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KATA PENGANTAR  

Membangun ketahanan pangan di wilayah pulau-pulau kecil merupakan suatu tantangan. 
Pengembangan pertanian di pulau kecil masih banyak mengalami kendala dikarenakan kondisi 
sumber daya pertanian di pulau kecil umumnya terbatas baik lahan maupun sumber daya air. 
Dengan demikian pengembangan pertanian di Pulau Kecil perlu didukung suatu teknologi 
irigasi yang tepat untuk menjamin kontinuitas produksi pertanian serta pengelolaan irigasi 
berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas lahan.  

Atas permasalan tersebut, Balai Litbang Irigasi tahun 2018 melaksanakan kajian penerapan 
teknologi irigasi hemat air (irigasi mikro) untuk menghasilkan suatu alternatif teknologi  yang 
sangat diperlukan oleh para petani dan staekholder untuk  pengembangan irigasi di pulau kecil. 

Output Penerapan Teknologi Irigasi Hemat Air, merupakan hasil pengembangan teknologi 
Irigasi Mikro, di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah berupa pilot project 
dengan lingkup: perencanaan, penerapan dan pemantauan kinerja skala penerapan terbatas. 

Penerapan terbatas ini diharapkan dapat menjadi percontohan pengembangan sistem jaringan 
irigasi dalam rangka optimalisasi irigasi di pulau kecil dan bahan masukan dalam menunjang 
program pemerintah mendukung ketahanan pangan dan air. 

Buku output ini disusun oleh Dadan Rahmandani, ST, MPSDA; Abid Hendri Indarta, ST; Hanhan 
Ahmad S., STP, M.Agr; dibawah koordinasi Segel Ginting, S.Si., MPSDA dan dengan bimbingan 
Rahmat Suria Lubis, ST, MT. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada narasumber dan semua pihak yang telah 
memberikan masukan serta dukungan atas penyusunan buku output Penerapan Teknologi 
Irigasi Hemat Air. 
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DAFTAR ISTILAH 

 

Air Permukaan adalah air yang berasal dari sumber air permukaan (sungai, danau, mata  
air, terjunan air). 

Air Tanah  adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah 
permukaan tanah. 

Evaporasi  adalah proses perubahan molekul dari keadaan cair menjadi uap. 

Evapotranspirasi  adalah penguapan total baik dari permukaan air, daratan, maupun dari 
tumbuh-tumbuhan. Faktor yang mempengaruhinya antara lain nilai 
koefisien tanaman, suhu udara, kelembaban udara, kecepatan angin, 
tekanan udara, sinar matahari, ketinggian lokasi daln lain-lain 

Emiter  adalah komponen yang menyalurkan air dari pipa lateral ke tanah sekitar 
tanaman, contoh octa emitter, dripper mini sprayer head, mini sprinkler 
head dan lain-lain. 

Irigasi Bertekanan adalah sistem pemberian air ke lahan pertanian dengan menggunakan 
tekanan (pressure). Jenisnya adalah curah (sprinkler) dan mikro (drip). 

Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari 
sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah 
termasuk bangunan di dalamnya. 

Koefisien Keseragaman (coefficient of uniformity/CU) adalah keseragaman penyebaran 
volume air atau tetesan air. 

Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk 
kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana 
tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian 
air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, 
memantau dan mengevaluasi.  

Pipa Utama  adalah pipa yang mengalirkan air dari pembangkit tekanan air ke pipa 
pembagi atau pipa lateral. 

Pipa Pembagi (manifold) adalah pipa yang mengalirkan air dari pipa utama ke pipa lateral bila 
diperlukan 

Pipa Lateral  adalah pipa yang mengalirkan air dari pipa pembagi ke pipa peninggi 
(riser). 

Sumber Air  adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, 
di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. 

Transpirasi  adalah penguapan air yang berlangsung pada jaringan hidup dan 
dipengaruhi oleh fisiologi tumbuhan 

Tanaman Bernilai Ekonomi Tinggi (TBET) adalah suatu jenis tanaman yang mempunyai. 
produksi dengan nilai jual tinggi. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 

Maluku merupakan salah satu provinsi yang mempunyai wilayah daratannya didominasi oleh 
pulau-pulau kecil. Jumlah pulau di Provinsi Maluku berdasarkan identifikasi citra satelit dari 
LAPAN mencapai 1.412 buah (Titaley, 2006). Kondisi geografis kepulauan, merupakan salah satu 
tantangan besar untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan khususnya pada wilayah pulau-pulau 
kecil yang relatif sulit dijangkau. Kondisi unik pulau kecil, memerlukan strategi khusus agar 
mampu mencukupi kebutuhan pangan secara berkesinambungan.  

Kondisi saat ini, sebagian besar kebutuhan pangan untuk wilayah pulau-pulau kecil bergantung 
pada wilayah lain yang dipenuhi dari pulau induknya. Sistem ketahanan pangan seperti ini sangat 
berisiko, karena pada saat-saat tertentu suatu wilayah pulau kecil dapat terisolasi dari wilayah 
luar karena kondisi cuaca dan laut serta kondisi infrastruktur transportasi yang tidak 
memungkinkan untuk pelayaran selama rentang waktu tertentu. Kondisi demikian sangat 
berpengaruh terhadap kelancaran distribusi bahan pangan. Untuk itu diperlukan upaya untuk 
meningkatkan kapasitas produksi pangan sendiri di wilayah pulau-pulau kecil.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kemampuan penyediaan pangan 
secara mandiri dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber pangan lokal seperti jagung, 
ubi-ubian, singkong, sagu, dan sebagainya sesuai dengan potensi setiap daerah. Kartasasmita 
(2005) mengatakan bahwa dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, membuka peluang 
keberlangsungan ketahanan pangan nasional dengan berbagai keunikan dan keanekaragam 
hayati dan budaya lokalnya. Dengan demikian, ketahanan pangan nasional sangat ditentukan 
oleh ketahanan pangan di daerah, termasuk pengembangan pangan di pulau-pulau kecil. 
Membangun ketahanan pangan di wilayah pulau-pulau kecil merupakan suatu tantangan, karena 
kondisi sumber daya pertanian umumnya terbatas, baik lahan maupun sumber daya air. 
Pemanfaatan lahan di pulau kecil untuk pertanian sering banyak dijumpai kendala, karena lahan 
di pulau kecil memiliki kondisi agro ekosistim yang berbeda dan beragam.  Kondisi lahan di pulau 
kecil umumnya dicirikan oleh: (i) kondisi tanah porous, (ii) peka terhadap erosi bila tanahnya 
tidak tertutup vegetasi, (iii) tingkat kesuburan tanahnya rendah, (iv) ketersediaan air terbatas, 
dan (v) lapisan olah tanah dibawahnya memiliki kelembaban yang sangat rendah. Dengan 
demikian pengembangan pertanian di pulau kecil perlu didukung suatu metode irigasi yang tepat 
untuk menjamin kontinuitas produksi pertanian serta pengelolaan irigasi berkelanjutan yang 
dapat meningkatkan produktivitas lahan di pulau kecil. Sumber air yang jauh dari lahan pertanian 
harus dapat disalurkan tanpa mengalami kebocoran, rembesan dan kehilangan air lainnya yang 
tidak dapat dimanfaatkan lagi.  
Irigasi mikro dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan produktivitas lahan di pulau kecil. Sistem 
irigasi ini merupakan suatu istilah irigasi yang hanya mengaplikasikan air di sekitar zona 
perakaran tanaman dan merupakan salah satu teknologi irigasi bertekanan rendah dengan 
efisiensi irigasi sangat tinggi (> 80 %). Irigasi mikro cocok  diterapkan pada lahan dimana 
ketersediaan air terbatas, lahan berpasir, berbatu atau sukar didatarkan. Irigasi mikro saat ini 
banyak dipakai, terutama di negara-negara maju yang menyadari bagaimana bernilainya air 
untuk kehidupan, karena sangat hemat pemakaiannya sesuai kebutuhan tanaman. Irigasi mikro 
saat ini sangat popular tidak hanya di terapkan pada daerah kering, tetapi di daerah perkotaan 
dan daerah-daerah basah dimana air bernilai mahal. 
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Lokasi  penerapan terbatas teknologi irigasi hemat air (irigasi mikro) terletak di Pulau Haruku, 
yang merupakan salah satu pulau kecil di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Saat ini, 
masyarakat di Pulau haruku sangat mengadalkan pasokan bahan pangan dari Pulau Ambon, 
Seram dan Pulau Buru. Kondisi seperti ini banyak menimbulkan permasalahan dan sangat berat 
dirasakan oleh masyarakat di Pulau Haruku. Harga bahan makanan pokok menjadi mahal dan 
sangat ditentukan oleh biaya transportasi yang tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat. 
Disisi lain, Pulau Haruku mempunyai lahan luas yang sangat berpotensi untuk dikembangkan 
sebagai lahan pertanian untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan secara mandiri.  
Tujuan penerapan teknologi mikro ini adalah untuk percontohan pengelolaan irigasi di pulau 
kecil dimana ketersediaan air sangat terbatas, sehingga dapat direpflikasi untuk daerah dengan 
kondisi yang sama. Penerapan irigasi mikro ini dapat memberikan solusi untuk pengelolaan 
irigasi di pulau kecil khususnya di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku, Provinsi Maluku.  
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BAB 2  
DESKRIPSI TEKNOLOGI 

2.1 Irigasi Mikro 

Irigasi mikro merupakan suatu istilah bagi sistem irigasi yang mengaplikasikan air hanya di sekitar 
zona penakaran tanaman. Dengan debit rendah (kapasitas 200 liter per jam), irigasi mikro dapat 
berbentuk pancaran air, kabut, pancuran atau tetes, melalui bagian pengeluaran pengendali 
aliran secara khusus berupa alat pemancur atau lebih dikenal dengan emitter (Sape’i, 2011). 
Bentuk pemberian air berbeda karena emisi alat dan umumnya dirancang untuk penggunaan 
khusus sesuai dengan tuntutan agroekonomi atau kebutuhan holtikultura langsung ke daerah 
perakaran tanaman tanpa menyebar ke seluruh permukaan tanah yang menjadi media 
pertumbuhan tanaman. 

Irigasi mikro dapat diterapkan pada berbagai topografi lahan mulai dari lahan datar, 
bergelombang hingga berbukit. Alternatif ini dipilih tergantung pada kondisi sumber air, letak 
sumber air, dan lokasi lahan yang akan diairi. Secara prinsip, sistem irigasi mikro hendaknya 
direncanakan dengan mempertimbangkan karakteristik khusus sistem irigasi, termasuk cuaca, 
jenis tanaman, sistem pertanian, dan pola tanam. Pada kawasan lahan kering, terdapat empat 
manfaat dari irigasi mikro dibandingkan dengan teknologi irigasi lainnya, yaitu efisiensi aplikasi 
irigasi yang tinggi, menyempurnakan pengelolaan nutrisi tanaman, penanganan salinitas yang 
baik dan kebutuhan energi rendah dibandingkan dengan sprinkler atau mekanisasi irigasi lainnya.  

Ada beberapa jenis irigasi mikro, yaitu irigasi tetes (drip irrigation), irigasi percik (spray 
irrigation), bubbler irrigation, irigasi bawah permukaan (sub-surface irrigation) dan mini-
sprinkler. Masing-masing jenis irigasi tersebut dapat dibedakan berdasarkan tipe outlet atau 
pengeluaran air yang digunakan, yaitu: (1) irigasi tetes, meneteskan air melalui pipa berlubang 
dengan diameter kecil atau sangat kecil, (2) irigasi percik (spray irrigation), air diberikan dengan 
menggunakan penyemprot kecil (micro sprinkler) ke permukaan tanah, (3) bubbler irrigation, 
menggunakan pipa kecil (small tube), (4) bawah permukaan (sub-surface irrigation), 
menggunakan emitter bawah permukaan tanah, debit pemberian metode irigasi ini sama dengan 
yang dilakukan pada irigasi tetes dan (5) mini-sprinkler, mencurahkan air di sekitar perakaran 
dengan diameter pembasahan hingga 10 m.  

Secara umum, karakteristik utama yang membedakan irigasi mikro dengan teknologi pemberian 
air bertekanan lainnya adalah besaran alirannya rendah, terlokalisasi, pembasahan permukaan 
dan volume tanah parsial (kontras dengan pembasahan permukaan penuh pada irigasi sprinkler), 
aplikasi air yang sering dilakukan karena keterbatasan volume pembasahan air dan pemberian 
dengan tekanan air yang lebih rendah dibandingkan dengan irigasi sprinkler. Pada dasarnya, 
kesesuaian dan komposisi irigasi dan fasilitas pertanaman sangat berpengaruh pada keberhasilan 
penyelenggaraan irigasi khususnya untuk menunjang pertanian dan penyiapan irigasi. 

Penerapan irigasi dengan prinsip sederhana, umumnya dikenal ada enam tipe alternatif 
penerapan irigasi mikro yang didasarkan pada cara pendistribusian dan pengaturan komponen 
pendukungnya, antara lain:  

(1) Tipe 1. Dari sumber air yang tersedia, dengan difasilitasi pompa untuk menaikkan ke dalam 
kolam penampung, Selanjutnya air dimasukkan ke dalam tangki bertekanan dan dialirkan 
untuk konsumsi pertanaman. 
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Gambar 2.1. Alternatif Penerapan Irigasi Mikro Tipe 1 

 

(2) Tipe 2, Dari sumber air yang tersedia di pompa ke bak penampung dan selanjutnya air 
dialirkan dengan sistem grafitasi menuju ke lahan yang ditumbuhi tanaman yang 
membutuhkan air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Alternatif Penerapan Irigasi Mikro Tipe 2 

 

(3) Tipe 3, Air dari sumber yang terletak pada ketinggian, dialirkan dengan sistemgravitasi 
menuju bak penampungan dan didorong dengan pompa dorong, masuk ke bak bertekanan 
untuk selanjutnya dialirkan ke tanaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Alternatif Penerapan Irigasi Mikro Tipe 3 

  

(4) Tipe 4, Dari sumber air yang tersedia dipompa ke bak penampung dan selanjutnya air 
dialirkan dengan sistemgravitasi menuju lahan yang ditumbuhi tanaman. 
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Gambar 2.4. Alternatif Penerapan Irigasi Mikro Tipe 4 

 

(5) Tipe 5, Air dari sumbernya di pompa dengan pompa pendorong masuk ke bak bertekanan 
dan selanjutnya dialirkan ke lahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Alternatif Penerapan Irigasi Mikro Tipe 5 

 

(6) Tipe 6, Dan yang paling sederhana adalah air dari sumber yang terletak di tempat 
ketinggian, langsung dialirkan dengan sistem gravitasi ke lahan tanpa melalui bak 
penampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Alternatif Penerapan Irigasi Mikro Tipe 6 

 

Alternatif ini dipilih tergantung dari kondisi sumber air, letak sumber air dan lokasi lahan yang 
akan diairi. Secara prinsip, sistem irigasi mikro hendaknya direncanakan dengan 
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mempertimbangkan karakteristik khusus sistem irigasi, termasuk cuaca, jenis tanaman, sistem 
pertanian dan tata tanam di kawasan bersangkutan. 

2.2 Keunggulan Irigasi Mikro 

Irigasi mikro mempunyai keunggulan dibandingkan dengan metode irigasi lainnya, yaitu:  

a. Meningkatkan Nilai Guna Air  
Secara umum, air yang digunakan pada irigasi tetes lebih sedikit dibandingkan dengan 
metode lainnya. Penghematan air dapat terjadi karena pemberian air yang bersifat local 
dan jumlah yang sedikit sehingga akan menekan evaporasi, aliran permukaan dan 
perkolasi. Transpirasi dari gulma juga diperkecil karena daerah yang dibasahi hanya 
terbatas disekitar tanaman. 

b. Meningkatkan Pertumbuhan Tanaman dan Hasil 
Fluktuasi kelembaban tanah yang tinggi dapat dihindari dengan irigasi tetes ini dan 
kelembaban tanah dipertahankan pada tingkat yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. 

c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemberian Air  
Pemberian pupuk atau bahan kimia pada metode ini dicampur dengan air irigasi, sehingga 
pupuk atau bahan kimia yang digunakan menjadi lebih sedikit, frekuensi pemberian lebih 
tinggi dan distribusinya hanya di sekitar daerah perakaran. 

d. Menekan Resiko Penumpukan Garam 
Pemberian air yang terus menerus akan melarutkan dan menjauhkan garam dari daerah 
perakaran 

e. Menekan Pertumbuhan Gulma  
Pemerian air pada irigasi tetes hanya terbatas di daerah sekitar tanaman, sehingga 
pertumbuhan gulma dapat ditekan.  

f. Menghemat Tenaga Kerja  
Sistem irigasi tetes dapat dengan mudah dioperasikan secara otomatis, sehingga tenaga 
kerja yang diperlukan menjadi lebih sedikit. Penghematan tenaga kerja pada pekerjaan 
pemupukan, pemberantasan hama dan penyiangan juga dapat dikurangi. 

2.3 Efektivitas dan Efisiensi Irigasi Mikro 

Efektivitas dan efisiensi irigasi mikro lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi irigasi 
konvensional. Hal ini disebabkan pemberian air ke tanaman bersifat lokal dengan jumlah yang 
sedikit sehingga akan menekan evaporasi, aliran permukaan dan perkolasi.  

2.4 Kriteria Penerapan Irigasi Mikro 

2.4.1 Kriteria Kesesuaian Lokasi 

Kriteria kesesuaian lokasi yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan irigasi mikro seperti 
pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Kriteria Kesesuaian Lokasi 

Kriteria Penerapan 

Iklim 1. Zona agroklimat E, D, C3 

Tanah 1. Tektur kasar, solum dangkal, laju infiltrasi tinggi, peka terhadap erosi 
2. Jenis tanah : Regosol, Rendzina, Litosol, Grumusol dan Andosol 
3. Laju infiltrasi > 13 mm/jam lebih sesuai untuk irigasi tetes 
4. Luas, topografi relatif datar dan bentuk petakan lahan yang teratur 

Sumber Air 
 
 

1. Air tanah, mata air, air permukaan (danau, embung, waduk) 
2. Tersedia sumber air yang cukup sepanjang tahun  
3. Kualitas air yang bebas kotoran dan tidak mengandung Fe  

Tanaman 1. Jenis tanaman yang dikembangkan bernilai ekonomis tinggi 

Sosial 
Ekonomi  

1. Motivasi petani tinggi 
2. Kemampuan teknis dan finansial petani memadai 
3. Kelembagaan usahatani yang siap 

 

2.4.2 Kriteria Pemasangan Jaringan Irigasi Mikro 

Dalam pemasangan jaringan perlu memperhatikan beberapa kriteria dalam penentuan tata letak 
jaringan,  antara lain:   
a. Apabila memungkinkan lokasi sumber air berada di tengah-tengah areal, rancangan dan 

pipa utama dipasang di suatu tempat sehingga pipa lateral dapat dipasang di 
sekelilingnya.  

b. Pipa utama, sub utama diusahakan dipasang sejajar kontur lahan dan ditempatkan berada  
di atas pinggir lahan, sehingga memungkinkan terhindar dari gangguan pada jaringan yang 
menyebabkan kerusakan pada saat pengolahan lahan atau pekerjaan pertanian lainnya, 
seperti jaringan bocor akibat terkena singkal bajak ,cangkul, hewan atau lainnya.  

c. Pipa manifold dipasang melintang dengan bedengan lahan yang akan ditanami.  
d. Pipa lateral dipasang sejajar dengan bedengan lahan yang akan ditanami.  
e. Pipa yang digunakan harus sesuai dengan yang disyaratkan, baik diameter maupun 

kekuatan terhadap tekanan air.  
f. Hindari sistem sambungan pada pipa lateral untuk menghindari penumpukan kotoran 

atau bahan penyumbat lainnya.  
g. Untuk memasang pipa lateral pastikan ukuran jarak antar lateral sesuai dengan jarak 

tanam dan bedengan lahan yang ada.  
h. Jaringan pipa manifold diletakkan  melintang di atas bedengan lahan yang akan ditanami. 
 

2.5 Komponen Irigasi Mikro 

Secara umum komponen irigasi mikro terdiri dari beberapa komponen, yaitu: 

a) Sumber Air Irigasi 

Sumber air irigasi dapat berasal dari mata air, air tanah atau air permukaan (sungai, danau, 
waduk, dsb). Pengaliran air dari sumbernya dilakukan melalui saluran perpipaan untuk 
menghasilkan tekanan yang diperlukan dalam tetesan air melalui emitter/driper atau 
penetes di lahan. Kapasitas sumber air akan menentukan kemampuan layanan irigasi 
mikro, sistem jaringan irigasi perpipaan, instalasi dan operasi alat penetes penates. 
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b) Pompa (pump) dan Tenaga Penggerak 

Pompa (pump) dan tenaga penggerak berfungsi mengangkat air dari sumber selanjutnya 
dialirkan ke lahan melalui jaringan-jaringan perpipaan 

c) Pipa Utama (Main Pipe) 

Pipa utama merupakan komponen yang berfungsi menyalurkan air dari sumber air ke 
manifold/ pipa-pipa distribusi dalam jaringan 

d) Pipa Sub Utama atau Manifold 

Pipa sub utama atau manifold, merupakan pipa yang mendistribusikan air ke pipa-pipa 
lateral. 

e) Pipa Lateral 

Pipa lateral merupakan pipa dimana emitter yang ditempatkan berfungsi sebagai pipa 
pendistribusi air ke daerah perakaran tanaman 

f) Emitter 

Emitter merupakan komponen yang menyalurkan air dari pipa lateral ke tanah sekitar 
tanaman, contoh octa emitter, dripper mini sprayer head, mini sprinkler head dan lain-lain. 

g) Komponen Pendukung, 

Komponen pendukung terdiri atas katup-katup (valve), pengatur tekanan, pengukur 
tekanan, pengatur debit, tangki pupuk (fertilizer tank), saringan (filter) sistem pengontrol, 
penutup pipa lateral (endstopper), dan lain-lain 
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BAB 3  
SPESIFIKSI TEKNOLOGI 

3.1 Desain Irigasi Mikro 

3.1.1 Jaringan Irigasi Tetes  

Sistem pendistribusian air pada jaringan irigasi tetes dirancang dengan sistem pendistribusian 
semi gravitasi, dimana air diambil dari sumber air kemudian diangkat dengan bantuan pompa 
submersible tenaga solar cell menuju bak penampung (reservoir) dan selanjutnya air dialirkan 
secara gravitasi menuju ke lahan, melalui pipa utama, pipa manifold, pipa lateral dan diteteskan 
melalui emitter langsung menuju daerah perakaran. Sumber air irigasi tetes berasal dari air 
tanah dan sumber air permukaan. Sumber air tanah diambil dari sumur bor yang telah dibangun 
oleh BWS Maluku sebelumnya, seperti ditampilkan  Gambar 3.1. Konsep Desain Jaringan Irigasi 
Tetes dengan sumber utama air tanah ditampilkan.  

 

Gambar 3.1. Konsep Desain Jaringan Irigasi Tetes dengan Sumber Air Sumur Bor 

Sedangkan Gambar 3.2 menampilkan Konsep Desain Jaringan Irigasi Tetes dengan sumber utama 
air permukaan. 

 

Gambar 3.2. Konsep Desain Jaringan Irigasi Tetes dengan Sumber Air Permukaan 
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Untuk mempermudah sistem operasi, lahan dibagi menjadi beberapa blok irigasi disesuaikan 
dengan luasan garapan masing-masing petani (15 x 15 m), seperti ditampilkan pada Gambar 3.3 
Tampak Atas Desain Blok Irigasi Tetes. Sistem pemasangan jaringan pipa utama sampai dengan 
pipa sub utama dipasang secara permanen (fixed), ditanam di bawah permukaan tanah pada 
kedalaman galian rata-rata 50-70 cm. Sedangkan pipa manifold, pipa lateral sampai penates 
(emitter) dirancang sebagai jaringan irigasi lahan terbuka (outdor) dengan sistem pemberian air 
diatas permukaan (surface). 

Komponen irigasi tetes yang digunakan terdiri dari unit utama, jaringan pipa utama, pipa sub 
utama/ pembagi (manifold), pipa lateral, alat aplikasi (penates/ emitter) dan komponen  
pelengkap (air vent, katup/ ball valve, dan lain-lain). Unit utama jaringan irigasi tetes terdiri dari 
pompa submersible dengan tenaga solar cell, sistem vertigasi, katup/kran pengatur aliran, water 
meter dan filter utama. Komponen dan Spesifikas Jaringan Irigasi Tetes ditampilkan pada Tabel 
3.1  

Tabel 3.1. Komponen dan Spesifikasi Jaringan Irigasi Tetes 
No Komponen Jaringan Bahan dan Spesifikasi 

1. Pompa Sumersile 

2. Sumber Penggerak Sollar Cel 

3. Pipa Utama Galvanis dan PVC, AW dia 4 – 2 inchi 

4. Pipa Manifold PVC, AW dia 1,5 inchi 

5. Pipa Lateral PE dia 16 mm, maksimal tekanan 4 bar 

6. Penetes (emitter) Drip pipe @ 30 dan 50 cm, flow 1.6 LPH, tekanan operasi  0,4 bar 

7. Meteran Air Iron dia 4 ichi 

8. Saringan Utama Arkal 4” Seleader Fillter 120 mesh  

9. Valve/Stop kran Ball Valve PVC dan Gate Valve Iron 

10. Pengukur tekanan/Pressure 
Gauge 

Stainless, Glisserin dia 2.5 inchi 

11. Air Vent PVC dia 1 inchi 

12. Fertilizer Tank Tanki kap 1000 liter cw, gravitasi sitem 
 

Pipa utama menggunakan pipa galvanis dan pipa PVC dengan diameter 4 s/d 2 inchi. Pipa PVC 
yang digunakan merupakan PVC tipe AW yang mampu menahan tekanan sampai dengan 8 
kg/cm2. Pengunaan pipa galvanis dipergunakan untuk jaringan pipa utama yang tidak 
memungkinkan ditanam.  
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Gambar 3.3. Tampak Atas Desain Blok Irigasi  Tetes 

Sementara itu pipa pembagi (manifold) didesain modular (sistem bongkar pasang) dengan 
panjang satu modulnya adalah 1,5 meter. Sambungan antar modul menggunakan water mur.  
Jaringan pipa manifold diletakkan arah melintang di atas bedengan atau lahan yang akan 
ditanami. Pipa manifold menggunakan pipa PVC tipe AW dengan diameter 1,5 inchi. Berikut pada 
Gambar 3.4 ditampilkan Desain Sistem Bongkar Pasang Blok  Irigasi Tetes. 

 

  

Gambar 3.4. Desain Sistem Bongkar Pasang Blok  Irigasi Tetes   

Pipa Manifold, PVC

1 1/2"

Drip Pipe PE 16 mm

Water Mur PVC 1 1/2"

Ball Valve

Air Vent

Pipa Manifold, PVC

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

Jaringan didesain sistem 
dibongkar pasang 
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Masing-masing blok irigasi dilengkapi dengan ball valve dan air vent, seperti terlihat pada 
Gambar 3.5. Ball valve berfungsi untuk mengatur aliran air, sedangkan air vent berfungsi untuk 
mengeluarkan udara yang terperangkap di jaringan perpipaan.  

 

 

Gambar 3.5. Potongan A – A (memanjang)  

Pipa lateral menggunakan bahan PE (Polyethylene) diameter 16 mm, ketebalan 0,9 mm, debit 1,6 
LPH untuk jarak penetes 30 cm dan 50 cm. Jarak antar lateral dan penetes dibuat 30 cm x 30 cm 
dan 50 cm x 50 cm adalah penyesuaian dengan komoditas yang ditanam oleh petani yaitu 
tanaman palawija dan sayuran.  

 

Gambar 3.6. Potongan Melintang  

Pipa lateral yang digunakan selain berfungsi sebagai pipa pengantar sekaligus sebagai penetes 
(dripper). Sistem penyambungan pipa penetes ke pipa manifold tidak menggunakan sistem lem 
namun menggunakan sistem knock down, cukup memasukkan pipa lateral yang disambung 
dengan dudukan nepple (take off/conector) pada pipa manifold yang sebelumnya telah dilubangi 
dan dilengkapi grommet. Grommet berfungsi sebagai pengikat sekaligus seal guna menghindari 
bocoran di sambungan antar pipa lateral dan pipa manifold. 

 

3.1.2 Jaringan Mini Sprinkler 

Seperti hal-nya sistem irigasi tetes, sistem pendistribusian air pada jaringan mini sprinkler 
dirancang dengan sistem pendistribusian semi gravitasi. Air diambil dari sumber air (air tanah/ 

Reducer 2" x 1 12 "

Pipa Sub utama, PVC 2"

Elbow PVC 1 12 "

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

+0.00

Pipa Manifold, PVC 1 1/2"

Elbow PVC 1 12 "

Air Vent

Ball Valve

Gromet 16 mm

Take Off
Pipa Manifold

Lubang Penetes (spacing 30 cm)

End Plug LDPE 16 mmDrip Pipe (PE 16 mm)

Bor 16 mm

Drip Pipe (PE 16 mm)

Pipa Sub Utama, PVC

Pipa Manifold, PVC 1 1/2"

Water Mur PVC 1 1/2"

Water Mur PVC 1 1/2"
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air permukaan) kemudian diangkat dengan bantuan pompa submersible dengan tenaga solar cell 
menuju bak reservoir. Dari reservoir kemudian  air dialirkan secara gravitasi menuju ke lahan, 
melalui pipa utama, pipa manifold, pipa lateral, riser dan disemprotkan/ dipancarkan ke udara 
dan menjatuhkannya di sekitar tanaman seperti hujan melalui lubang pencurah.  

Blok irigasi mini sprinkler dibuat 15 x 15 m dan didesain modular (sistem bongkar pasang) 
dengan panjang satu modulnya adalah 1,5 meter. Sambungan antar modul menggunakan water 
mur,  dengan jarak pipa lateral dan riser/pencurah dibuat  3,5 m (menyesuaikan dengan tipe, 
spesifikasi pencurah dan kecepatan angin).  

Sistem penyambungan baik pipa lateral ke pipa manifold, maupun pipa riser ke lateral 
menggunakan sistem knock down, cukup memasukkan pipa lateral yang disambung dengan 
dudukan nepple (take off/conector) pada pipa manifold atau lateral yang sebelumnya telah 
dilubangi dan dilengkapi grommet. Grommet berfungsi sebagai pengikat sekaligus seal guna 
menghindari bocoran di sambungan antar pipa lateral dan pipa manifold. 

Tipe pencurah yang digunakan merupakan Gyronet dengan debit 120 LPH. Pipa manifold 
menggunakan pipa PVC tipe AW dengan diameter 1,5 inchi, yang mampu menahan tekanan 
sampai dengan 8 kg/cm2. Sementara lateral menggunakan bahan LDPE (Low density 

Polyethylene) diameter 20 mm, ketebalan 0,9 mm.  

Pipa manifold diletakkan arah melintang di atas bedengan atau lahan yang akan ditanami, 
sedangkan pipa lateral dipasang sejajar dengan arah bedengan. Penempatan riser ditempatkan 
pada pipa  lateral. Desain Desain Blok Irigasi Mini sprinkler ditampilkan pada Gambar  3.7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 3.7. Desain Blok Irigasi Mini Sprinkler 
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Potongan memanjang blok irigasi mini sprinkler dapat dilihat pada Gambar 3.8 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Potongan Melintang Desain Blok Irigasi Mini Sprinkler  

 

Potongan melintang blok irigasi mini sprinkler dapat dilihat pada Gambar 3.9 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Potongan Memanjang Desain Blok Irigasi Mini Sprinkler 

3.2 Pemasangan Jaringan  Irigasi Mikro 

Sebelum pelaksanaan pemasangan, perlu dilakukan pengukuran dan pematokan yang meliputi 
rencana tata letak jaringan perpipaan, elevasi, bedengan lahan yang akan ditanami, termasuk 
untuk  sistem drainase di lahan. Alat ukur yang diperlukan adalah theodolith dan sifat datar 
(waterpass) termasuk perlengkapan kerjanya yang meliputi rambu, jalon, meteran 50 m, palu, 
dan lain-lain. Perkerjaan pemasangan patok dapat dilihat pada Gambar 3.10. 
 

    

Gambar 3.10.  Pengukuran Lahan dan Pematokan Lahan 

Sistem pemasangan jaringan dilakukan dengan sistem permanen (fixed system) dan  sistem 
bongkar pasang (knock down). Sistem permanen diterapkan pada pemasangan jaringan pipa 
utama, dan sub utama yang dipasang  di bawah permukaan tanah pada kedalaman 50-70 cm, 
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atau pada kedalaman yang kira-kira aman terhadap kemungkinan sesuatu yang menyebabkan 
kerusakan jaringan. Sementara itu sistem bongkar pasang diterapkan untuk pemasangan pipa 
manifold dan lateral. Pipa manifold dipasang di permukaan tanah, agar memudahkan dalam 
penyambungan pipa lateral. Pada prinsipnya, pemasangan pipa manifold ini bisa dipasang di 
bawah permukaan tanah atau di atas permukaan tanah. Pemasangan pipa manifold  di bawah 
permukaan tanah dimaksudkan guna menghindari kerusakan pipa, terutama akibat cuaca seperti 
sengatan matahari, dan lainnya. Pekerjaan pemasangan pipa utama ditampilkan pada Gambar 
3.11.  

 

    

Gambar 3.11.  Galian Tanah Pipa Utama dan Pemasangan Pipa Utama 
 

Pekerjaan pemasangan pipa sub-utama ditampilkan pada Gambar 3.12. 
 

    
Gambar 3.12.  Pemasangan Pipa Sub-Utama  

 

Pekerjaan Pembuatan Modul Pipa Manifold ditampilkan pada Gambar 3.13 
 

    
 

Gambar 3.13.  Pembuatan Modul Pipa Manifold  
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Pekerjaan pemasangan assesoris pipa manifold ditampilkan pada Gambar 3.14 
 

    
Gambar 3.14.  Pemasangan Assesoris Pipa Manifold 

 
Pekerjaan pemasangan Water Meter ditampilkan pada Gambar 3.15 

 

 
Gambar 3.15.  Pemasangan Water Meter 

Penempatan pipa lateral dilakukan di atas permukaan tanah,  hal ini dilakukan  untuk 
memudahkan dalam operasi dan pemeliharaan jaringan pipa lateral.  Sistem pemasangan 
dilakukan dengan  sistem bongkar pasang.  Sistem sambungan antara pipa lateral dan pipa 
manifold tidak menggunakan  sistem lem, cukup mengandalkan kekuatan jepitan joiner dan seal 
yang telah terpasang pada pipa manifold. Seperti tampak pada Gambar 3.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

Gambar 3.16. Pemasangan Pipa Lateral 

Pada pemasangan pipa lateral yang naik sejajar dengan lereng dihindari. Sebaliknya, 
pemasangan pipa lateral yang menuruni lereng akan memberikan keuntungan tertentu. Untuk 
mendapatkan keseragaman tetesan yang lebih baik, diupayakan kontur masing-masing 
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bedengan mempunyai elevasi yang relatif sama (datar). Ukuran guludan disesuaikan dengan 
jarak tanam yang biasa dilakukan petani yang akan memanfaatkan jaringan irigasi tetes. 
Untuk sistem point emitter, pemasangan emitter langsung pada pipa lateral, diletakkan  di 
sekitar tanaman, yang dapat memberikan air di daerah perakaran tanaman. Pemasangan emitter 
bisa dilakukan satu emitter per tanaman atau beberapa emitter per tanaman (group), 
disesuaikan dengan kebutuhan air tanaman itu sendiri. Dalam hal sistem line emitter, pipa lateral 
sudah dilengkapi  lubang-lubang emitter yang dibuat secara pabrikasi, dengan jara-jarak tertentu 
yang sudah distandarkan berdasarkan rencana kebutuhan air dan jarak antar tanaman. Peralatan 
minimum yang digunakan pemasangan jaringan, antara lain, meliputi cangkul, garpu, gergaji 
besi, tracker, dan alat bantu kerja lainnya. 
Pada setiap perletakan antara sambungan yang memerlukan pengamanan sebaiknya dipasang 
pengaman dari pasangan batu bata, batu kali, bahkan beton atau bahan lain yang dipandang 
mampu memberikan keamanan, dan pada tiap riser sebaiknya diperkuat dengan pondasi dari 
pasangan atau beton agar lebih kokoh. Di samping keamanan jaringan perlu diperhatikan juga 
keamanan jaringan terhadap tekanan  di dalam pipa. Untuk mencegah hal tersebut pada jaringan  
di bagian hulu, sebaiknya dilengkapi juga dengan pressure gauge dan alat pembuang apabila 
terjadi kelebihan tekanan yang diinginkan. 

3.3 Operasi dan Pemeliharaan  

Operasi pemberian air dilakukan berdasarkan kebutuhan air untuk tanaman, pada setiap fase 
pertumbuhannya. Apabila kapasitas pemompaan yang terbatas, maka harus dilakukan giliran 
pemberian air. Pemberian air pada tanaman dipengaruhi oleh jenis dan umur atau periode 
tumbuh tanaman serta jenis tanahnya. Jenis tanah akan mempengaruhi sifat tanah, yaitu 
kemampuan butir tanah untuk menyimpan air yang disebut kapasitas lapang (Field Capacity = 
FC), sedangkan jenis tanaman menentukan kedalaman zona perakarannya. Pada Gambar 3.17. 
ditampilkan tipikal kandungan air dalam tanah dan penotasian kelengasan tanah kapasitas 
lapang. 

          

Gambar 3.17. Tipikal Kandungan Air Dalam Tanah dan Penotasian Kelengasan Tanah Kapasitas 
Lapang 

 
Prinsip pemberian air pada tanaman adalah apabila kelembapan yang tersedia (available 
moisture) pada zona perakaran tinggal 25%,  maka air harus diberikan. Kelembapan tanah ini 
berkurang dari setiap harinya melalui proses evapotranspirasi, dan pada  suatu kelembapan 
tanah tertentu apabila tanaman mulai layu disebut titik layu permanen. Selisih antara kapasitas 
lapang dengan titik layu permanen disebut kelembapan atau jumlah air yang tersedia bagi 
tanaman. Interval pemberian air dapat dihitung dari 75%  kelembapan yang tersedia pada zona 
perakaran dibagi dengan evaporasi tanaman setiap harinya. 
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3.3.1 Operasi  

Tata cara operasi air dapat diatur sebagai berikut:   
1) Pemberian air disesuaikan dengan jadwal penyiraman yang telah direncanakan 

sebelumnya   
2) Pastikan pompa dalam kondisi siap beroperasi dan atau tangki penampung air/reservoir 

tersedia air yang cukup, jaringan irigasi termasuk sambungan, saringan dan emiter dalam 
kondisi baik.  

3) Dalam hal pemanfaatan tenaga gravitasi, pastikan tinggi muka air di tangki atau di 
reservoir masih pada level muka air yang ditetapkan.  

4) Buka stop kran (valve) pada pipa utama dan stop kran pada masing-masing blok.  
5) Dalam hal pembagian blok, pastikan stop kran pada blok irigasi yang tidak direncanakan 

diberikan air dalam kondisi tertutup.  
6) Operasikan pompa atau buka stop kran pada sumber air.  
7) Periksa pressure gauge (indikator tekanan) apakah masih menunjukkan pada batas-batas 

tekanan yang diinginkan. 
8) Periksa tetesan (irigasi tetes) dan pancaran (mini sprinkler) yang keluar di masing-masing 

emitter untuk mengetahui adanya sumbatan-sumbatan. 
 

3.3.2 Pemeliharaan  

Penerapan suatu teknologi yang menggunakan alat dan mesin tidak akan berhasil  dengan baik 
tanpa adanya perawatan yang intensif. Pada irigasi mikro  diperlukan perawatan-perawatan agar 
peralatan dapat berfungsi dengan baik. Pemeliharaan tersebut meliputi:  

1) Pemeliharaan pompa air 
Pemeliharaan pompa air berfungsi untuk menjaga performance peralatan sistem pompa 
tersebut, sehingga pompa tetap dalam kondisi baik dan selalu siap untuk digunakan dalam 
kondisi yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, perlu adanya pemeliharaan pompa secara 
rutin. Adapun Jenis pemeliharaan yang umum dilakukan, yaitu: 
a) Penggantian minyak pelumas: masing-masing membuka ruang segel dan sekrup 

lubang oli internal motor, minyak pelumas internal dan motor internal tertutup semua 
keluar, ganti oli baru, untuk memastikan bahwa sistem pelumasan bekerja dengan 
baik 

b) Inspeksi bagian yang rentan: impeller pompa submersible, ring gesper, bushing, 
rumah, dll adalah bagian yang rentan. Bagian pertama dari pompa harus dihilangkan, 
periksa bagian yang rentan masih utuh. Penggunaan suku cadang yang rusak dan tidak 
berkualitas sangat dilarang 

c) Membongkar shell pompa untuk mencegah karat: sebelum digunakan di musim semi, 
harus membongkar shell pompa level paling atas, memutar impeller untuk 
menyalakan pompa, mencegah bagian yang berkarat tidak dapat mulai secara normal 
dan membakar motor . Perawatan ini sangat penting untuk motor yang diisi air 

d) Pastikan segel: pompa submersible untuk menyegel persyaratan sangat ketat, dalam 
penggantian pelumas dalam ruangan tertutup, jika ditemukan kekeruhan berminyak 
dan kandungan air yang tinggi, harus mengganti seluruh kotak segel atau segel cincin, 
untuk memastikan bahwa kinerja pemeteraiannya bagus 

e) Pastikan pelumasan bantalan: pompa submersible yang diisi air harus diperiksa untuk 
mengganti ujung atas dan bawah penutup ruang bantalan skeleton oil seal dan gemuk 
dasar lithium. Untuk memastikan bahwa bantalan untuk waktu yang lama dalam 
kondisi pelumasan yang baik. 
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2) Pemeliharaan filter 
Filter perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran yang melekat, yaitu dengan cara pembilasan. 
Filter hendaknya diperiksa setiap hari dan kalau perlu dibersihkan. Untuk menghindari 
terjadinya penyumbatan, maka filter dibersihkan dengan sikat yang bulunya tegak dan 
kuat/kaku, atau dengan merendamnya dalam air. 

3) Pemeliharaan Jaringan perpipaan 
Pipa-pipa pada  sistem irigasi tetes ini perlu diperiksa secara intensif. Daerah pembasahan 
yang luas pada lahan menandakan adanya kebocoran pada pipa. Endapan mineral yang 
terlalu banyak pada pipa-pipa, dapat dilarutkan dengan asam, terutama asam phospat. 
Bakteri, alga, dan mikroorganisme lain dapat dihilangkan dari jaringan perpipaan, dengan 
menggunakan khlorine yang dapat dicampurkan/diberikan bersamaan dengan 
pemupukan/puriasi. Dosis khlorine yang dianjurkan adalah 2 ppm, dan apabila 
mikroorganisme sudah menjadi masalah yang serius, maka dosis yang digunakan adalah 
30 ppm. 
Pemeliharaan lainnya adalah dengan cara "Flushing", yaitu menggunakan aliran 
bertekanan tinggi, sehingga dapat mengikis dan membawa partikel-partikel atau 
mikroorganisme keluar dari pipa. Atau, apabila terdapat sumbatan kecil pada lubang 
emitter (penetes) karena lumut atau kotoran lain yang terbawa aliran air. Kotoran 
tersebut perlu segera dibersihkan dengan memasukkan lidi, potongan bambu atau benda 
logam seperti peniti ke dalam lubang yang tersumbat. Karena ukurannya sangat kecil 
perlu ketelatenan dalam membersihkan lubang yang tersumbat. 
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BAB 4  
KINERJA DAN PELUANG PENERAPAN TEKNOLOGI 

4.1 Kinerja Penerapan Teknologi 

4.1.1 Kinerja Jaringan 

Kinerja jaringan irigasi mikro yang telah diterapkan diketahui dengan cara melakukan uji teknis 
secara langsung di lapangan. Uji teknis yang dilakukan meliputi: (i) uji debit dan tekanan; (ii) uji 
keseragaman tetesan/ curahan; dan (iii) uji luas dan kedalaman pembasahan.   

Tekanan operasi diamati dari alat pengukur tekanan (pressure gauge) yang dipasang pada 
masing-masing blok irigasi. Sedangkan debit dan keseragaman tetesan/curahan diketahui dari 
volume tetesan/ curahan air pada masing-masing aplikator yang ditampung menggunakan gelas 
plastik (collector), seperti ditampilkan pada Gambar 4.1 uji debit dan keseragaman irigasi tetes 
dan Gambar 4.2 uji keseragaman curahan irigasi minisprinkler.  
 

   
 

Gambar 4.1. Uji Debit dan Keseragaman Tetesan 

 

     
 

Gambar 4.2. Uji Keseragaman Curahan Irigasi Mini Sprinkler 
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Hasil tampungan kemudian diukur dan dihitung berdasarkan persamaan : 

 
Keterangan:   
CU : koefsien keseragaman (uniformity coefficient) 
Ẋ  : nilai rata-rata pengamatan (liter/jam) 
n  : jumlah total pengamatan 
Xi  : nilai masing-masing pengamatan (liter/jam) 
 
Tingkat keseragaman tetesan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kriteria menurut ASAE 
dalam Freddie dkk  sebagai berikut:  Sangat Baik, apabila nilai CU (94 - 100) %;  Baik, apabila nilai 
CU (81 - 87) %;  Cukup Baik, apabila nilai CU (68 - 75) %; Kurang Bagus, apabila nilai CU (56 - 62) 
%, dan Tidak Layak, apabila nilai CU < 50 %. 

Berdasarkan hasil uji teknis di lapangan diketahui bahwa jaringan irigasi mikro yang telah 
diterapkan di Pulau Haruku menunjukan kinerja baik. Pada tekanan operasi 1 bar, rata-rata debit 
air yang ke luar dari emiter berkisar antara 1,4 – 1,6 liter per jam, sedangkan pada sistem irigasi 
minisprinkler debit air yang keluar dari pencurah rata-rata 120 liter per jam. Hasil tersebut 
diperhitungkan masih memenuhi kebutuhan untuk suplai air terhadap tanaman dan dapat 
mempertahankan kadar lengas tanah yang optimal bagi tanaman di lapangan. 

Begitu pula hasil analisis keseragaman menunjukan bahwa tetesan/curahan pada masing-masing 
aplikator cukup seragam  rata-rata diatas 90 % untuk irigasi tetes dan rata-rata diatas 84 % untuk 
irigasi minisprinkler. Berikut pada Gambar 4.3 ditampilkan hasil analisis keseragaman penerapan 
irigasi tetes dan minisprinkler di Pulau Haruku. 

 

Gambar 4.3.  Grafik Hasil Uji Keseragaman 

Jika melihat grafik hasil uji keseragaman, seperti ditampilkan pada Gambar 4.3, irigasi tetes 
memberikan nilai keseragaman lebih tinggi apabila dibandingkan dengan irigasi minisprinkler. Hal 
tersebut dikarenakan nilai keseragaman sistem irigasi minisprinkler sangat dipengaruhi oleh 
kondisi angin. Makin tinggi kecepatan angin di lokasi penerapan irigasi minisprinkler, maka 
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kemungkinan keseragaman penyebaran air akan semakin turun. Sementara itu, sistem irigasi 
tetes tidak terlalu terpengaruh dengan kecepatan angin, yang penting tekanan operasi minimal 
(0,5 bar) dapat terpenuhi, tetap akan memberikan keseragaman yang baik.  

Secara umum nilai keseragaman dapat menggambarkan kinerja efisiensi pemberian air pada 
suatu sistem jaringan irigasi mikro. Semakin tinggi nilai keseragaman tetesan/ curahan suatu 
sistem jaringan irigasi mikro,  maka efesiensi pemberian air juga akan semakin tinggi. 

Selain debit dan tekanan, kinerja jaringan irigasi mikro juga dapat diukur dari luas dan kedalaman 
pembasahan. Luas dan kedalaman pembasahan yang dihasilkan harus sesuai dengan kedalaman 
dan lebar perakaran tanaman yang dibudidayakan. Luas dan kedalaman pembasahan yang tidak 
sesuai dengan lebar dan kedalaman perakaran tanaman akan menghambat pertumbuhan 
tanaman. Dengan demikian, jaringan irigasi mikro yang telah diterapkan di lapangan harus di uji 
pemenuhan  terhadap luas dan kedalaman pembasahan. 

Luas dan kedalaman pembasahan diketahui dengan cara pengukuran langsung pada masing-
masing blok irigasi, baik irigasi tetes maupun irigasi minisprinkler. Berikut pada Gambar 4.4 
ditampilkan dokumentasi uji luas pembasahan dan Gambar 4.5 ditampilkan dokumentasi uji 
lebar dan kedalaman pembasahan.  

 
 

      
 

Gambar 4.4. Pengukuran Luas Pembasahan 
 

      
 

Gambar 4.5. Lebar dan Kedalaman Pembasahan 
 

Hasil pengamatan lebar pembasahan di lapangan pada penetes dengan debit 1,4 liter per jam 
dalam waktu operasi pemberian air 40 menit  didapat lebar pembasahan bervareasi antara 30 
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sampai dengan 40 cm dan kedalaman pembasahan antara 50 sampai dengan 60 cm. Berdasarkan 
hasil tersebut dapat simpulkan bahwa lebar dan kedalaman pembasahan sudah memenuhi 
untuk tanaman dengan akar dangkal seperti cabe, kacang tanah, jagung dan lain-lain.  

Pada dasarnya lebar dan kedalaman pembasahan tergantung kepada laju dan volume pemberian 
air, serta textur, struktur, kemiringan dan lapisan-lapisan tanah.  Semakin tinggi debit tetesan 
akan lebih menghasilkan luas areal pembasahan yang lebih besar.  Begitu pula dengan  texture 
tanah semakin kasar textur tanah maka luas area pembasahan semakin kecil, namun kedalaman 
pembasahan semakin tinggi. 

Pergerakan air arah horizontal pada irigasi tetes sangat terbatas terutama pada jenis tanah 
berpasir. Seperti hal nya jenis tanah di lokasi penelitian yang mempunyai texstur kasar (berpasir). 
Pada tanah berpasir, walaupun pergerakan arah vertikal masih terus berlangsung, pergerakan air 
arah horizontal akan mencapai suatu jarak maksimum tertentu. Umumnya daerah yang 
terbasahkan cenderung langsing apabila dibandingkan dengan jenis tanah yang mempunyai 
textur halus.  
 
4.1.2 Kinerja Penerapan Jaringan 

Sebelum adanya penerapan sistem irigasi mikro, petani di Pulau Haruku memanfaatkan sistem 
irigasi konvensional untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya. Penggunaan sistem irigasi ini 
dinilai tidak efektif dan efisien karena membutuhkan banyak tenaga dan banyak air yang 
terbuang, sehingga air irigasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.  
Penerapan irigasi mikro ini diharapkan menjadi alternatif teknologi di Pulau Haruku yang lebih 
efektif dan efisien sehingga air irigasi dapat termanfaatkan secara optimal walaupun sumber air 
jauh dari lahan pertanian. 
Penerapan irigasi mikro di Pulau Haruku masih pada tahap pengkajian awal, sehingga kinerja 
penerapan belum dapat disimpulkan lebih jauh. Namun demikian, petani di Pulau Haruku mulai 
merasakan dampak penerapan irigasi mikro. Petani di Pulau Haruku tidak lagi susah payah 
mengangkut dan memberikan air irigasi ke tanaman secara manual. Dengan penerapan irigasi 
mikro petani di Pulau Haruku lebih dipermudah untuk pengoperasian irigasi (membuka dan 
menutup kran), sehingga tenaga kerja yang diperlukan menjadi lebih sedikit. Penghematan 
tenaga kerja pada pekerjaan pemupukan, pemberantasan hama dan penyiangan juga dapat 
dikurangi. 
Kinerja penerapan irigasi mikro juga dapat terlihat dari pertumbuhan tanaman, seperti terlihat 
pada Gambar 4.6. Pertumbuhan tanaman dengan sistem irigasi mikro terlihat lebih segar, besar 
dan tinggi.  

 

      
 

Gambar 4.6. Pertumbuhan Tanaman dengan Sistem Irigasi Mikro 
 



Penerapan Teknologi Irigasi Hemat Air 

 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  4-5 
 

Berbeda dengan pertumbuhan tanaman sistem irigasi konvensional, seperti terlihat pada 
Gambar 4.7 Pertumbuhan Tanaman dengan Sistem Irigasi Konvensional, tanaman terlihat layu 
dan kerdil. Hal ini dikarenakan pemberian air irigasi sistem irigasi mikro, kadar lengas tanah 
dipertahankan pada kadar yang optimum dengan cara interval irigasi dibuat lebih pendek dan 
durasi irigasi ditetapkan pada periode yang lebih lama. Sedangkan pada sistem irigasi 
konvensional, kadar lengas tanah kecenderungan berfluktuasi.  

 

      
 

Gambar 4.7. Pertumbuhan Tanaman dengan Sistem Irigasi Konvensional 
 

Pada dasarnya kadar lengas tanah merupakan kandungan air yang terdapat didalam pori tanah. 
Sebagian besar air yang diperlukan oleh tanaman berasal dari tanah, kebutuhan air tiap-tiap 
tanaman berbeda-beda. Pemahaman terhadap kadar lengas tanah sangat penting dalam 
pertanian karena melalui proses pengaturan lengas ini dapat dikontrol pula serapan hara dan 
pernapsan akar-akar tanaman yang selanjutnya berpengaruh pada pertumbuhan dan 
produktivitas tanaman. Gaya yang menahan pergerakan air disebut kapasitas menahan air 
(water holding capacity) dan dinyatakan oleh gaya yang diperlukan untuk memisahkan air dari 
tanah. Umumnya gaya ini dinyatakan dengan pF yakni logaritma dari tekanan air (cm). 
Banyaknya air dalam tanah pada suatu keadaan tertentu, umumnya disebut tetapan kelembaban 
tanah dan digunakan untuk menentukan sifat menahan air dari tanah (Sosrodarsono, 2006). 
Kelembaban tanah terjadi akibat kandungan air setempat yang tinggi. Air di dalam tanah 
tergantung pada keadaan tekstur dan struktur.Semakin halus tektur tanah, maka semakin besar 
air yang dapat diikat oleh tanah. Sebaliknya semakin kasar ukuran tanah, maka semakin kecil air 
yang dapat diikat oleh tanah. 

Mengingat bahwa irigasi bermaksud memberikan air untuk memenuhi kebutuhan tanaman 
maka asasnya irigasi diberikan pada waktu persediaan lengas tanah kurang untuk mendukung 
pertumbuhan tanaman. Dengan demikian, penerapan irigasi mikro dengan konsep kadar air 
optimum bagi tanaman, dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih tinggi dan kualitas yang 
lebih baik, dapat menjadi suatu alternatif bagi pengembangan irigasi di pulau kecil khusunya di 
Pulau Haruku. 

4.2 Peluang Penerapan  

Pulau Haruku adalah pulau kecil di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Letaknya 
diantara Pulau Ambon dan Saparua. Pulau ini dapat dicapai dengan speed boat sekitar 20 menit 
dari pelabuhan Tulehu, Ambon. Gugusan pulau Haruku, Saparua dan Nusalaut dikenal dengan 
sebutan Kepulauan Lease, tapi Haruku adalah juga nama kecamatan yang membawahi 11 negeri. 
Luas wilayahnya sekitar 473 Km2 yang terletak 10 kilometer arah timur pulau Ambon. 
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  Sumber : Google 

Gambar 4.8. Peta Pulau Haruku 

Pulau Haruku termasuk daerah yang beriklim iklim laut tropis dan iklim musim dengan musim 
hujan rata-rata Bulan Mei sampai Juli setiap tahun, mempunyai tipe iklim E (kering). Pada musim 
kemarau suhu udara relatif rendah ( 20º C – 30º C ) pada siang hari dan dibawah 20º C pada 
malam hari. Jumlah curah hujan rata-rata 1.038,73 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan 
sebanyak 77 hari (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Maluku Tengah). 

Sebagian besar wilyah daratan Pulau didominasi oleh lahan kering. Lahan kering ini terjadi 
sebagai akibat dari curah hujan rendah, sehingga keberadaan air sangat terbatas, suhu udara 
tinggi dan kelembabannya rendah. Kondisi lahan kering tersebut mengakibatkan sulitnya 
membudidayakan berbagai jenis tanaman. Faktor penting yang diperlukan tanaman untuk 
tumbuh adalah media tanam, air, cahaya, angin, dan nutrisi tanaman. Semua faktor yang 
diperlukan tanaman untuk dapat tumbuh dengan baik tersebut terhambat oleh kondisi daerah 
lahan kering yang memiliki iklim dan cuaca ekstrim. 

Permasalahan lain pengembangan pertanian di Pulau Haruku adalah masalah tanah, dimana 
jenis tanah di Pulau Haruku sebagian besar merupakan tanah berpasir. Tanah pasiran menjadi 
kendala besar bagi usaha pertumbuhan tanaman, dikarenakan tanah berpasir terlalu besarnya 
pori-pori tanah yang mengakibatkan infiltrasi tinggi sehingga tidak dapat menahan air serta 
memiliki kadar garam yang tinggi sebagai dampak dari kombinasi tingginya evapotranspirasi 
akibat suhu yang tinggi dan tingginya infiltrasi akibat tanah yang terlalu porous. 

Disisi lain,  Pulau Haruku mempunyai lahan tidur (lahan belum dimanfaatkan) sangat luas, 
menurut peta Zona Agroekologi (ZAE, 2010) terdapat sekitar 7.534 ha atau sekitar 43% dari total 
luas Pulau Haruku berpotensi dikembangkan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini 
sangat disayangkan mengingat sebagian besar kebutuhan pangan penduduk Pulau Haruku masih 
bergantung pada pulau induknya (Pulau Seram dan Pulau Ambon).  

Dengan demikian pengembangan pertanian di Pulau Haruku perlu didukung suatu metode irigasi 
yang tepat untuk menjamin kontinuitas produksi pertanian serta pengelolaan irigasi 
berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas lahan khususnya lahan kering di pulau 

P. Ambon 

P. Seram 
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kecil. Sumber air yang jauh dari lahan pertanian harus dapat disalurkan tanpa mengalami 
kebocoran, rembesan dan kehilangan air lainnya yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. 

Irigasi mikro dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan produktivitas lahan di pulau kecil. Sistem 
irigasi ini merupakan suatu istilah irigasi yang hanya mengaplikasikan air di sekitar zona 
perakaran tanaman dan merupakan salah satu teknologi irigasi bertekanan rendah dengan 
efisiensi irigasi sangat tinggi (> 80 %). Irigasi mikro cocok  diterapkan pada lahan dimana 
ketersediaan air terbatas, lahan berpasir, berbatu atau sukar didatarkan. Irigasi mikro saat ini 
banyak dipakai, terutama di negara-negara maju yang menyadari bagaimana bernilainya air 
untuk kehidupan, karena sangat hemat pemakaiannya sesuai kebutuhan tanaman. Irigasi mikro 
saat ini sangat popular tidak hanya di terapkan pada daerah kering, tetapi di daerah perkotaan 
dan daerah-daerah basah dimana air bernilai mahal. 
 

 



Penerapan Teknologi Irigasi Hemat Air 

 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  5-1 
 

BAB 5  
PENUTUP 

Irigasi mikro merupakan salah satu alternatif teknologi irigasi hemat air yang dapat 
meningkatkan produktivitas lahan di pulau kecil. Sistem irigasi ini merupakan suatu istilah irigasi 
yang hanya mengaplikasikan air di sekitar zona perakaran tanaman dan merupakan salah satu 
teknologi irigasi bertekanan rendah dengan efisiensi irigasi sangat tinggi. Irigasi mikro cocok  
diterapkan pada lahan dimana ketersediaan air terbatas, lahan berpasir, berbatu atau sukar 
didatarkan.  
Berdasarkan hasil uji kinerja jaringan, penerapan jaringan irigasi mikro di Pulau Haruku 
dikategorikan dalam kinerja baik. Debit air yang ke luar dari emitter pada tekanan operasi 1 bar, 
rata-rata berkisar antara 1,4 – 1,6 liter per jam dengan keseragaman penyebaran debit rata-rata 
diatas 90 % untuk sistem irigasi tetes, sedangakan pada sistem irigasi minisprinkler debit air yang 
keluar dari pencurah rata-rata 120 liter per jam dengan keseragaman penyebaran debit rata-rata 
84 %. 
Penerapan irigasi mikro di Pulau Haruku masih pada tahap pengkajian awal, namun demikian, 
petani di Pulau Haruku mulai merasakan dampak penerapan irigasi mikro. Petani di Pulau Haruku 
tidak lagi susah payah memikul dan menyiram tanaman secara manual. Dengan irigasi mikro 
petani dipermudah dalam operasi irigasi (membuka dan menutup kran), sehingga tenaga kerja 
yang diperlukan menjadi lebih sedikit. Penghematan tenaga kerja pada pekerjaan pemupukan, 
pemberantasan hama dan penyiangan juga dapat dikurangi. 
Kinerja penerapan irigasi mikro juga dapat terlihat dari fluktuasi kadar lengas tanah, kadar lengas 
tanah dipertahankan pada kadar yang optimum dengan cara interval irigasi dibuat lebih pendek 
dan durasi irigasi ditetapkan pada periode lebih lama. Sedangkan pada sistem irigasi 
konvensional, kadar lengas tanah kecenderungan berfluktuasi.  
Namun demikian, penerapan irigasi hemat air di Pulau Haruku perlu adanya dukungan dari 
pihak-pihak terkait meliputi BWS Maluku, Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tengah, Penyuluh 
Pertanian Pulau Haruku, Perangkat Desa dan Masyarakat Petani Pulau Haruku guna mendukung 
keberhasilan dalam penerapan dan penggunaan teknologi ini. Selain itu, dengan terbatasnya 
sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh petani di Pualau Haruku, perlu adanya pola 
pengaturan pembagian air irigasi agar tidak terjadi konflik pembagian air antar petani. 
Penerapan irigasi mikro di Pulau Haruku beberapa komponen jaringan masih menggunakan 
bahan impor. Penggunaan bahan impor akan menjadi kendala dalam pengembangan dan 
keberlanjutan penerapan jaringan irigasi mikro, mengingat biaya yang dikeluarkan mahal, 
lamanya waktu pengiriman dan terbatasnya ketersediaan bahan jaringan impor di pasar lokal. 
Dengan demikian, untuk mendukung pengembangan dan keberlanjutan penerapan jaringan 
irigasi mikro perlu dipertimbangkan adanya pengembangan bahan jaringan yang dapat 
memudahkan petani untuk mendapatkan bahan jaringan dengan harga terjangkau dan 
kemudahan dalam ketersediaan bahan. 
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