi Segel Ginting ST, MPSDA selaku Kepala Seksi 

Penyelenggara Teknis dengan bimbingan Rahmat Suria Lubis, ST., MT selaku 

Kepala Balai Litbang Irigasi. 

Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada semua pihak yang telah 

ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan 

kegiatan dan penyusunan laporan output ini. Semoga dokumen output ini dapat 

memberikan gambaran dan manfaat atas pelaksanaan kinerja Pusat Litbang SDA 

bagi semua pihak yang berkepentingan. 

 

  

Bekasi,    Desember 2018 

Kepala Puslitbang Sumber Daya Air, 

 

 

 

Prof (R). Dr. Ir. Eko Winar Irianto, MT. 

NIP. 196605021994021001 
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RINGKASAN HASIL KEGIATAN 

 

Kegiatan Evaluasi Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi Bidang Irigasi 

menghasilkan salah satu output Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Bidang 

Irigasi. Dalam dokumen ini terdapat hasil pengelolaan terhadap sistem informasi di 

Balai Litbang Irigasi, antara lain Pembuatan Aplikasi SMOPI versi Android, 

Pemeliharaan Aplikasi SMOPI dan Pengembangan SPDI. Selain itu dilaksanakan 

sinkronisasi peta SIG-SDA dan pemeliharaan website Balai Litbang Irigasi. 

Pembuatan Aplikasi SMOPI versi Android, Pemeliharaan Aplikasi SMOPI dan 

Pengembangan SPDI dilaksanakan oleh konsultan individu yang dipilih melalui 

proses lelang. Kontrak ditanda tangani pada bulan Maret 2018. Pembuatan 

aplikasi SMOPI versi Android ditujukan untuk pengelola irigasi di lokasi yang sulit 

sinyal internet. Pelaksanaan pembuatan aplikasi ini telah rampung bulan Juli 

2018. Pemeliharaan aplikasi SMOPI dilakukan dengan penambahan fitur-fitur 

pengolah data dan penyesuaian terhadap update data DI sesuai Permen terbaru. 

Pelaksanaan pemeliharaan SMOPI telah rampung pada bulan Agustus 2018. Dan 

pelaksanaan pengembangan SPDI telah rampung pada bulan November 2018. 

Sinkronisasi peta SIG-SDA dilaksanakan melalui platform SIG-SDA dari 

Puslitbang Sumber Daya Air. Data Daerah Irigasi dibuat dalam bentuk peta 

dengan menggunakan Arc-GIS pada tahun 2018 difokuskan pada Pulau Bali dan 

Nusa Tenggara. Data lokasi penelitian yang pernah dilaksanakan Balai Litbang 

Irigasi juga dimasukkan dalam peta tersebut. Pengelolaan website Balai Litbang 

Irigasi dilaksanakan dengan update informasi terkait kegiatan penelitian di Balai 

Litbang Irigasi. 
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DOKUMEN PENDUKUNG 

 

Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi bidang irigasi untuk pembuatan 

aplikasi SMOPI versi android offline telah selesai dilaksanakan pada Bulan Juli 

dan sampai Bulan Agustus dilaksanakan revisi Laporan Akhir Pekerjaan 

Konsultansi Pembuatan Aplikasi SMOPI Versi Android Offline. Pemeliharaan 

aplikasi SMOPI juga telah selesai dilaksanakan pada Bulan Agustus 2018 dan 

Laporan Akhir Pekerjaan Konsultansi Pemeliharaan Aplikasi SMOPI telah selesai 

dibuat. Untuk pekerjaan Pengembangan Aplikasi SPDI selesai pada Bulan 

November 2018. 

Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi hasil litbang telah dikerjakan oleh 

konsultan individu sejak Bulan Maret 2018. Sampai saat Konsep Laporan Akhir ini 

dibuat progres pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% untuk pemeliharaan 

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

pengembangan SPDI..  

Pada pekerjaan pembuatan aplikasi SMOPI versi android, aplikasi saat ini telah 

dapat digunakan melalui gadget atau smartphone pengguna. Pembuatan aplikasi 

ini didasari atas banyaknya pengguna aplikasi yang lokasi kerjanya kesulitan 

sinyal internet. Sehingga pengelola irigasi harus mengisi aplikasi SMOPI di kantor 

UPT yang jaraknya bisa sangat jauh. Untuk itu aplikasi ini dibuat agar pengelola 

irigasi mudah dalam melakukan input data ke aplikasi SMOPI tanpa membutuhkan 

sinyal. Namun saat sudah terkoneksi dengan internet data dapat dikirimkan dan 

disinkronkan kedalam server aplikasi SMOPI. Tata cara penggunaan aplikasi ada 

dalam Manual Pemakaian Aplikasi SMOPI versi Android. Kedepannya aplikasi 

akan dimasukkan kedalam google playstore sehingga pengguna dapat 

mengunduh aplikasi melalui smartphone masing-masing. Adapun tampilan 

aplikasi SMOPI versi android sebagai berikut : 
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Gambar  1 Tampilan Aplikasi SMOPI versi Android 

Pemeliharaan aplikasi SMOPI dilakukan untuk semakin menambah fungsi 

dari aplikasi SMOPI itu sendiri. Adapun lingkup pengembangan 

aplikasi SMOPI antara lain : 

a. Pemeliharaan dan update data sesuai dengan Permen PUPR No 

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

Irigasi 

b. Pengembangan fitur pengolah data dalam aplikasi SMOPI 

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

Pada lingkup pertama, pemeliharaan dilakukan sesuai dengan 

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

tentang Aset Irigasi. Kemudian pengembangan fitur didalamnya 

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

Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Data yang diupdate 

meliputi kodefikasi DI baik itu utuh kabupaten, lintas kabupaten, lintas 

propinsi maupun lintas negara.  

Pengembangan fitur pengolah data dalam aplikasi SMOPI yaitu 

dengan menambahkan menu monev. Menu ini bertujuan untuk 

mengetahui blangko mana saja yang telah terisi data dan blangko 

Aplikasi SMOPI 

versi android 
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mana saja yang belum. Pengelola irigasi yang dapat mengakses 

menu monev yaitu ranting, Kasi Kabupaten dan Kasi Propinsi. Berikut 

contoh tampilan menu monev: 

 

Gambar 2 Tampilan Menu Monev pada Aplikasi SMOPI 

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

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

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

Balai Litbang Irigasi akan disinkronkan sehingga data dapat terus diupdate. 

Berikut merupakan tampilan SMOPI saat log in ke website Pusdatin : 

 

Gambar 3 Tampilan Aplikasi SMOPI melalui Server Pusdatin 
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Sampai dengan tahap penyusunan Konsep Laporan Akhir ini, 

pengembangan SPDI belum selesai 100%. Adapun tahapan yang telah 

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

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

kodefikasi yang baru diinputkan kedalam aplikasi SPDI. Update data ini 

membutuhkan beberapa penyesuaian agar data yang lama tidak terhapus 

dan dapat dijadikan file di dalam aplikasi SPDI. Untuk itu pelaksanaan 

pengembangan aplikasi SPDI perlu teliti sehingga data yang lama tidak 

terhapus. 

 

Update Data Website Balai Litbang Irigasi 

1) Pengumpulan data 

Tahun 2017 terdapat 5 kegiatan litbang yang dikembangkan oleh Balai 

Litbang Irigasi. Data yang dihasilkan oleh masing-masing kegiatan 

dimasukkan ke dalam web Balai Litbang Irigasi dengan alamat akses 

web.irigasi.net. Informasi yang dapat dilihat di dalam web ini berkenaan 

dengan profil balai, fasilitas dan publikasi. 

Selain kegiatan litbang, dalam web Balai Litbang Irigasi juga terdapat 

informasi lain mengenai fasilitas balai serta berita atau artikel mengenai 

balai. Pengumpulan data dilakukan dengan menyusun seluruh informasi 

kegiatan maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan balai sepanjang 

tahun 2017. 

2) Finalisasi 

Update data yang dilakukan pada web Balai Litbang Irigasi dilakukan pada 

beberapa menu di dalamnya. Rincian dari update web ini yaitu : 

a) Profil 

Pada menu profil dilakukan update untuk sub menu fasilitas, kedudukan 

tugas pokok dan fungsi, sejarah singkat dan struktur organisasi Balai 

Litbang Irigasi. Tampilan sub menu pada profil Balai Litbang Irigasi 

seperti pada Gambar 2.5 berikut : 
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Gambar 4  Pilihan Sub Menu pada Profil Balai Litbang Irigasi 

Update data dalam masing-masing sub menu secara lengkap dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Sejarah Singkat 

Tampilan awal dari sub menu sejarah singkat dalam web Balai 

Litbang Irigasi sebagai berikut : 

 

Gambar 5  Tampilan Sub Menu Sejarah Singkat Sebelum  
Dilakukan Update 
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Update dilakukan dengan menambahkan informasi terkait peraturan 

tentang unit kerja Balai Litbang Irigasi. Informasi dalam sub menu ini 

diupdate menjadi sebagai berikut : 

“Seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas pelaksanaan proyek 

irigasi dalam rangka mendukung swasembada pangan, terutama 

beras, maka pada tahun 1981 dibentuklah Proyek Pembinaan 

Monitoring dan Pelaksanaan Irigasi (PPMPI) oleh Dirjen Pengairan 

saat itu.Untuk mendukung pelaksanaan tugas PPMPI, Pemerintah 

Indonesia menjalin kerjasama teknis dengan emerintah Jepang 

melalui JICA selama kurun waktu 1971-1985. Program yang 

dilaksanakan berupa pelatihan pelaksanaan pembangunan irigasi di 

seluruh Indonesia, monitoring pelaksanaan irigasi serta pembinaan 

dan pembimbingan teknis irigasi. Pada tanggal 10 Agustus 1982, 

Menteri PU Dr. Poernomosidi Hadjisarosa meresmikan Gedung 

PPMI. Perubahan struktur organisasi mengakibatkan PPMPI diubah 

menjadi Balai Penyelidikan Konstruksi Bangunan Pengairan (PKBP) 

di bawah Pusat Litbang Pengairan, Badan Litdang PU berdasarkan 

Keputusan Menteri PU No. 321/1985, Tanggal 8 Juli 1985.Tahun 

1990 diselenggarakan Program After Care Cooperation melalui 

Colombo Plan. Untuk selanjutnya perubahan Balai Irigasi adalah 

sebagai berikut: 1995 : Keputusan Menteri PU Nomor 

340/KPTS/1995, Tanggal 4 September Balai PKBP diubah menjadi 

Balai Irigasi. 2000 : Balai Irigasi, Pusat Litbang Sumber Daya Air di 

bawah naungan Departemen Permukiman dan Pengembangan 

Wilayah sesuai Keputusan Menteri Kimbangwil No. 

06/KPTS/M/2000, Tanggal 24 Juli 2000. 2005 : Balai Irigasi, Pusat 

Litbang Sumber Daya Air di bawah naungan Departemen Pekerjaan 

Umum sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 54/PRT/2005, 

Tanggal 13 Desember 2005. 2010 : Balai Irigasi, Pusat Litbang 

Sumber Daya Air di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum 

sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/2010, 

Tanggal 31 Desember 2010. Sesuai dengan Permen PUPR No. 
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20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelasana 

Teknis nama Balai Irigasi diubah menjadi Balai Litbang Irigasi.” 

Informasi di atas kemudian dimasukkan ke dalam web Balai Litbang 

Irigasi, tampilannya dapat dilihat pada Gambar 2.7 di bawah ini : 

 

Gambar 6 Tampilan Sub Menu Sejarah Singkat Setelah  
Dilakukan Update 

2) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Tampilan awal dari sub menu kedudukan, tugas pokok dan fungsi 

dalam web Balai Litbang Irigasi sebagai berikut : 



Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Irigasi 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  10 

 

Gambar 7 Tampilan Sub Menu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 
Sebelum Dilakukan Update 

Update dilakukan dengan menambahkan informasi terkait peraturan 

tentang unit kerja Balai Litbang Irigasi. Informasi dalam sub menu ini 

diupdate menjadi sebagai berikut : 

“Kedudukan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat No. 20/PRT/M/2016 tanggal 1 Juni 2016. Balai 

Litbang Irigasi adalah salah satu pelaksana teknis di bidang teknologi 

irigasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.” 

Informasi di atas kemudian dimasukkan ke dalam web Balai Litbang 

Irigasi, tampilannya dapat dilihat pada Gambar 2.9 di bawah ini : 
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Gambar 8 Tampilan Sub Menu Kedudukan, Tugas Pokok  
dan Fungsi Setelah Dilakukan Update 

3) Struktur Organisasi Balai Litbang Irigasi 

Tampilan awal dari sub menu struktur orgasisasi dalam web Balai 

Litbang Irigasi sebagai berikut : 
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Gambar 9 Tampilan Sub Menu Struktur Organisasi Sebelum 
Dilakukan Update 

Update dilakukan dengan menambahkan informasi nama kepala balai, 

kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi layanan serta kepala seksi 

penyelenggara teknis. Struktur organisasi tersebut ada dalam Gambar 

10 sebagai berikut : 
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Gambar 10 Struktur Organisasi Balai Litbang Irigasi 

Informasi di atas kemudian dimasukkan ke dalam web Balai Litbang 

Irigasi, tampilannya dapat dilihat pada Gambar 11 di bawah ini : 
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Gambar 11 Tampilan Sub Menu Struktur Organisasi Setelah 
 Dilakukan Update 

4) Fasilitas 

Tampilan awal dari sub menu fasilitas dalam web Balai Litbang Irigasi 

sebagai berikut : 
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Gambar 12 Tampilan Sub Menu Fasilitas Sebelum Dilakukan Update 

Update dilakukan dengan menambahkan informasi terkait fasilitas-

fasilitas yang ada di Balai Litbang Irigasi. Fasilitas tersebut antara lain : 

1. Laboratorium  

Laboratorium pengujian yang terdiri dari 4 

pengujian laboratorium yaitu pengujian laboratorium 

mekanika tanah, pengujian laboratorium beton, 

pengujian laboratorium hidrolika, praktikum 

laboratorium dan tugas akhir mahasiswa. 

 

2. Ruang Kelas 

Terdapat 3 ruang kelas yang berada di lantai 1 

Gedung Information Center. Ruang kelas terdiri 

atas ruang kelas sekunder, tersier dan kuarter. 

Ruang sekunder berkapasitas 40-50 orang, ruang 

 

 



Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Irigasi 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  16 

tersier dan kuarter masing-masing berkapasitas 15 

orang. Masing-masing ruang kelas dilengkapi 

dengan meja dan kursi kelas serta proyektor dan 

papan tulis. 

 

3. Ruang Rapat  

Terdapat 1 ruang rapat yaitu Ruang Sidang Dr. A. 

Masumoto berada di lantai 1 Gedung Information 

Center. Ruang rapat ini berkapasitas 20 orang. 

Fasilitas yang ada di dalamnya yaitu meja kursi 

rapat, mikrofon di masing-masing meja, proyektor 

serta fasilitas teleconference. 

4. Perpustakaan 

Perpustakaan Balai Litbang Irigasi merupakan 

perpustakaan khusus yang berada di lingkungan 

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Perpustakaan Balai Litbang Irigasi telah terintegrasi 

dalam satu sistem informasi di lingkungan 

Kementerian PUPR, sehingga para pengunjung 

dapat mencari dan melihat koleksi melalui catalog 

komputerisasi (SIM Pustaka) pada jaringan internet. 

Bentuk koleksi yang tersedia, yaitu textbook, jurnal, 

prosiding, abstrak, handbook, Standar Nasional 

Indonesia, bulletin, symposium, guide book, dan 

laporan hasil penelitian. Koleksi mencapai ±4000 

buah yang meliputi bidang irigasi, teknik sipil, 

mekanika tanah, hidrolika teknik, dll. 

5. Dormitory 

Dormitory Balai Litbang Irigasi memiliki ruang 

serbaguna berkapasitas 200 orang, ruang makan 

berkapasitas 50 orang dan ruang tidur berkapasitas 

80 orang (20 kamar).  
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6. Fasilitas Lahan untuk Pelatihan Lapangan 

Pelatihan lapangan dapat memanfaatkan 

laboratorium outdoor yang berada di sisi paling 

belakang Balai Litbang Irigasi. Fasilitas yang dapat 

dimanfaatkan yaitu pompa air, jaringan perpipaan 

serta greenhouse. Salah satu contoh kegiatan 

pelatihan di lapangan adalah diklat penerapan 

irigasi tetes. 

Informasi di atas kemudian dimasukkan ke dalam web Balai Litbang 

Irigasi, tampilannya dapat dilihat pada Gambar 13 di bawah ini : 
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Gambar 13 Tampilan Sub Menu Fasilitas 
 Setelah Dilakukan Update 

 

b) Produk 

Pada menu produk dilakukan update dengan menambahkan beberapa 

produk hasil litbang tahun 2017. Produk hasil litbang tahun 2017 yang 

dimaksud antara lain saluran irigasi modular, pintu air berbahan karet, 

aplikasi Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) 

dan Sistem Pengelolaan Data Irigasi (SPDI). Tampilan menu produk 
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pada web Balai Litbang Irigasi sebelum dilakukan update seperti pada 

Gambar 14 berikut : 

 

Gambar 14 Pilihan Sub Menu pada Produk Balai Litbang Irigasi 

Update data yang ditambahkan dalam menu ini secara lengkap dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Saluran Irigasi Beton Pracetak Modular 

 

Gambar 15 Saluran Irigasi Beton Pracetak Modular 



Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Irigasi 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  20 

Latar Belakang 

Saluran pembawa merupakan komponen penting yang sangat 

mempengaruhi kinerja sistem irigasi. Dalam penilaian kinerja sistem 

irigasi (Kementerian PUPR, 2015), namum terjadi permasalahan 

seperti; 

a. Saluran irigasi konvensional (pasangan batu kali, batu bata, dll) 

tidak efektif untuk mengatasi rembesan dan kebocoran air di 

dalam saluran. 

b. Pada umumnya mutu dan kualitas saluran konvensional tidak 

seragam karena adanya perbedaan pada jenis bahan/ material 

yang digunakan dan kompetensi tenaga kerja berbeda pada 

masing-masing daerah. 

c. Lining beton pracetak sulit diaplikasikan karena belum ada 

bentuk standar yang dapat diproduksi secara masal. 

Tujuan 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji 

teknologi lining saluran modular untuk mendukung Teknologi 

Terapan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Irigasi serta 

dapat meningkatkan efisiensi pemberian air hingga 85% 

Kelebihan 

a. Waktu pengerjaan lining saluran modular relatif cepat apabila 

panjang saluran yang dikerjakan cukup panjang (lebih dari 70 

m). 

b. Lining saluran modular lebih hemat dalam jangka panjang (48%) 

walaupun memerlukan biaya investasi yang lebih tinggi (16%). 

c. Mempercepat dan mempermudah proses pelaksanaan 

d. Menjaga mutu dan kualitas pekerjaan 

e. Memperbaiki estetika 

f. kuat 

g. Pemeliharaan lebih mudah. 
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Uji Coba Lapangan 

 

Gambar 16 Lokasi Kegiatan di Provinsi Banten 

2) Pintu Air Berbahan Alternatif 

 

Gambar 17 Pintu Air Bahan Karet dan Fiber 

Latar Belakang 

Permintaan air terus meningkat baik dari sektor pertanian maupun non 

pertanian seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. 

Implikasinya, akan terjadi konflik penggunaan air antar sektor dan 

antar wilayah. Oleh karena itu, penggunaan air khususnya untuk 

kebutuhan pertanian harus dapat diefisienkan dan diefektifkan melalui 

gerakan irigasi hemat air. Ketepatan pendistribusian air di jaringan 

irigasi tentu memerlukan teknologi jaringan irigasi khususnya pintu air. 

Potensi penerapan pintu air dengan total jumlah Daerah Irigasi (DI) di 

seluruh Indonesia sebanyak 48.027 DI, dengan jumlah DI yang sangat 
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besar ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penyerapan 

produksi karet nasional. Melalui program peningkatan pemanfaatan 

karet alam domestik ini, diharapkan produk-produk berbasis karet 

alam yang dihasilkan lebih beragam. Balai Irigasi sebagai bagian dari 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat memperhatikan 

bahwa salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung 

pemanfaatan karet secara masif adalah penggunaan karet dalam 

pengelolaan infrastruktur, salah satunya dengan menggunakan karet 

sebagai bahan alternatif pintu air. 

Fiber glass adalah bahan paduan atau campuran beberapa bahan 

kimia (bahan komposit) yang bereaksi dan mengeras dalam waktu 

tertentu. Bahan ini mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan 

bahan lainya (seperti logam), diantaranya: ringan; mudah dibentuk; 

memiliki kekuatan yang tinggi (tergantung rasio beratnya); memiliki 

stabilitas dimensi yang baik; tahan terhadap panas, dingin, lembab, 

dan korosi; sebagai bahan insulasi listrik yang baik; dan murah. 

Tujuan 

Tujuan kegiatan ini yaitu uji coba penerapan terbatas teknologi bahan 

alternatif untuk infrastruktur irigasi guna menunjang teknologi irigasi 

hemat air dalam mendukung program pemerintah terkait kedaulatan 

pangan.  

Kelebihan 

a. Tahan Terhadap air yang Korosiv dan aman terhadap vandalisme 

(Pencurian) 

b. Lebih ringan dari pintu berbahan besi 
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Uji Coba Lapangan 

 

Gambar 18 Lokasi Kegiatan di saluran primer pengelolaan UPT 

PUPR Wilayah Situbondo 

3) Aplikasi Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi 

(SMOPI) 

 

Gambar 19 Tampilan SMOPI 
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Latar Belakang 

Pola tanam dalam satu daerah irigasi cenderung terdiversifikasi 

menyesuaikan dengan permintaan pasar. Oleh karena itu, sistem 

irigasi perlu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bersifat 

irigasi produktif (berorientasi untuk peningkatan produksi). Irigasi 

produktif lebih mengakomodasi diversifikasi tanaman yang 

sangat diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi 

global yang digerakkan oleh permintaan pasar. Karakteristik 

utama dari perubahan ini adalah perubahan manajemen irigasi 

dari gerak pasok (supply driven) menjadi gerak permintaan 

(demand driven) atas dasar pelayanan yang bersifat 

polisentrisitas.  

Perubahan ini tentu saja perlu didukung oleh infrastruktur, 

kelembagaan dan institusi yang memadai. Salah satu cara yang 

dapat ditempuh adalah dengan mengintegrasikan teknologi 

irigasi tepat waktu dan instrumentasi ke dalam jaringan irigasi. 

Penelitian dilakukan dalam bentuk desain dan pengembangan 

berdasarkan output yang telah disusun pada penelitian tahun 

sebelumnya. Model sistem yang dihasilkan kemudian dilakukan 

uji coba dan dievaluasi kinerjanya. 

Penerapan Terbatas Sistem Manajemen Operasi dan 

Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) bertujuan untuk mendapatkan 

bentuk aplikasi pelaporan operasi irigasi yang mampu dan efektif 

mendukung operasi irigasi, sehingga pembagian irigasi 

diharapkan dapat dilakukan mendekati tepat jumlah dan tepat 

waktu, dapat membantu dan mempercepat proses komunikasi 

antara petani pengguna air, petugas di lapangan dan instansi 

pemerintah yang menangani irigasi.  

Tujuan 
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Menerapkan aplikasi Sistem Manajemen Operasi dan 

Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) mendukung teknologi irigasi 

hemat air dalam menunjang program pemerintah terkait 

kedaulatan pangan 

Kelebihan 

a. Penyimpanan data lebih runut dan mudah untuk didapatkan 

b. Pendistribusian / pelaporan data dapat dilakukan langsung oleh 

aplikasi smopi 

c. Hemat biaya OP dan lebih cepat dalam pelaporan 

d. Proses perhitungan lebih akurat 

e. Tidak membutuhkan pengisian berulang pada blangko rekap. 

 

4) Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Irigasi (SPDI) 

 

Gambar 20 Tampilan SPDI 

Latar Belakang 

Data daerah irigasi di Indonesia masih belum tersusun dengan baik 

dalam suatu wadah yang mudah untuk di akses. Sistem pengelolaan 

Data Irigasi (SPDI) ini berisikan data hasil rekapitulasi pengumpulan 

data daerah irigasi telah diolah menjadi data base 

berbasis website yang diharapkan dapat menjadi wadah dan sarana 
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informasi daerah irigasi . Sistem Pangkalan Data Irigasi (SPDI). Data 

yang ditampilkan sudah merupakan data rekapitulasi tingkat 

administrasi maupun Wilayah Sungai dengan menampilkan informasi 

grafik dan tabel.  

Tujuan 

Kegiatan ini bertujuan memberikan keterbukaan data dan informasi 

tentang daerah irigasi di indonesia 

Kelebihan 

• Data dan informasi daerah irigasi mudah di akses melalui website  

• Data daerah irigasi terupdate sesuai permen PU terbaru Nomor 

14/PRT/M/2015 

Informasi di atas kemudian dimasukkan ke dalam web Balai Litbang Irigasi, 

tampilannya dapat dilihat pada gambar gambar di bawah ini : 

http://spdi.pusair-pu.go.id/
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Gambar 21 Tampilan Sub Menu Modular 
 Setelah Dilakukan Update 
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Gambar 22 Tampilan Sub Menu Produk Pintu Bahan Alternatif 
 Setelah Dilakukan Update 

 



Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Irigasi 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  29 

 

Gambar 23 Tampilan Sub Menu Produk Pengembangan SMOPI 
 Setelah Dilakukan Update 
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Gambar 24 Tampilan Sub Menu Produk Pengembangan Aplikasi SPDI 
 Setelah Dilakukan Update 

c) Layanan 

Pada menu layanan dilakukan update data tentang testimoni 

pemanfaatan output. Adapun testimoni yang dimaksud adalah lokasi-

lokasi penerapan teknologi yang digunakan oleh Balai Litbang Irigasi 

sebagai lokasi ujicoba. Data awal testimoni yang ada dalam web 

ditunjukkan pada Gambar 25 berikut: 
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Gambar 25 Daftar Testimoni sebelum dilakukan update 

Berdasarkan kegiatan tahun 2017, lokasi ujicoba kegiatan litbang Balai 

Litbang Irigasi telah bertambah antara lain : 

Tabel 1 Daftar Testimoni Penerima Manfaat Kegiatan Litbang Tahun 2017 

No Nama Output Pengguna 

1 Lining saluran ferosemen (3 lokasi) 

 

Pintu Sorong GFRP 

Seksi Rengasdengklok, 

Perum Jasa Tirta II 

2 Pintu Sorong GFRP (2 lokasi) Seksi Patrol, Perum 

Jasa Tirta II 

3 Boks Tersier Pracetak (5 lokasi) 

 

Lining saluran ferosemen (1 lokasi) 

Balai PSDA Wilayah III 

Ciranjang 

4 Sistem Manajemen Operasi Irigasi versi UPT SDA & ESDM Wil. 
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No Nama Output Pengguna 

2.0 Purwodadi, Purworejo 

5 Sistem Manajemen Operasi Irigasi versi 

2.0 

Dinas SDA & BM Kab. 

Banyumas 

6 Jaringan Irigasi Pipa pada Lahan Miring Kelompok Tani Sirat 

Alam, Kab. Sumedang 

7 Lining saluran irigasi dengan beton 

modular 

Dinas PUPR Propinsi 

Banten 

8 Jaringan Irigasi Air Tanah  BWS Nusa Tenggara 

Barat 

9 Pintu Air Berbahan Alternatif (Karet & 

Fiber) 

BBWS Brantas 

10 Sistem Manajemen Operasi dan 

Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) 

Dinas SDA dan BM 

Kabupaten Jember 

UPT PSDA Kabupaten 

Lumajang 

 

Daftar lokasi penerapan teknologi pada Tabel 2.1 di atas kemudian 

dimasukkan ke dalam web Balai Litbang Irigasi. Tampilan daftar 

testimoni setelah diupdate sebagai berikut : 
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Gambar 26 Daftar Testimoni setelah dilakukan update 

 

d) Publikasi 

Pada menu produk dilakukan update dengan menambahkan beberapa 

hasil kegiatan litbang tahun 2017. Selain pembahasan mengenai 

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

irigasi. Tampilan menu publikasi pada web Balai Litbang Irigasi sebelum 

dilakukan update seperti pada Gambar 27 berikut : 
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Gambar 27 Pilihan Sub Menu pada Publikasi Balai Litbang Irigasi 

Update data yang ditambahkan dalam menu ini secara lengkap dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Artikel 

Artikel yang ada dalam sub menu ini sebelum diupdate berisi dengan 

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

akan dimasukkan dalam sub menu ini adalah artikel atau berita 

seputar kegiatan di Balai Litbang Irigasi. Berikut tampilan sub menu 

artikel sebelum dilakukan update : 
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Gambar 28 Tampilan sub menu Artikel pada Web  
Balai Litbang Irigasi 

Artikel yang akan dimasukan dalam web ini telah disusun sesuai 

dengan format berita. Artikel ini membahas tentang saluran irigasi 

modular yang diliput oleh salah satu stasiun televisi. Berikut isi dari 

artikel secara lengkap : 
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“Irigasi sangat penting peranannya sebagai infrastruktur penopang 

ketahan pangan, namun kenyataannya dari luas saluran irigasi di 

Indonesia 46% diantaranya dalam kondisi rusak berat dan ringan. 

Jumlah ini sangat besar karena hampir separo dari luas total irigasi 

yang ada. Penyebabnya sendiri bermacam macam salah satunya 

karena pembuatannya masih secara 

konvensional (TVRI, 2018). Produk 

litbang balai irigasi yaitu Irigasi Beton 

Pracetak Modular pada tahun 2018 

ini telah berhasil mencuri perhatian 

pihak media, dalam hal ini Televisi 

Republik Indonesia (TVRI) dalam acara Indonesia Membangun. Ini 

merupakan salah satu bentuk prestasi sekaligus apresiasi terhadap 

hasil kerja keras dari para peneliti balai 

irigasi.  Teknologi terapan ini telah di 

bangun di beberapa lokasi yaitu  di 

Daerah Irigasi  Ciujung, daerah irigasi 

Kadungenep, Serang Banten, Daerah 

irigasi Cimajau, Pandeglang, Banten. 

Penurunan kondisi dan fungsi lining 

saluran umumnya mengakibatkan kebocoran dan kelongsoran tanggul 

saluran.  Hal ini dapat disebabkan karena umur bangunan, bencana 

atau kualitas bahan yang kurang baik saat konstruksi. Tindakan 

rehabilitasi pun umumnya terkendala karena keseragaman kualitas 

bahan yang sulit dikontrol dan kebutuhan pengerjaan yang relatif lama. 

Kelebihan dari Teknologi ini di kalim lebih hemat  biaya OP dalam 

jangka panjang (48%) walaupun memerlukan biaya investasi yang lebih 

tinggi (16%), anti longsor, dan mutu bangunan terjaga. untuk melihat 

berita selengkapnya dapat di klik disini” 

(  https://www.youtube.com/watch?v=uCSK2OSB2gg ) 

Tampilan akhir setelah artikel tersebut diinput dalam web adalah 

sebagai berikut : 

https://www.youtube.com/watch?v=uCSK2OSB2gg
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Gambar 29 Tampilan sub menu Artikel pada Web Balai Litbang 
Irigasi setelah diupdate 

 

2) Jurnal Irigasi 

Sebelum dilakukan update, pada sub menu jurnal irigasi hanya 

terdapat satu paragraf singkat yang dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan mengenai jurnal irigasi. Berikut merupakan tampilan 

sub menu ini sebelum dilakukan update: 

 

Gambar 30 Tampilan sub menu Jurnal Irigasi pada Web Balai Litbang 
Irigasi sebelum diupdate 

Penambahan penjelasan mengenai jurnal irigasi dilakukan dengan 

menambahkan sejarah penerbitan jurnal irigasi serta proses yang 
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dilalui hingga jurnal diterbitkan. Adapun isi dari sub menu jurnal irigasi 

dipaparkan secara lengkap sebagai berikut : 

“Jurnal Irigasi merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil-hasil 

penelitian, pengembangan, kajian atau gagasan yang berhubungan 

dengan bidang irigasi. Terbit pertama kali tahun 1986 dengan nama 

Jurnal Informasi Teknik dan pada tahun 2006 berganti nama menjadi 

Jurnal Irigasi yang diterbitkan 2 (dua) kali setahun yaitu pada bulan Juni 

dan November, kemudian pada tahun 2011 Jurnal Irigasi terbit lebih 

cepat dalam setiap tahunnya menjadi bulan Mei dan Oktober. 

Jurnal Irigasi mempublikasi artikel ilmiah, review artikel dan studi kasus 

terkait irigasi dan drainase. Ruang lingkup Jurnal Irigasi meliputi survey, 

investigasi, desain, akuisisi lahan, konstruksi, operasi, pemeliharaan di 

sistem irigasi yang ditinjau baik dari sisi teknis, ekonomi dan 

kelembagaan. Jurnal Irigasi terbuka untuk umum, peneliti, perekayasa, 

akademisi, praktisi dan pemerhati masalah irigasi. 

Proses review dalam jurnal irigasi tersaji dalam tahapan berikut: 

• Memberikan umpan balik tertulis pada waktu yang tepat pada manfaat 

ilmiah dan nilai ilmiah dari pekerjaan, hal tersebut dilaksanakan dengan 

mendokumentasikan secara tertulis pendapat para mitra bestari. 

• Menunjukkan apakah tulisan memiliki komposisi karya yang jelas, 

singkat, dan relevan dan rating, akurasi ilmiah, orisinalitas, dan menarik 

bagi pembaca. 

• Menghindari komentar atau kritik pribadi dan menahan diri dari kontak 

penulis langsung tanpa izin editor. 

• Memberitahukan penyunting segera jika tidak dapat meninjau secara 

tepat waktu dan memberikan nama-nama mitra bestari potensial 

lainnya. 

• Menentukan prestasi ilmiah, orisinalitas, dan ruang lingkup pekerjaan; 

menunjukkan cara untuk memperbaikinya, dan merekomendasikan 

penerimaan atau penolakan saat menggunakan skala penilaian. 

• Memperhatikan segala keprihatinan etis, seperti kesamaan substansial 

antar naskah terakhir dan makalah yang telah diterbitkan atau naskah 

yang diserahkan ke jurnal lain. 
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• Memperingatkan penyunting tentang setiap konflik pribadi, finansial 

atau konflik kepentingan dan menurun ketika meninjau kemungkinan 

konflik yang ada. 

• Memastikan bahwa artikel yang dipublikasikan mematuhi standar jurnal. 

• Melindungi pembaca dari penelitian yang salah atau cacat dan studi 

yang tidak dapat divalidasi oleh orang lain. 

• Menjadi waspada terhadap kegagalan untuk mengutip kerja yang 

relevan oleh para ilmuwan lain” 

Dari paparan di atas, kemudian dilakukan update ke dalam web. 

Sehingga tampilan sub menu jurnal irigasi berubah menjadi seperti 

berikut : 

 

Gambar 31 Tampilan sub menu Jurnal Irigasi pada Web Balai Litbang 
Irigasi setelah diupdate 
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3) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 

Dalam sub menu ini dilakukan penambahan kegiatan litbang yang 

dilaksanakan Balai Litbang Irigasi pada tahun 2017. Berikut daftar 

kegiatan yang ditambahkan dalam sub menu ini : 

Tabel 2 Daftar Kegiatan Litbang 2017 yang Ditambahkan dalam Web 

Judul Tahun Kata Kunci 

Penerapan Terbatas (Pilot Project) 

Jaringan Irigasi Air Tanah 

2017 jaringan irigasi air 

tanah, JIAT, sumber 

air, irigasi bertekanan 

Penerapan Terbatas (Pilot Project) 

Pintu Air Berbahan Alternatif (Fiber 

dan Karet) 

2017 Pintu air, fiberglass, 

karet, bahan alternatif 

Penerapan Terbatas (Pilot Project) 

Sistem Manajemen Operasi dan 

Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) 

2017 SMOI, SMPI, SMOPI, 

Blangko O, Blangko P 

Pengembangan Infrastruktur Jaringan 

Irigasi 

2017 Modular, hujan efektif, 

portabel, pembuka pintu 

Identifikasi Potensi Mikro Hidro di 

Jaringan Irigasi 

2017 Mikro Hidro, saluran 

irigasi, peta potensi 

 

Tampilan awal untuk sub menu penelitian dan pengembangan 

sebelum dilakukan update seperti berikut : 

http://web.irigasi.net/kata-kunci-litbang/jaringan-irigasi-air-tanah
http://web.irigasi.net/kata-kunci-litbang/jaringan-irigasi-air-tanah
http://web.irigasi.net/kata-kunci-litbang/jiat
http://web.irigasi.net/kata-kunci-litbang/sumber-air
http://web.irigasi.net/kata-kunci-litbang/sumber-air
http://web.irigasi.net/kata-kunci-litbang/irigasi-bertekanan
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Gambar 32 Tampilan sub menu Penelitian dan Pengembangan pada 
Web Balai Litbang Irigasi sebelum diupdate 

Selain penambahan kegiatan dalam tabel di atas, juga dilengkapi 

dengan uraian penjelasan dan ringkasan hasil kegiatan litbang 2017. 

Berikut uraian untuk masing-masing kegiatannya : 

1. Penerapan Terbatas (Pilot Project) Jaringan Irigasi Air Tanah 

Salah satu prioritas kebijakan pemerintah melalui program besar 

Nawacita adalah bidang irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, 

dengan melakukan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan 

distribusi air irigasi yang dilakukan dalam bentuk peningkatan 

keandalan sarana dan prasarana jaringan irigasi. Saat ini sekitar 60% 

dari jaringan Irigasi air tanah yang terbangun dalam kondisi rusak 

termasuk di Nusa Tenggara Barat. Salah satu penyebabnya adalah 

tingginya biaya operasi dan pemeliharaan. 

Untuk itu perlu adanya teknologi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) 

dalam rangka mendukung Teknologi Jaringan Irigasi Hemat Air di 
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Indonesia. Pelaksanaan pekerjaan ini meliputi pembuatan desain 

jaringan, pelaksanaan pekerjaan dan uji kinerja. Untuk mendukung 

pembuatan desain dilaksanakan pengumpulan data sekunder maupun 

dari survei lapangan. Setelah didapat desain yang sesuai maka 

dilaksanakan pemasangan jaringan sesuai dengan desain tersebut.  

Setelah jaringan terpasang maka dilaksanakan uji kinerja yaitu 

pengujian keseragaman tetesan. 

Dari pemasangan jaringan ini terjadi peningkatan fungsi lahan dari 

lahan tidur menjadi dapat ditanami. Untuk kedepannya pekerjaan ini 

perlu koordinasi yang baik dengan pihak pihak terkait untuk 

keberlanjutan. 

 

Tahun : 2017 

Kata Kunci : jaringan irigasi air tanah, JIAT, sumber air, irigasi 

bertekanan 

File : * file ringkasan terlampir pdf 

Tim : Marasi Deon Joubert, Ratna Manik Pratiwi, Teguh Pamungkas, 

Guntur Safei 

 

2. Penerapan Terbatas (Pilot Project) Pintu Air Berbahan Alternatif (Fiber 

dan Karet) 

Potensi penerapan pintu air dengan total jumlah Daerah Irigasi (DI) di 

seluruh Indonesia sebanyak 48.027 DI, dengan jumlah DI yang sangat 

besar ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penyerapan 

produksi karet nasional. Melalui program peningkatan pemanfaatan 

karet alam domestik ini, diharapkan produk-produk berbasis karet alam 

yang dihasilkan lebih beragam. Balai Litbang Irigasi sebagai bagian dari 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat memperhatikan 

bahwa salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung 

pemanfaatan karet secara masif adalah penggunaan karet dalam 

pengelolaan infrastruktur, salah satunya dengan menggunakan karet 

sebagai bahan alternatif pintu air. 

Fiber glass adalah bahan paduan atau campuran beberapa bahan 

kimia (bahan komposit) yang bereaksi dan mengeras dalam waktu 

tertentu. Bahan ini mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan 

http://web.irigasi.net/kata-kunci-litbang/jaringan-irigasi-air-tanah
http://web.irigasi.net/kata-kunci-litbang/jiat
http://web.irigasi.net/kata-kunci-litbang/sumber-air
http://web.irigasi.net/kata-kunci-litbang/irigasi-bertekanan
http://web.irigasi.net/kata-kunci-litbang/irigasi-bertekanan
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bahan lainya (seperti logam), diantaranya: ringan; mudah dibentuk; 

memiliki kekuatan yang tinggi (tergantung rasio beratnya); memiliki 

stabilitas dimensi yang baik; tahan terhadap panas, dingin, lembab, dan 

korosi; sebagai bahan insulasi listrik yang baik; dan murah. Sifat fisik 

material ini ditentukan berdasarkan hasil penelitian Balai Litbang Irigasi, 

dan dilakukan pengujian laboratorium untuk mendapatkan sifat-sifat 

yang sesuai untuk dapat digunakan sebagai pintu air. Syarat material 

fiber glass untuk pintu air antara lain pada parameter: kuat tarik 

minimal, kuat lentur minimal (σ), berat jenis minimal, modulus elastisitas 

keausan maksimal, penyerapan air maksimum, perubahan kuat lentur 

maksimum setelah uji perendaman, perubahan kuat lentur maksimum 

setelah uji penyinaran Q-UV, dan perubahan berat maksimum setelah 

uji perendaman.  

Penerapan pintu air berbahan alternatif ini memiliki dampak positif 

terhadap alternatif bahan pintu air terutama pada lokasi dengan kondisi 

air khusus, dan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan 

keairan. 

Tahun : 2017 

Kata Kunci : Pintu air, fiberglass, karet, bahan alternatif 

File : *  file ringkasan terlampir pdf 

Tim : Susi Hidayah, Teguh Pamungkas, Muhammad Uzaer, Dewi 

Fitriana, Nur Choiri, Guntur Safei, Sulardi 

 

3. Penerapan Terbatas (Pilot Project) Sistem Manajemen Operasi dan 

Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) 

Pola tanam dalam satu daerah irigasi cenderung terdiversifikasi 

menyesuaikan dengan permintaan pasar. Oleh karena itu, sistem irigasi 

perlu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bersifat irigasi produktif 

(berorientasi untuk peningkatan produksi). Irigasi produktif lebih 

mengakomodasi diversifikasi tanaman yang sangat diperlukan untuk 

mengantisipasi perkembangan ekonomi global yang digerakkan oleh 

permintaan pasar. Karakteristik utama dari perubahan ini adalah 

perubahan manajemen irigasi dari gerak pasok (supply driven) menjadi 
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gerak permintaan (demand driven) atas dasar pelayanan yang bersifat 

polisentrisitas.  

Perubahan ini tentu saja perlu didukung oleh infrastruktur, 

kelembagaan dan institusi yang memadai. Salah satu cara yang dapat 

ditempuh adalah dengan mengintegrasikan teknologi irigasi tepat waktu 

dan instrumentasi ke dalam jaringan irigasi. Penelitian dilakukan dalam 

bentuk desain dan pengembangan berdasarkan output yang telah 

disusun pada penelitian tahun sebelumnya. Model sistem yang 

dihasilkan kemudian dilakukan uji coba dan dievaluasi kinerjanya. 

Penerapan Terbatas Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan 

Irigasi (SMOPI) bertujuan untuk mendapatkan bentuk aplikasi 

pelaporan operasi irigasi yang mampu dan efektif mendukung operasi 

irigasi, sehingga pembagian irigasi diharapkan dapat dilakukan 

mendekati tepat jumlah dan tepat waktu, dapat membantu dan 

mempercepat proses komunikasi antara petani pengguna air, petugas 

di lapangan dan instansi pemerintah yang menangani irigasi. Kegiatan 

ujicoba SMOPI dengan metode perhitungan kebutuhan air LPR-FPR 

dilakukan di daerah irigasi Bondoyudo, Kabupaten Lumajang dan 

Jember, Jawa Timur. Metode perhitungan kebutuhan air LPR-FPR 

hanya digunakan di Jawa Timur saja. Perhitungan ini didasarkan pada 

faktor palawija relatif. Dari ujicoba kesesuaian aplikasi SMOPI dengan 

metode LPR-FPR di DI Bondoyudo, dapat dievaluasi kinerja SMOPI. 

Pembuatan aplikasi Sistem Manajemen Pemeliharaan Irigasi 

didasarkan pada Permen PU Nomor 12/PRT/M tahun 2015 tentang 

Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Blangko pemeliharan 

terdiri atas 10 blangko yang terdiri atas 5 tahap, yaitu inspeksi, 

perencanaan, persiapan, pemeliharaan (swakelola dan kontraktual), 

serta evaluasi kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi. 

 

Tahun : 2017 

Kata Kunci : SMOI, SMPI, SMOPI, Blangko O, Blangko P 

File : * file ringkasan terlampir pdf 

Tim : Susi Hidayah, Joko Triyono, Nur Choiri, Dewi Fitriana, Oktawidyati 

Menur, Widya Utaminingsih, Hasna Soraya 
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4. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Irigasi 

Pengembangan infrastruktur jaringan irigasi dilaksanakan karena (i) 

Saluran irigasi konvensional tidak efektif untuk mengatasi rembesan 

dan kebocoran air di dalam saluran (ii) hasil penelitian hujan efektif 

yang ada masih belum cukup memberikan data dan informasi yang 

akurat dan komprehensif untuk mewakili karakteristik masing-masing 

jenis tanah, (iii) Pengoperasian pintu air terkendala dengan 

ketersediaan peralatan elektromekanis yang mampu meringankan 

operasi. 

Pengembangan infrastruktur jaringan irigasi bertujuan untuk 

mendapatkan teknologi saluran irigasi berbasis modular dan teknologi 

terapan pengembangan infrastruktur jaringan irigasi. 

Tahun : 2017 

Kata Kunci : Modular, hujan efektif, portabel, pembuka pintu  

File : * file ringkasan terlampir pdf 

Tim : Hanhan A. Sofiyuddin, Muhammad Uzaer, Joko Triyono, Teguh 

Pamungkas, Hasna Soraya 

 

5. Identifikasi Potensi Mikro Hidro di Jaringan Irigasi 

Metode pelaksanaan dalam identifikasi potensi mikro hidro di jaringan 

irigasi adalah dengan merancang format kebutuhan data potensi mikro 

hidro di jaringan irigasi berdasarkan kriteria potensi yang telah 

ditentukan, yaitu beda tinggi (head) bangunan yang berpotensi pada 

saluran irigasi minimal sebesar 2 meter dan debit air pada saluran 

irigasi minimal sebesar 1 m3/detik. Untuk dapat dilakukan plot titik 

potensi ke dalam data spasial (citra), maka data yang dibutuhkan data 

spasial lokasi bangunan terjun atau got miring pada saluran irigasi. 

Inventarisasi data Daerah Irigasi (DI) yang berasal dari data 

Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) yang telah dimiliki Balai Litbang Irigasi 

merupakan salah satu upaya untuk mengumpulkan data spasial 

jaringan irigasi. Wawancara dengan narasumber dari BBWS/BWS serta 

Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di 
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masing-masing instansi terkait untuk menggali informasi mengenai data 

potensi mikrohidro di jaringan irigasi selain berhasil mengumpulkan 

data sekunder jaringan irigasi, juga berhasil diidentifikasi lokasi Daerah 

Irigasi potensial dengan melakukan kunjungan lapangan ke titik lokasi 

potensi.  

Data hasil perhitungan potensi energi yang telah diperoleh dari kegiatan 

lapangan digunakan sebagai input Peta Potensi Mikro Hidro di Jaringan 

Irigasi. Peta Potensi Mikro Hidro di Jaringan Irigasi berisi informasi 

potensi tenaga listrik yang dihasilkan dari energi mikro hidro yang 

dikembangkan di jaringan irigasi. Potensi mikro hidro yang dihasilkan 

dalam bentuk besarnya energi listrik per kilo Watt (kW) pada setiap titik 

bangunan terjun atau got miring.  

Tahun : 2017 

Kata Kunci : Mikro Hidro, saluran irigasi, peta potensi 

File : * file ringkasan terlampir pdf 

Tim : Sinta Nur Aini, Guntur Safei, Joko Triyono, Hanhan Ahmad 

Sofiyuddin, Santi Lestari, Sumbarmi, Afida Zukhrufiyati. 

Informasi di atas dimasukkan ke dalam web Balai Litbang Irigasi. Hasil 

dari update web seperti pada gambar-gambar berikut : 

 

Gambar 33 Tampilan menu Penelitian dan Pengembangan pada 
Web Balai Litbang Irigasi setelah diupdate 
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Gambar 34 Tampilan sub menu Pengembangan Infrastruktur 
Jaringan Irigasi pada Web Balai Litbang Irigasi setelah diupdate 
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Gambar 35 Tampilan sub menu Penerapan Terbatas SMOPI pada 
Web Balai Litbang Irigasi setelah diupdate 
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Gambar 36 Tampilan sub menu Penerapan Terbatas Pintu Air Bahan 
Alternatif pada Web Balai Litbang Irigasi setelah diupdate 

 

Gambar 37 Tampilan sub menu Penerapan Terbatas JIAT pada Web 
Balai Litbang Irigasi setelah diupdate 
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Gambar 38 Tampilan sub menu Identifikasi Potensi Mikro Hidro pada 
Web Balai Litbang Irigasi setelah diupdate 

Sinkronisasi Data Spasial Bidang Sumber Daya Air 

1) Pengumpulan data Daerah Irigasi 

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

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

Pemetaan dan Informasi Infrastruktur – Pusdatin Kementerian PUPR. Data-

data spasial DI tersebut merupakan hasil dari verifikasi dan updating terbaru 

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

spasial DI telah disesuaikan dengan data DI Kewenangan Pusat yang tertera 

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

merupakan data batas DI Kewenangan Pusat di Indonesia dengan informasi 

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

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

pada data spasial DI Kewenangan Pusat di Indonesia ditunjukkan seperti 

Gambar 39 berikut ini : 
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Gambar 39 Tabel atribut pada data spasial DI 

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

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

updating informasi atribut pada data spasial DI berada pada ketiga provinsi 

tersebut. Penyesuaian informasi atribut pada data DI dilakukan berdasarkan 

format atribut pada portal SIG SDA. Penambahan informasi atribut berupa 

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

skema jaringan, serta batas wilayah irigasi. Pengumpulan data untuk 

menunjang kengkapan data atribut yang sesuai dengan SIG SDA telah 

dilaksanakan pada Tahun 2017 sesuai dengan kegiatan penelitian yang 

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

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

mengakomodir kelengkapan atribut DI di provinsi-provinsi tersebut. 

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

ditunjukkan oleh Gambar 40 berikut ini. 
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Gambar 40 Peta DI Kewenangan Pusat Provinsi Bali 

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

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

yang terdapat di Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 

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

hanya seperti yang tertera pada atribut asli data tersebut. penambahan 

informasi yang disesuaikan dengan portal SIG SDA belum dapat dipenuhi 

dikarenakan tidak tersedianya data pendukung lain seperti skema jaringan 

irigasi. Gambar 41 merupakan tabel atribut dari DI Tukad Petanu. 
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Gambar 41 Tabel Atribut DI Tukad Petanu 

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

verifikasi dan updating data menunjukkan sejumlah 10 DI Kewengan Pusat, 

dimana jumlah DI Kewenangan Pusat yang terdapat pada Provinsi Nusa 

Tenggara Barat adalah 15 DI. Gambar 42 merupakan peta sebaran DI di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Gambar 42 Peta DI Kewenangan Pusat Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Informasi mengenai data DI yang tersedia hanya seperti yang tertera pada 

atribut asli data tersebut. Penambahan informasi yang disesuaikan dengan 

portal SIG SDA belum dapat dipenuhi dikarenakan tidak tersedianya data 
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pendukung lain seperti skema jaringan irigasi. Gambar 43 merupakan tabel 

atribut dari DI yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Gambar 43 Tabel Atribut DI Kewenangan Pusat di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan lokasi penerapan terbatas JIAT 

(Jaringan Irigasi Air Tanah) oleh Balai Litbang Irigasi pada Tahun 2017. 

Pengumpulan data-data irigasi dilakukan seiring dengan pelasanaan 

kegiatan tersebut. Data spasial yang berhasil diperoleh adalah data lokasi 

sumur pompa beserta titik-titik batas dari petak lahan yang ditanami tebu 

dengan memanfaatkan JIAT. Lokasi penerapan terbatas JIAT berada di luar 

dari DI eksisting seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 40 di atas. Gambar 

44 merupakan sebaran titik-titik batas petak lahan yang diperoleh dari hasil 

plotting secara langsung di lapangan.  
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Gambar 44 Titik Titik Batasan Lahan 

Desain jaringan diawali dengan pembuatan peta topografi bersumber dari 

data GPS RTK hasil survei. Peta topografi yang dibuat memiliki luas sekitar 

127 Ha yang berada di kawasan Desa Sori Tatanga (Gambar 44). Dari peta 

tersebut terlihat bahwa walaupun lahannya cukup bergelombang tetapi 

termasuk datar dengan beda tinggi sekitar 3%. Di bagian utara, elevasinya 

lebih tinggi menurun mendekati jalan utama.  

Setelah didapatkan peta topografi, selanjutnya dilakukan penentuan lokasi 

sumur serta mencari data kepemilikan lahan. Pada awalnya, lokasi sumur 

telah direncanakan dari hasil pendugaan geolistrik yang dilakukan pada 

tahun 2016. 
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Gambar 45 Peta Kontur Desa Sori Tatanga 

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

verifikasi dan updating data menunjukkan sejumlah 24 DI Kewengan Pusat, 

dimana jumlah DI Kewenangan Pusat yang terdapat pada Provinsi Nusa 

Tenggara Timur adalah 24 DI. Gambar 46 merupakan peta sebaran DI di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
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Gambar 46 Peta DI Kewenangan Pusat Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Informasi mengenai data DI yang tersedia hanya seperti yang tertera pada 

atribut asli data tersebut. Penambahan informasi yang disesuaikan dengan 

portal SIG SDA belum dapat dipenuhi dikarenakan tidak tersedianya data 

pendukung lain seperti skema jaringan irigasi. Gambar 47  merupakan tabel 

atribut dari DI yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

 

Gambar 47 Tabel Atribut DI Kewenangan Pusat di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur 
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2) Peta Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

Identifikasi Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi merupakan salah satu 

kegiatan tahun 2017 yang menghasilkan output berupa data spasial atau 

peta. Peta tersebut merupakan hasil data yang nantinya diunggah atau 

ditampilkan ke dalam portal SIG SDA. Peta potensi mikro hidro di jaringan 

irigasi memberikan informasi mengenai plot lokasi yang untuk dibangun 

mikrohidro. Lokasi tersebut berada pada suatu saluran irigasi. 

Daerah kajian pemetaan pada tahun 2017 adalah Pulau Jawa. Gambar 48 

merupakan sebaran lokasi potensi mikrohidro di jaringan irigasi di Pulau 

Jawa beserta peta jaringan irigasinya. 

 

Gambar 48 Peta Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

Daerah Irigasi yang berpotensi untuk pengembangan mikrohidro pada 

dasarnya merupakan Daerah Irigasi yang terletak pada topografi yang 

landai. Terlihat pada peta bahwa lokasi potensial sebagian besar terdapat 

pada bagian selatan Pulau Jawa, dimana daerah tersebut merupakan 

daerah yang berbukit atau landai. Hal itu dikarenakan daerah yang 

berpotensi mikrohidro diidentifikasi berdasarkan beda tinggi pada suatu 

saluran irigasi. Penentuan potensi mikro hidro di jaringan irigasi disesuaikan 

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

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

pengumpulan data beserta kunjungan lapangan untuk mendukung 

tersedianya output kegiatan ini. Daerah yang memiliki potensi 



Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Irigasi 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  59 

pengembangan mikro hidro di jaringan irigasi diantaranya adalah 

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

Malang. 

Selain berisi tentang sebaran lokasi potensialnya, peta potensi mikrohidro 

tersebut juga memberikan informasi mengenai potensi daya yang 

dihasilkan serta teknologi turbin yang dapat diterapkan. Gambar 2.50 

merupakan isi tabel atribut dari peta potensi mikrohidro di jaringan irigasi 

Pulau Jawa. Potensi mikrohidro di jaringan irigasi dipengaruhi oleh debit 

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

menggunakan data perencanaan irigasi serta pengukuran di lapangan, 

begitupula dengan data head. Head pada saluran irigasi ditandai dengan 

adanya bangunan terjun dan got miring pada suatu saluran irigasi. 

 

Gambar 49 Tabel Atribut Peta Potensi Mikrohidro di Jaringan Irigasi 

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pengembangan mikro hidro di jaringan 

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

Tasikmalaya. Salah satu potensi mikro hidro di Kabupaten Garut mempunyai 

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

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

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

juga memiliki potensi mikro hidro di jaringan irigasi yang dapat 

dikembangkan. Bahkan pada titik-titik yang telah beroperasi telah banyak 
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yang didistribusikan melalui PLN. Kabupaten Banjarnegara merupakan salah 

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

kW. Lokasi potensial yang mempunyai head besar juga terdapat pada 

Saluran Induk Kalibawang berada di Kabupaten Kulonprogo Provinsi 

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

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

Teknologi turbin mikrohidro pada masing-masing titik potensi diterapkan 

berdasarkan pertimbangan head dan debit pada saluran irigasinya agar 

efisiensi turbin dan generator dapat optimal. Contoh turbin yang bisa 

diterapkan untuk mikro hidro adalah turbin jenis propeler dan crossflow. 

Turbin jenis propeler dapat diterapkan pada ketinggian minimal 2 meter dan 

efisiensinya mencapai 95%. Namun hanya cocok diterapkan pada aliran 

yang bersih dan bebas sampah. Turbin jenis crossflow merupakan turbin 

handal yang dapat menyaring sampah yang masuk tetapi efisiensinya hanya 

80%, dapat diterapkan pada ketinggian minimal 6 meter. 
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