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KATA PENGANTAR 

Salah satu pendukung utama dalam kinerja irigasi teknis, adalah fungsi pembagian, pengaturan, 

dan pemberian, sehingga diperlukan sarana pintu air yang handal. Pengembangan bahan 

alternatif pintu air ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kinerja irigasi yang baik dan 

meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan, sebagai pendukung sektor pertanian dalam 

penyediaan ketahanan pangan nasional. Karet dan fiber glass diharapkan menjadi alternatif 

teknologi bahan yang tepat untuk pintu air, mempunyai daya tahan yang kuat, mudah 

pengerjaannya dan efisien. Pintu air berbahan GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) 

merupakan alternatif teknologi yang dapat digunakan sebagai pengganti pintu air besi. Pintu air 

ini mempunyai kelebihan dibandingkan pintu air besi dalam hal berat, elastisitas, ketahanan 

terhadap korosi dan harga. Penggunaan karet untuk pintu air juga memiliki potensi kinerja yang 

baik, lebih murah, anti korosi, dan dapat menjadi alternatif cara menyerap produksi karet alam 

nasional. 

Buku ini merupakan output kegiatan Penerapan Pintu Air dari Bahan Alternatif (Karet dan 

Fiber) yang bertujuan untuk uji coba penerapan terbatas teknologi bahan alternatif untuk 

infrastruktur irigasi guna menunjang teknologi irigasi hemat air dalam mendukung program 

pemerintah terkait kedaulatan pangan. Penggunaan pintu air berbahan alternative karet dan 

fiber ini akan memberikan manfaat langsung kepada pengguna air (petani) karena sebagian 

besar lokasi tidak dilengkapi dengan pintu. Manfaat tidak langsung kepada BBWS Brantas, UPT 

Panji, UPT Asembagus dan UPT Situbondo karena dengan penggunaan bahan alternatif ini 

memberikan usia ekonomis yang lebih panjang, dan meminimalisir kebutuhan pemeliharaan. 

Konsep Laporan output ini disusun oleh Susi Hidayah, ST., MT. sebagai ketua tim kegiatan, 

dibantu oleh tim pelaksana dengan bimbingan Dr. Ir. Eko Winar Irianto, MT. sebagai 

penanggungjawab kegiatan. 

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan 
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RINGKASAN 
 

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 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. 
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.  

 Untuk membuat karet agar mempunyai sifat-sifat seperti yang dikehendaki, maka dalam 
proses pembuatannya selain bahan baku utama diperlukan juga bahan tambahan atau aditif. 
Penggunaan bahan tambahan ini beraneka ragam tergantung pada bahan baku yang digunakan 
dan mutu produk yang akan dihasilkan. Berdasarkan fungsinya, maka bahan tambahan atau 
bahan pembantu proses dapat dikelompokkan menjadi: bahan pelunak (plasticizer), bahan 
penstabil (stabilizer), bahan pelumas (lubricant), bahan pengisi (filler), pewarna (colorant), 
antistatic agent, blowing agent, flame retardant, dan lain sebagainya. Syarat material karet 
untuk pintu air antara lain pada parameter: hardness, tensile strength and elongation at break, 
tear strength, density, dan abrassion resistance. 

Pada penerapan terbatas pintu air berbahan alternatif ini, pintu sekunder dan primer didesain 
berbahan fiber glass dengan jumlah ulir menyesuaikan dengan dimensi pintu air. Pintu air 
dengan bentang 90 sampai dengan 100 cm pada penelitian ini menggunakan satu ulir satu 
stang drat. Sedangkan lebar pintu lebih besar dari 2 meter menggunakan dua ulir satu stang 
drat. 
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Lokasi Pelaksanaan kegiatan Penerapan Pintu Air dari Bahan Alternatif (Karet dan Fiber) 
dilaksanakan di Daerah Irigasi Sampean Lama dan Daerah Irigasi Banyuputih, Situbondo, Jawa 
Timur. Di tersebut merupakan kewenangan BBWS Brantas dengan UPT terkait sebagai 
pengelola irigasi.  

Pemasangan pintu air pada jaringan irigasi pada umumnya diperlukan tahap penyiapan lokasi 
terkait dengan jadwal penggunaan air. Persiapan lokasi penerapan lebih difokuskan pada 
koordinasi jadwal pengeringan jaringan irigasi. Jadwal ini sangat penting terutama pada lokasi 
penerapan pintu air dengan dimensi lebih dari 2 meter. Pintu air dengan dimensi besar terletak 
pada jaringan utama Daerah Irigasi Banyuputih, sehingga jadwal pengeringan menjadi sangat 
krusial dan berdampak pada operasi irigasi di seluruh area layanan irigasi.  

Teknik pemasangan pintu fiber harus mempertimbangkan presisi sponeng. Bahan fiber lebih 
ringan daripada pintu baja, sehingga proses menjaga presisi posisi menjadi sangat penting. 
Rangka pintu harus dirakit dan dipasang pada tempatnya seperti gambar yang telah disetujui 
pada posisi yang sesuai dengan toleransi yang diizinkan. Letak baut atau perlengkapan lain 
harus dipasang pada rangka pintu dengan posisi yang tepat. Ikatan antara rangka pintu dan 
penopang harus kuat sehingga pada saat beton dicor tidak akan merubah posisi rangka pintu. 
Jika diperlukan untuk menjamin posisi yang tepat dapat dilengkapi dengan penjepit tambahan. 
Pemasangan seal karet harus hati–hati agar terletak pada permukaan yang tepat sesuai dengan 
toleransi yang diizinkan. Pengecoran tidak diperkenankan bila belum dirakit dengan lengkap 
dan teliti. Sewaktu pengecoran beton harus diperiksa agar ukuran dan bentuknya sesuai 
gambar dan dalam batas toleransi. Jika terjadi kesalahan harus segera diperbaiki. Sesudah 
pemasangan pengangkat dan sebelum dihubungkan dengan pintu, pengangkat harus 
dioperasikan dan diperiksa, sesudah selesai pemeriksaan tersebut, mur penggerak  
dihubungkan dengan pintu dan stang, kemudian ditest dan distel sehingga dapat dioperasikan 
dengan tepat. Setiap kerusakan atau ketidaktepatan operasi yang ditemukan selama pengujian 
harus diperbaiki dan prosedur pengujian diulang kembali. 

Pintu air berbahan karet keras memiliki kemiripan dengan jenis karet ebonit. Ebonit adalah 
jenis karet sintetis yang sangat keras dan diproduksi melalui formulasi dengan bahan baku 
utama karet beserta bahan kimia pengisi lainnya yang kemudian dilakukan proses vulkanisasi 
atau pemanasan. Tetapi hasil produk ebonite ini harus dibedakan dengan karet yang sudah 
mengeras akibat terjadinya proses oksidasi atau sudah rusak dikarenakan umur produk karet 
yang sudah lama. Perawatan yang diperlukan diduga hanya memerlukan pembersihan saja. Hal 
ini karena material yang biasa digunakan sebagai pelapis pelindung korosi yaitu karet lining. 
Material ini juga minim reaksi dengan lingkungan. 

Perawatan pada fiber glass juga sangat minim. Perawatan rutin hanya perlu pembersihan. 
Pengecatan tidak diperlukan karena pewarnaan fiber glass sudah menyatu dengan resin pada 
saat pembuatan. Misalnya pada kondisi sudah ada crack kecil maka bisa ditambal dengan 
campuran epoxy perbandingan 1:1 kemudian ditambahkan fiber glass. Gel coat memiliki ikatan 
yang lebih kuat dengan lapisan polimer karena diaplikasikan dengan produk sebelum cure. 
Kalau cat biasa diaplikasikan setelah produk jadi. 

Penerapan pintu air berbahan alternatif ini memiliki dampak positif terhadap alternative bahan 
pintu air terutama pada lokasi dengan kondisi air khusus, dan tidak memberikan dampak 
negatif terhadap lingkungan keairan. 
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DAFTAR ISTILAH 

 

Bahan kimia karet adalah bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan kompon karet 

Fiber glass adalah bahan paduan atau campuran beberapa bahan kimia (bahan 

komposit) yang bereaksi dan mengeras dalam waktu tertentu 

Karet mentah adalah karet alam atau karet sintetis  

Kompon karet  adalah campuran antara karet mentah dengan bahan kimia karet 

Vulkanisasi  adalah suatu proses pembentukan ikatan silang antar rantai molekul karet 

dari bahan pemvulkanisasi dengan bantuan energi (misalnya pemanasan) 

Vulkanisat  adalah kompon karet yang sudah diproses vulkanisasi/pemasakan 
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DAFTAR SINGKATAN 

BBWS Balai Besar Wilayah Sungai 

BWS Balai Wilayah Sungai 

GRE  Glass Fiber Reinforce Epoxy 

CFRP  Carbon Fibre Reinforced Plastic/polymer 

DED Detail Engineering Design 

GFRP Glass Fiber Reinforce Polymer 

GHIPPA Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air 

GP3A Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air 

HIPPA Himpunan Petani Pemakai Air 

IP3A Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air 

OP Operasi dan Pemeliharaan 

UPT  Unit Pelaksana Teknis 

UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. 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. 

Sementara itu, kondisi jaringan irigasi teknis saat ini banyak yang mengalami kerusakan, 
baik akibat umur bangunan, kesesuaian lahan yang kurang tepat, kurang optimal operasi 
dan pemeliharaan, maupun karena masih kurangnya peran serta petani dan stakeholder 
dalam pengelolaan irigasi. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya revitalisasi dan 
optimasi jaringan irigasi.  

Indonesia merupakan pemasok karet alam terbesar ke dua di dunia setelah Thailand 
dengan produksi 3,18 juta ton (2014, Devisa USD 4,7 Miliar). Pemerintah makin intensif 
mendorong peningkatan pemanfaatan karet alam untuk kebutuhan di dalam negeri 
serta mengembangkan industri pengelolaan karet alam, khususnya yang dapat 
mendukung pembangunan infrastruktur nasional. 

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 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. 

Tahun 2016 telah dilakukan penelitian terkait dengan penggunaan karet sebagai bahan 
pintu air yang memanfaatkan jenis karet keras (hard rubber) dan karet lunak (soft 
rubber). Jenis karet keras tidak dibuat sebagai bahan tunggal sedangkan karet lunak 
dikompositkan dengan plat baja. Komposit ini untuk mendapatkan kekakuan yang 
disyaratkan untuk pintu air. Hasil penelitian 2016 menunjukkan hasil yang memadai 
untuk dapat menerapkan pintu air berbahan karet ini pada skala terbatas agar dapat 
diketahui kinerjanya sebagai bahan alternatif pintu air. 

Selain karet, bahan alternatif pintu air lainnya adalah fiber glass yang telah dilakukan 
studinya oleh Balai Irigasi. Tahun 2009 dan 2010 telah dilakukan kajian mengenai bahan 
alternative pintu air ini menghasilkan model fisik pintu sorong tonjol berbahan Glass 
Fiber Reinforce Polymer (GFRP) dan telah diterapkan di DI Bayongbong, Garut, serta di 
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beberapa lokasi di DI Jatiluhur, Karawang. Tahun 2015 studi yang dilakukan telah 
menghasilkan naskah ilmiah pintu elektromekanis kombinasi aliran atas dan bawah 
dengan daun pintu berbahan fiber glass. Teknologi bahan altenatif pintu air berupa fiber 
glass ini juga memiliki pra kondisi yang memenuhi syarat untuk dilakukan pilot project. 
Pra kondisi tersebut antara lain kesiapan calon penerima manfaat, kesiapan lokasi (fisik 
maupun legal), kesiapan Detail Engineering Design (DED) dan manual, serta kesiapan tim 
teknis pendamping dari seluruh pihak yang akan terlibat. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan masuk kelompok output Penerapan Teknologi Terbatas 
(Pilot Project), teknologi yang akan diterapkan yaitu teknologi bahan alternative pintu air 
untuk mendukung teknologi jaringan irigasi sesuai Roadmap Balai Litbang Irigasi 2015-
2019. 

Penggunaan pintu air berbahan alternatif ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja 
bangunan pengatur di jaringan irigasi sehingga memberikan input postitif terhadap 
peningkatan hasil. 

1.2. Tujuan Kegiatan 

Tujuan kegiatan ini yaitu uji coba penerapan terbatas teknologi bahan alternatif untuk 
pintu air irigasi guna menunjang teknologi irigasi hemat air dalam mendukung program 
pemerintah terkait kedaulatan pangan.  

 

1.3. Penerima Manfaat 

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, 
Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Wilayah 
Situbondo. Penggunaan pintu air berbahan alternatif karet dan fiber ini akan 
memberikan manfaat langsung kepada pengguna air (petani). Manfaat tidak langsung 
kepada BBWS Brantas, UPT Panji, UPT Asembagus dan UPT Situbondo karena dengan 
penggunaan bahan alternatif ini memberikan usia ekonomis yang lebih panjang, dan 
meminimalisir kebutuhan pemeliharaan.  

 

1.4. Lokasi Kegiatan 

Lokasi Pelaksanaan kegiatan Penerapan Pintu Air dari Bahan Alternatif (Karet dan Fiber) 
dilaksanakan di Daerah Irigasi Sampean Lama dan Daerah Irigasi Banyuputih, Situbondo, 
Jawa Timur. Di tersebut merupakan kewenangan BBWS Brantas dengan UPT terkait 
sebagai pengelola irigasi. Koordinasi, konsultasi program kerja, dan diskusi teknis 
dilaksanakan di Jakarta dan Bandung untuk kelancaran kegatan dan mendapatkan 
masukan dari narasumber, praktisi dan pengelola irigasi.  

Lokasi penerapan dipilih di Jawa Timur, karena lokasi tersebut berdasarkan hasil 
penelusuran memiliki sejumlah lokasi yang tidak memiliki pintu air serta memiliki 
kesiapan sebagai calon lokasi. Lokasi tersebut juga sesuai dengan masukan Direktorat 
Bina Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa sesuai surat nomor UM.01.02-Ar/424.  
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BAB II 

BAHAN ALTERNATIF INFRASTRUKTUR PINTU AIR  

 

2.1. Karet 

Karet merupakan hasil perkebunan yang sangat melimpah di Indonesia terutama di 
Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pengolahan karet memerlukan proses kimiawi yaitu 
pencampuran dengan bahan-bahan aditif yang membuat sifat karet alam sesuai dengan 
keinginan. Karet memiliki berat jenis yang lebih besar daripada air yaitu berkisar 1,1. Jika 
akan digunakan untuk pintu air dalam bentuk profil plat maka karet harus 
dikompositkan dengan material lain sebagai pengaku dan meningkatkan kekuatan 
mekaniknya. Sebagai contoh misalnya dikompositkan dengan kanvas untuk digunakan 
sebagai belt conveyor, atau dikompositkan dengan besi untuk digunakan sebagai 
bantalan/tumpuan pada jembatan, dsb. Penggunaan karet untuk bidang sumber daya 
air sendiri dalam dimensi besar adalah bendung karet.  

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara produsen karet terbesar di dunia. Tapi, 
serapan untuk dalam negeri masih minim. Maka diperlukan aksi cepat agar lebih banyak 
karet alam yang terserap pasar domestik. Oleh sebab itu, sebagai salah satu 
Kementerian terkait maka Balai Litbang Irigasi melakukan studi untuk penggunaan karet 
sebagai infrastruktur irigasi. Tahun 2016 Balai Litbang Irigasi melakukan pengembangan 
penggunaan karet alam untuk pintu air. Karet dimanfaatkan sebagai bahan panel daun 
pintu air.  

Proses produksi pintu karet dengan desain yang telah ditentukan di atas dimulai dengan 
pembuatan cetakan (die) berdasarkan desain tersebut. Untuk membuat karet agar 
mempunyai sifat-sifat seperti yang dikehendaki, maka dalam proses pembuatannya 
selain bahan baku utama diperlukan juga bahan tambahan atau aditif. Penggunaan 
bahan tambahan ini beraneka ragam tergantung pada bahan baku yang digunakan dan 
mutu produk yang akan dihasilkan. Berdasarkan fungsinya, maka bahan tambahan atau 
bahan pembantu proses dapat dikelompokkan menjadi: bahan pelunak (plasticizer), 
bahan penstabil (stabilizer), bahan pelumas (lubricant), bahan pengisi (filler), pewarna 
(colorant), antistatic agent, blowing agent, flame retardant dsb. 

Karet alam yang masih berbentuk gumpalan hasil sadapan dibuat menjadi kompon. 
Pembuatan dan pembentukan kompon karet merupakan tahap awal dari produksi 
barang jadi karet. Pembuatan kompon dilakukan dengan cara pencampuran karet 
dengan bahan kimia sesuai dengan formulasi yang dibutuhkan di dalam mesin 
pencampur dan pembentukan dilakukan di dalam mesin pembentuk setelah terlebih 
dahulu dilunakkan. Mesin two roll mill mampu menghasilkan kompon yang homogen 
dengan cara memasukkan dan mendispersikan bahan-bahan pencampur ke dalam karet 
sehingga mudah diolah. Mesin pembentuk mampu melunakkan kompon dengan cara 
menggesek dan memanaskannya di dalam silinder kemudian dibentuk dalam cetakan. 
Dalam proses pencampuran dan pembentukkan kompon diperlukan gaya geser yang 
cukup besar untuk melunakkan bahan dan ditambah lagi dengan energi panas. 
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Gambar 1 menggambarkan proses pembuatan produk karet terdiri dari tahap 
pencampuran (mixing), pembentukan (forming), pencetakan (moulding), dan 
penyelesaian (finishing). Peralatan untuk membuat daun pintu karet antara lain adalah 
mixer (Gambar 3), mesin roller 1 dan roller 2 (Gambar 4), dan mesin press (Gambar 5). 
Peralatan ini biasanya dimiliki oleh industri karet menengah ke atas.  

 

Gambar 1. Proses Pembuatan Produk Karet 

 

 

Gambar 2. Block Rubber 
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Gambar 3. Mesin Mixer 

 

Gambar 4. Mesin Roll 1 dan 2 

   

Gambar 5. Mesin Press (kiri) dan Cetakan (Die) Beserta Pintu Air Karet yang Diproduksi 

Pengujian sifak fisik dan mekanik karet dilakukan di Balai Kulit, Karet, dan Plastik. 
Prototipe pintu karet diujicobakan di Balai Litbang Irigasi. Beberapa pengujian yang 
dilakukan, antara lain berat jenis, kekerasan, ketahanan kikis, ketahanan retak luntur, 
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ketahanan sobek, kuat tarik, pempatan tetap, perpanjangan putus, perpanjangan tetap, 
dan ketebalan. Namun karena kesulitan penyiapan contoh maka karakteristik fisik yang 
dapat diuji adalah seperti pada Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil Uji Sifat Fisik Karet Lunak dan Karet Keras untuk Pintu Air 

No Jenis Pengujian 
Acuan 

Pengujian 

Hasil Uji 

Hard 
Rubber 

Soft 
Rubber 

1 Hardness, Shore A  ASTM 
D2240 

98 60 

2 Tensile strength 
(kg.cm-2) and 
Elongation at Break 
(%) 

ASTM 
D412 

109 
100 

133 
523 

3 Tear Strength (kg.cm-

1) 
ASTM 
D624 

86 58 

4 Density (gr.ml) ASTM 
D297 

1.4 1.17 

5 Abrassion Resistance 
(cm3) 

Akron 0.1 2.1 

Pengujian hidraulik dilakukan di laboratorium Balai Litbang Irigasi untuk mengetahui 
performa pintu air berbahan karet ini. Uji lendutan maksimum juga dilakukan untuk 
mengetahui batas keamanan daun pintu air sesuai dengan KP Irigasi 2013 Jilid 8 Bagian 
Perencanaan, Pemasangan, Operasi dan Pemeliharaan Pintu Pengatur Air. KP tersebut 
menyebutkan bahwa untuk daun pintu berbahan baja maksimum lendutan yang terjadi 
adalah 1/600 bentangnya, dan tebalnya tidak boleh kurang dari 5 mm. Acuan ini masih 
digunakan karena untuk sifat fisik karet untuk pintu air ini belum terdefinisi secara 
umum. Proses uji hidraulik pintu adalah seperti pada Gambar 6  dan 7 sebagai berikut. 

  

Gambar 6.  Penggunaan Dial Gauge pada Pengamatan Lendutan pada Pintu Air 

Berbahan Karet 
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Pengujian dilakukan dengan memeberikan tekanan air maksimal dengan tinggi saluran 
60 cm dan lebar 50 cm kepada pintu bahan karet. Dari hasil pengujian pintu karet 
diketahui bahwa pintu mampu menahan air dengan tinggi maksimum 60 cm.  

 
Gambar 7.  Pengujian Hidarulik Pintu Air Berbahan Karet 

Lendutan yang terjadi pada titik tengah pintu seperti pada Tabel 2 dan 3. Kebocoran 
yang terjadi di sisi sponeng terjadi akibat ukuran lebar pintu yang tidak sesuai dengan 
ukuran sponeng. Frame yang dirancang khusus untuk uji coba akan menyesuaikan 
dengan pintu karet ini. 

Tabel 2. Hasil Uji Lendutan Pintu Hard Rubber 

No 
Bukaan Pintu 

(cm) 
Muka Air Hulu 

(cm) 
Muka Air Hilir 

(cm) 
Lendutan 

(mm) 

1 0 18,5 0,7 11,70 

2 5 18,5 4,3 11,17 

3 10 4,8 4,3 6,80 

4 10 18,5 8,2 13,10 

5 15 8,5 12,8 6,50 

6 15 18,5 11,2 8,40 

7 20 13,5 14,2 8,10 

8 20 18,5 12 9,11 

9 25 10 16,3 5,80 
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Tabel 3. Hasil Uji Lendutan Pintu Soft Rubber 

No 
Bukaan 

Pintu (mm) 

Tinggi Muka 
Air di Rechbok 

(cm) 

Tinggi muka 
air sebelum 
pintu (cm) 

Tinggi muka 
air setelah 
pintu (cm) 

Lendutan 
(mm) 

1 0 7,0 33,0 1,4 4,40 

2 5 7,0 16,7 3,3 1,47 

3 5 14,3 33,0 4,0 4,54 

4 10 14,3 43,3 7,8 1,28 

5 10 16,5 33,0 8,0 3,00 

6 15 17,9 42,2 9,8 0,90 

7 15 23,3 33,0 10,5 1,56 

8 20 23,3 28,0 13,2 0,96 

9 20 26,1 30,0 13,2 0,84 

10 20 26,1 30,1 15,6 0,90 

Berdasarkan hasil pengujian dibandingkan dengan syarat lendutan maksimum maka 
pintu hard rubber lebih memenuhi syarat maksimum lendutan sesuai dengan KP Irigasi 
2013 yaitu kurang dari 0.833 mm, walaupun di beberapa kondisi ada yang tidak 
memenuhi syarat. Hasil uji lendutan menunjukkan bahwa pintu soft rubber memiliki nilai 
yang semuanya tidak memenuhi persyaratan. 

Pengujian kembang susut (swelling) juga dilakukan menggunakan metode ASTM D.471-
06e1. Pengujian dilakukan di laboratorium penguji Pusat Penelitian Karet. Tipe sampel 
“vulkanisat”. Pengujian dilakukan dengan merendam sampel selama 72 jam pada suhu 
ruang. Hasil menunjukkan untuk bahan karet lunak yang digunakan untuk pintu 
mengalami penambahan volume sebesar 0,22%, sedangkan karet keras tidak mengalami 
penambahan volume, sebaliknya karet keras mengalami penyusutan sebesar 0,87% 
(Tabel 4). Hal ini diduga karena adanya pengaruh temperatur air. Penggunaan jenis hard 
rubber dinilai lebih cocok untuk pintu air berdasarkan hasil pengujian ini 

Tabel 4. Hasil Uji Kembang Susut (Swelling) 

Properties Vulkanizate 

Volume change in water, at 
room temperature, 72 hours, % 

Lunak  Keras  

0,22 -0,87 

 

2.2. Glass Fiber Reinforce Polymer (GFRP) 

Fiber Glass adalah bahan paduan atau campuran beberapa bahan kimia (bahan 
komposit) yang bereaksi dan mengeras dalam waktu tertentu. Bahan ini mempunyai 
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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 (Smith, W.F., and Jayad, 2006). 

Fiber glass, diterjemahkan menjadi serat gelas, adalah kaca cair yang ditarik menjadi 
serat tipis dengan garis tengah sekitar (0,005 - 0,01) mm. Serat ini dapat dipintal 
menjadi benang atau ditenun menjadi kain, yang kemudian diresapi dengan resin 
sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi untuk digunakan sebagai badan 
mobil dan bangunan kapal.  Serat ini juga digunakan sebagai agen penguat untuk banyak 
produk plastik; material komposit yang dihasilkan dikenal sebagai plastik diperkuat-gelas 
(glass-reinforced plastic, GRP) atau epoxy diperkuat glass-fiber (GRE), disebut "fiber 
glass" dalam penggunaan umumnya.  Jadi, sebenarnya yang dimaksud fiber/serat adalah 
penguatnya saja, yang termasuk dalam hal ini juga carbon fiber, atau aramid, Jadi 
barang jadinya namanya Glass Fiber Reinforced Plastic/polymer (GFRP), atau Carbon 
Fibre Reinforced Plastic/polymer (CFRP). 

Jenis Fiber glass reinforcements untuk plastik adalah bentuk rajutan benang (Fiber glass 
yarn), lembaran (woven fabric of fiber glass yarn), continous-strand roving, dan woven 
roving.  Sedangkan untuk fiber glass reinforcing mats adalah continous-strand mat, 
surfacing mat, chopped-strand mat, dan kombinasi woven roving dengan chopped-
strand mat.  Berikut ini disajikan beberapa tipe jenis serat gelas yang ada di pasaran 
(Gambar 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Jenis Fiber Glass Reinforcement untuk Plastik 

Untuk membentuk menjadi sebuah fiber glass atau Glass Fiber Reinforced Plastic 
memerlukan liquid, yaitu plastiknya (matrix).  Jenisnya ada banyak, namun yang umum 
dipakai adalah polyester dan epoxy resin.  Sifat bahan dari polyester dan epoxy resin 
dapat dilihat pada Tabel 5.  Polyester resin memiliki harga yang murah dibandingkan 
dengan epoxy resin, tetapi kekuatannya tidak sekuat epoxy resin.  Penggunaan bahan 
polyester resin biasa digunakan untuk pembuatan bodi perahu, panel bangunan, panel 
struktur mobil, dll.  Sedangkan epoxy resin relatif sedikit lebih mahal tetapi memiliki 
kekuatan yang baik dan memiliki nilai susut yang kecil dibandingkan dengan polyester 
resin. 

 

 

Mat/Mesh Woven Roving 
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Tabel 5. Sifat-sifat Bahan Polyester dan Epoxy Resin 

Parameter Polyester Epoxy 

Tensile Strength (MPa) 
Tensile Modulus of Elasticity (GPa) 
Flexural Yield Strength (MPa) 
Density (g/cm3) 

40 – 90 
2,0 – 4,4 
60 – 160 

1,10 – 1,46 

55 – 130 
2,8 – 4,2 

125 
1,20 – 1,30 

(Sumber: Smith, W.F., and Jayad, 2006) 

Epoxy resin (biasa disebut resin) belum berupa susunan polimer, untuk membentuknya 
menjadi polimer memerlukan pengeras (hardener) dan katalis, yang membantu 
merubah resin menjadi polimer dan keras. 

Kekuatan fiber glass tergantung pada kandungan serat gelas yang menyusun fiber glass 
tersebut, secara umum, semakin besar porsentase berat kandungan serat, maka 
semakin kuat (Tabel 6). Jarak peletakan secara pararel antar serat akan mempengaruhi 
kekuatan mekanik dari fiber glass.   

Tabel 6. Sifat Mekanik Fiber Glass-Polyester Komposit 

Parameter Woven 
Cloth 

Chopped 
Roving 

Sheet-molding 
Compound 

Tensile Strength (MPa) 

Tensile Modulus of Elasticity (GPa) 

Density (g/cm3) 

206 – 344 

103 – 310 

1,5 – 2,1 

103 – 206 

55 – 138 

1,35 – 2,30 

55 – 138 

 

1,65 – 2,00 

(Sumber: Smith, W.F., and Jayad, 2006) 
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BAB III 
DESAIN PINTU AIR BERBAHAN FIBER GLASS DAN KARET 

 

3.1. Umum 

Sesuai dengan Standar Perencanaan Irigasi Bagian 8, maka perencanaan dan pabrikasi 
dibuat sesederhana mungkin, agar dapat dijaga harganya minimum. Disarankan juga 
untuk mendesain pasokan pintu dalam bentuk unit terakit sepenuhnya siap dipasang 
dalam coakkan beton bangunan untuk mencegah pelepasan daun pintu dikemudian 
hari. Hal ini juga sebagai antisipasi banyaknya daun pintu tersier yang hilang dari 
kerangka. Daun pintu disisipkan dalam sponing saat pengerjaan di pabrik, dan bagian 
puncak sponing ditutup dengan pelat yang dilaskan. Syarat perencanaan ini sebisa 
mungkin diakomodir pada perencanaan pintu-pintu yang akan dipasang, dan 
berkesuaian secara pabrikasi dibuat pada bahan alternatif pintu air ini. 

Bentang maksimum pintu untuk pintu baja dibuat tidak lebih dan 500 mm untuk 
menjaga kemampuan tenaga yang diperlukan untuk menaikkan pintu sampai batas yang 
dapat diterima. Sedangkan untuk pintu berbahan fiber glass juga dapat dipertimbangkan 
untuk kemudahan operasionalnya mengacu pada syarat tersebut. 

Demikian pula dengan pengajuan suku cadang juga distandarkan dalam Standar 
Perencanaan Irigasi Bagian 8. Apabila pintu standar telah dipasang pada bangunan baru 
dan lama, pada daerah proyek irigasi dan pembuangan, selanjutnya harus disediakan 
suku cadang untuk pintu-pintu tersebut. Proyek atau tempat penyimpanan, dengan 
kunci dan peralatan yang diperlukan untuk perbaikan dan pemeliharaan, harus 
menyimpan suku cadang untuk pintu yang terpasang. Hal ini sangat penting untuk 
daerah proyek yang berada dipulau yang jauh yang sulit angkutan pada saat kebutuhan 
mendesak. Suku cadang tersebut dapat terdiri dari unit roda gigi kerucut, mur 
penggerak, setang penggerak, bilah karet perapat dan mur, baut yang dipilih, pena dan 
sebagainya. Kunci dan peralatan harus cukup untuk memotong panjang setang 
penggerak dan melaksanakan-pemeliharaan umum pada pintu. Suku cadang dapat 
dipasok dari pabrik pemasok pintu. Maka daftar perencanaan kebutuhan pintu air harus 
ditambah dengan suku cadang, atau jaminan purnajual dari pihak pembuat/penyedia 
barang.  

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pintu air,  menurut 
(KP-02, 1986), faktor yang harus dipertimbangkan adalah beban yang bekerja pada 
pintu, alat pengangkat (tenaga mesin atau manusia), kedap air atau sekat, dan bahan 
bangunan (material pintu). 

3.2. Perencanaan Pintu Air 

3.2.1.  Pembebanan Pintu 

Pada pintu sorong tekanan air diteruskan ke sponeng, dan pada pintu radial ke bantalan 
pusat.  Pintu sorong kayu direncana sedemikian rupa sehingga masing-masing balok 
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kayu mampu menahan beban dan meneruskannya ke sponeng.  Untuk pintu sorong 
baja, gaya tersebut harus dibawa oleh balok. 

Apabila suatu benda berada di dalam zat cair yang diam, maka akan mengalami gaya 
hidrostatik yang diakibatkan oleh tekanan zat cair.  Tekanan tersebut bekerja tegak lurus 
terhadap permukaan benda.  Gaya hidrostatik yang bekerja pada benda tersebut, 
dipengaruhi oleh bentuk permukaan benda.  Gaya hidrostatik pada bidang datar tegak 
(Gambar 9), dapat ditentukan sebagai berikut: 

F = Bhg ....
2

1 2     

ha t .
3

2
=      

Keterangan: 
F : gaya hidrostatik,  
at : titik tangkap gaya hidrostatik diukur dari permukaan air,  
h : kedalaman air, dan  
B : lebar bidang yang ditinjau tegak lurus bidang Gambar. 

 

Gambar 9. Gaya Hidrostatik pada Bidang Datar Tegak 

3.2.2.  Analisis Gaya Tekan pada Pintu Air 

Apabila suatu benda berada di dalam zat cair yang diam, maka akan mengalami gaya 
hidrostatik yang diakibatkan oleh tekanan zat cair.  Tekanan tersebut bekerja tegak lurus 
terhadap permukaan benda. Gaya hidrostatik yang bekerja pada pintu air, dipengaruhi 
oleh bentuk permukaan benda.  
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a) Saat Pintu Air Menutup 
Besarnya gaya hidrostatis yang terjadi pada saat pintu air menutup dengan lebar 
efektif pintu 50 cm dengan kedalaman maksimum 50 cm sebesar 613 N (62,5 kg.f) 
dan untuk pintu dengan bentang efektif 100 cm adalah 4.905 N (499,8 kg.f).  

b) Saat Pintu Air Membuka 

 

 Gambar 10. Gaya-gaya Pada Saat Pintu Air Membuka 

Σ Fx = 0 

F1 – F2 – Ff – Rx = Q (v2 - v1);    

Jika gaya gesek (Ff) ~ 0 

Maka, 

Rx = ½ . g.b.(h12 – h22) - Q (v2 - v1) 

Jika h1 > h2  maka v1 < v2, sehingga: 

Rx = ½ . g.b.(h12 – h22) - .v22.b.h2 

Jika diketahui bentang efektif pintu (b) 50 cm, tinggi muka air di hulu 50 cm dan 
hilir 30 cm, dan kecepatan air sebesar 1 m/det, maka: 

      Q  = debit per unit lebar saluran 

      = h1.v1 = h2.v2 

      = 0,50 m3/det/m 

   V2  = Q/h2 = 1,67 m/det. 

Sehingga Rx diperoleh  

Rx = (-) 25,93 N (tanda minus menunjukkan arah gaya ke kiri). 

Jadi gaya yang terjadi pada pintu saat tertutup lebih besar dibandingkan 
dengan saat terbuka.  Sehingga penentuan kekuatan pintu akan mengacu pada 
nilai tekanan hidrostatis yang harus mampu ditahan oleh pintu itu sendiri. 

v2 
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3.2.3.  Perhitungan Tebal Pintu 

Daun pintu merupakan bagian utama dari pintu ini, dimana pintu langsung berhadapan 
langsung dengan air. Sebagai contoh misalnya untuk bagian pintu yang memiliki dimensi 
58 cm x 75 cm untuk lebar efektif 50cm dan 128cm x 180cm untuk lebar efektif 120cm, 
dimana tinggi air maksimum yang bisa di tahan 75 cm untuk lebar efektif 50cm dan 
160cm untuk pintu 140 cm, sedangkan tinggi rata-rata tinggi muka air dilapangan adalah 
sebesar 50cm untuk pintu 50cm dan 100 untuk pintu 120  dengan besar tekanan 
hidrostatis sebesar 613 N atau 62 kg.f. untuk pintu 50cm dan 499,8 kg.f untuk pintu 
lebar 120 cm. 

Jika defleksi yang diijinkan ( mak ) sebesar 5 mm untuk lebar efektif 50 cm dan 10 mm 

untuk lebar efektif 120cm, dan momen inersia (I) untuk betuk persegi adalah I = b.h3/12. 
Dimana nilai lebar (b) adalah sama dengan tinggi pintu rencana. Sedangkan h adalah 
besarnya tebal pintu yang akan direncanakan. 

Defleksi maksimum yang terjadi pada pintu adalah: 

IE

Lw
mak

..384

..5 4

=  

Dimana nilai modulus elastisitas (E) pada bahan komposit yang digunakan berdasarkan 
hasil yang di dapat dari hasil pengujian sampel fiber glass yaitu sebesar Ef = 3.12 x 105. 

Sehingga dengan persamaan I = b.h3 /12, diperoleh besarnya tebal pintu untuk pintu 
dengan lebar efektif 50 cm adalah sebesar 12 mm, dengan lendutan maksimum yang 
mungkin terjadi adalah sebesar 2,95 mm. sedangkan untuk pintu dengan lebar efektif 
120cm, diperoleh tebal pintu sebesar 30 mm, dengan lendutan maksimun yang mungkin 
terjadi sebesar 7,94 mm. 

Perhitungan tebal pintu air ini berlaku untuk panel daun pintu air tanpa penulangan 
atau tanpa tambahan profil. Jika ditambahkan profil maka harus memperhatikan 
dukungan profil pada perhitungan tebal pintu air fiber glass. 

3.2.4.  Alat Pengangkat 

Alat pengangkat dengan stang biasanya dipakai untuk pintu-pintu lebih kecil.  Untuk 
pintu-pintu yang dapat menutup sendiri, karena digunakan rantai berat sendiri atau 
kabel baja tegangan tinggi. Pemilihan tenaga manusia atau mesin tergantung kepada 
ukuran dan berat pintu, tersedianya tenaga listrik, waktu eksploitasi, mudah/tidaknya 
eksploitasi, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis. 

Dasar perhitungannya adalah bahwa gaya dorong sama dengan gaya angkat ditambah 
dengan gaya geser di dalam komponen pekerjaan transmisi. Gaya angkat adalah jumlah 
berat pintu (beban mati), gaya air yang mengalir dan air tegak pada pintu, dan gaya 
geser di dalam alur pengarah (beban statis). 

Untuk mendapatkan perhitungan kekuatan yang maksimal, pemblokiran gerak pintu 
selama terjadi gaya dorong penuh akan dianggap sebagai kondisi yang paling ekstrem. 
Hal ini bisa terjadi karena antara lain di bawah kondisi normal, pada waktu pintu 
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tertutup sama sekali. Harus disediakan longgaran agar supaya gaya-gaya yang ada pada 
stang tidak melebihi harga-harga kekuatan nominal. 

Pada kondisi luar biasa diperhatikan beberapa hal berikut: 
a. Kondisi bagian persegi dari pintu tertarik ke luar, gaya-gaya geser di dalam alur 

pengarah bisa ditambah sampai ketinggian tertentu sehingga pintu akan terblokir; 
b. Adanya batu-batu, kayu atau benda-benda hanyut lainnya yang tersangkut di bawah 

pintu; 
c. Korosi, tumbuhan atau pelumpuran yang berlebihan. 

Tegangan yang diizinkan dalam perhitungan pekerjaan stang dan transmisi harus 
diperhitungkan dengan pertimbangannkondisi berikut: 
a. Kondisi normal (tidak terblokir): harus dipakai tegangan yang diizinkan, persyaratan 

mengenai kekuatan berkenaan dengan pelenturan dan sudut geser oleh puntiran 
persatuan panjang harus dipenuhi; 

b. Kondisi luar biasa: tegangan luluh (yield stress) bisa dipakai. 

3.2.4.1.  Beban Maksimum 

Untuk pintu yang dioperasikan dengan tenaga manusia, harus dipakai faktor keamanan 
2 pada beban maksimum yang mungkin oleh satu orang. Satu orang dapat 
menggerakkan gaya/tenaga 400 N selama waktu yang singkat. Ini berarti bahwa beban 
maksimum untuk perhitungan adalah 2 X 400 N = 800N. Beban yang dapat ditahan oleh 
seseorang dalam waktu yang lama, 30 menit, atau lebih adalah 100 N. Nilai banding 
antara beban maksimum yang mungkin dan lebar nominal adalah 800 : 100 l=8. 

Diandaikan bahwa sebuah roda tangan dengan jari-jari 0,30 m dapat berputar sebanyak 
15 - 20 kali putaran per menit. Jumlah putaran untuk roda tangan dengan as tegak atau 
datar sama saja. Seandainya ada dua orang atau lebih yang akan mengoperasikan 
pekerjaan transmisi itu, maka harga-harga beban yang telah disebutkan di atas menjadi 
1,6 kali harga-harga untuk satu orang. 

Apabila satu pintu mempunyai dua stang, maka masing-masing stang harus dihitung 
sedemikian sehingga bisa mengambil 2/3 dari beban maksimum yang mungkin, 
termasuk faktor keamanan yang telah disebutkan di atas. 

3.2.4.2.  Koefisien Gesekan 

Perbandingan antara tinggi dan lebar pinu harus lebih kecil dari koefisien gesekan f 
antara sisi samping pintu dan alur pengarah (h/b<f), untuk menghindari kemacetan 
pintu akibat ditarik-keluarnya bagian segi empat (square). Apabila perbandingan h/b 
lebih kecil daripada f, maka diperlukan dua stang. Harga-harga koefisien gesekan f 
disajikan pada tabel 7. 
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Tabel 7. Koefisien Gesek Bahan Pintu Air 

Bahan yang dipakai 

Koefisien Gesekan f 

Bergerak  Tak Bergerak 

Kering Basah 
Sedikit 

Dilumasi 
Kering Basah 

Sedikit 
Dilumasi 

Besi tuang pada besi 
tuang 

0,5 0,3 0,15 - - 0,2 

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

Besi tuang pada 
perunggu 

0,2 - - - - - 

Baja pada baja 0,15 - 0,1 0,2 - 0,15 

Baja pada perunggu 0,11 - 0,1 0,13 - - 

Perunggu pada 
perunggu 

0,2 - 0,1 - - 0,12 

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

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

Baja pada batu - - - 0,5 - - 

Kayu pada batu - - - 0,6 - - 

 
Dengan mempertimbangkan pemeliharaan yang jelek, kotoran, korosi dan sebagainya, 
maka dianjurkan untuk menambah koefisien gesekan untuk berbagai komponen 
pekerjaan transmisi dengan 40 – 50%, dan untuk pengarah 100%. Maksudnya, koefisien 
gesekan yang dianjurkan untuk gerakan baja pada perunggu adalah 0,15 bukannya 0,11 
untuk perhitungan stang dan gir. 

Alur pengarah f = 0,3 untuk baja pada perunggu, bukannya 0,13 (tak bergerak). 

3.2.4.3.  Perhitungan Stang 

Perhitungan pekerjaan transmisi mulai dengan: 
1. Menemukan beban tarik T pada stang: 

a) Kondisi normal, gaya tarik nominal T adalah: T=(G+ W) 
b) Kondisi tidak normal, gaya maksimum Tmaks adalah: 

Tmaks = n * T= n (G+W) 
Dimana: 
G  =  berat total pintu termasuk stangnya (berat mati) 
W  =  beban gesekan vertikal di dalam alur 
W =  ( T + G ) 
f  =  koefisien gesekan 
H  =  beban horisontal maksimum pada pinto 
n  =  faktor beban (= 8, perbandingan antara beban maksimum dan nominal) 
Untuk dua stang, gaya tarik maksimum pada masing-masing stang adalah 2/3 
dari nominal maupun dari beban vertikal maksimum. 

2. Gaya tekan as pada stang: 
a) Kondisi normal, gaya tekan nominal P adalah: P=(W-G ) 
b) Kondisi tidak normal gaya tekan maksimum P maks adalah: 
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3. Puntiran Pada stang: 

 
di mana: 

M  =  puntiran, Nm 
D  =  diameter bagian luar stang, m 
dk  =  (d - 2t) diameter bagian tengah stang, m 
rR  =  jari -jari rata-rata stang; rg 1/4 (d + dg) m 
s  =  ulir 
δ  =  sudut ulir 
Ψ  =  sudut gesekan 
Ψmaks = sudut gesekan (gerak) maksimum yang mungkin 
Ψmin  = sudut gesekan minimum (diberi pelumas) 

 
Gambar 11. Dimensi-dimensi pada Perencanaan Alat Pengangkat Pintu Air 

Penentuan puntiran maksimum pada stang untuk kondisi tidak normal: 
MWmaks = n*( G+ W ) tan (Ψmaks + å ) * rg 

Diameter minimum teras stang yang diperlukan ditentukan, dengan 
memperhitungkan tekukan stang untuk gaya tekan maksimun dan puntiran 
maksimum. Tegangan nominal untuk tegangan dan tekanan, tegangan maksimum 
dan sudut maksimum karena perubahan bentuk diperiksa dengan menggunakan 
diameter teras yang sudah dihitung. 

Untuk tekukan, ada tiga kondisi yang harus dipertimbangkan: 
a. Tekanan: 

 
b. Puntiran: 

 
c. Kombinasi tekanan dan puntiran; penekukan puntiran: 
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untuk Pk ≥ Perks dan Mk* ≥ Mw maks 

Dimana: 
Pmak  = gaya desak maksimurn pada stang, Nm. 
Mwmaks  = puntiran maksimum pada stang, Nm 
Lk  = panjang tekukan, m 
E  = modulus elastisitas, N/m2 
I  = 1/64 x d4 (momen lembam), m4 
dk  = diameter teras stang, m 

 
3.2.4.3.  Perencanaan Pekerjaan Transmisi 
1. Satu stang 

Apabila digunakan satu stang, sebagaimana umumnya dipraktekkan untuk pintu-
pintu yang lebih kecil dari 1,00 sampai 1,20 m, maka pekerjaan transmisi dapat 
direncana sebagai berikut: 
Gerak putar mur menyebabkan pintu bergerak vertikal. Untuk mengangkat pintu, 
momen-momen berikut harus dipecahkan: 
a. Momen nominal untuk mengangkat pintu: 

MI = (W + G) . tan ( Ψmaks + å) . rg 
b. Momen gesekan antara mur dan dudukan: 

M2 = (W + G) • tan Ψ1 * rn 
Dimana: 
tan Ψ2  = koefisien gesekan antara mur dan dudukan 
rn  = jarak antara as stang dan bagian tengah dudukan. 

Momen-momen ini harus dipecahkan dengan momen yang digunakan oleh 
operator pintu: 
M = P x R 
Dimana : 
R = jari-jari roda tangan, m 
P = gaya yang digunakan oleh operator pintu, N. 
Karena M = M1 + M2 , maka gaya P dapat dihitung jika ukuran-ukuran Pekerjaan 
transmisi sudah diketahui. 

2. Dua Stang 
Momen nominal masing-masing stang untuk mengangkat pintu adalah: 
Mi1 = 1/2 (W + G) tan ( Ψmaks + å ) . rg 
Momen gesekan tergantung pada. 
- Gaya tarik nominal; 
- Koefisien gesekan; 
- Jarak dari beban gesek ke as stang. 

Momen gesekan antara mur dan dudukan setiap stang adalah : 
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M2= ½ (W +G )* f * rn 

Jumlah momen untuk gerak ulir adalah Ms = Mi + M2 . 

Momen dorong adalah: 
M=2 x 0,9x 0,9 (x0,8) x R x P 

Dimana : 
P  = gaya maksimum 1 orang N 
R  = jari-jari roda tangan dari roda kapstan, m 
0,9  = efisiensi akibat kehilangan pada setiap transmisi 
0,8  = pengurangan jika coda dioperasikan oleh 2 orang. 

Momen untuk gerak ulir lama dengan momen dorong kali nilai banding gir. Nilai 
banding, i, adalah perbandingan antar r.p.m. atau antara diameter roda gigi. Untuk 
pintu-pintu yang dioperasikan dengan tangan, nilai banding gir harus lebih kecil dari 
6 atau 7. 

 
Jika digunakan lebih banyak lagi roda transmisi jumlah nilai handing stir menjadi: 
i = i1 + i2 
Nilai banding gir itu didapat dari: 

 

3. Waktu pengangkatan 
Setelah pekerjaan transmisi selesai direncana, waktu pengangkatan pintu bisa 
dihitung. Pada waktu pintu diangkat h dan puncak stang s, ulir membuat putaran 
h/s. Jumlah putaran coda tangan tergantung pada nilai banding gir i dan jumlahnya i 
x h/s. 

Sebuah roda dengan jari-jari 0,3 m dapat membuat 15 - 20 kali putaran per menit 
yang memberikan kecepatan putaran 0,63 m/dt. Satu putaran roda tangan 
memerlukan: 

 

dan jumlah putaran per menit mencapai sekitar 20. 

Waktu angkat maksimum: 

 

3.3. Desain Pintu Air Berbahan Fiber Glass dan Karet 

Pintu air tersier didesain dengan tipe pintu angkat dengan bentang maksimum 50 cm 
jika berbahan baja. Hal ini mempertimbangkan kemudahan dalam operasi. Namun 
karena karet dan fiber glass memiliki berat jenis yang jauh lebih kecil daripada baja 
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maka bentang lebih dari 50 cm masih dapat dibuat dan dapat juga dioperasikan dengan 
mudah. Pintu air dengan bentang kurang dari 50 cm sesuai dengan skenario penelitian 
ini menggunakan bahan karet untuk daun pintunya, dan frame berbahan fiber glass. 
Namun untuk pintu tersier yang bentangnya lebih dari 50 cm menggunakan bahan fiber 
glass secara keseluruhan. Desain pintu sorong angkat daun pintu karet dan frame fiber 
glass terutama untuk pintu tersier seperti pada Gambar 12. 

Pintu sekunder dan primer didesain berbahan fiber glass dengan jumlah ulir 
menyesuaikan dengan dimensi pintu air. Pintu air dengan bentang 90 sampai dengan 
100 cm pada penelitian ini menggunakan satu ulir satu stang drat. Desain pintu sorong 
satu ulir satu stang drat daun pintu dan frame fiber glass seperti pada Gambar 13. 
Sedangkan lebar pintu lebih besar dari 2 meter menggunakan dua ulir satu stang drat. 
Desain pintu sorong dua ulir satu stang drat daun pintu dan frame fiber glass seperti 
pada Gambar 14. 

Dimensi pintu air tersier yang teridentifikasi memiliki kisaran lebar antara 300 sampai 
dengan 900 mm. Pendekatan penyesuaian ukuran pintu tentu saja harus dilakukan 
untuk kemudahan pabrikasi. Standardisasi ukuran ini sesuai dengan Standar 
Perencanaan Irigasi Bagian 8 mengenai Bagian Perencanaan, Pemasangan, Operasi dan 
Pemeliharaan Pintu Pengatur Air, juga memiliki tujuan antara lain: 
a. Memperbaiki eksploitasi 
b. Mengurangi pemeliharaan. 
c. Standarisasi petunjuk Operasi dan Pemeliharaan. 
d. Memudahkan penggantian suku bagian pintu dari gudang, selama masa 

pemeliharaan. 
e. Mampu tukar dari suku bagian. 
f. Membatasi ragam suku bagian. 
g. Membatasi daerah ukuran suku bagian struktur. 
h. Mengurangi ragam unit roda gigi penggerak sampai minimum. 
i. Memperbaiki cara pabrikasi. 
j. Mengurangi risiko kerusakan dalam pengangkutan pintu kelapangan. 
k. Memperbaiki teknik pemasangan. 
l. Mengurangi harga pintu. 

Persyaratan teknis pada desain pintu air berbahan alternatif karet dan fiber glass adalah 
sebagai berikut: 
a) Pintu sorong tipe pelat GFRP tegak dan mampu diangkat tangan, dibuat untuk 

dipasang pada struktur boks tersier dan kwarter seperti tercantum dalam Gambar 
12.  

b) Bentuk umum tipikal pintu sorong dalam Standar Perencanaan Irigasi BI-03 Bagian 
Standar Pintu Pengatur Air Irigasi Tahun 2013, seperti pada Gambar 12, Gambar 
13, dan Gambar 14.  

c) Ukuran daun pintu berbahan GFRP telah distandarkan oleh KP Irigasi jilid 09 tahun 
2013 seperti pada Tabel 8 sebagai berikut. Jika ketebalan kurang dari syarat maka 
untuk daun pintu berbahan fiberglass dapat dilakukan modifikasi profil dengan 
disertai perhitungan teknis sesuai dengan rencana pembebanan, dan kekuatan 
propertis material sebagai berikut: 
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Tabel 8. Propertis untuk Daun Pintu Berbahan Fiberglass 

No Parameter Harga Satuan 

1) Kuat tarik minimal 405 kg/cm2 

2) Kuat lentur minimal (σ) 823 kg/cm2  

3) Berat Jenis minimal 1,3  

4) Modulus elastisitas 3,50 x 105 kg/m2 

5) Keausan maksimal 0,073 mm/menit 

6) Penyerapan air maksimum 0,06%  

7) Perubahan kuat lentur 
maksimum setelah uji 
perendaman  

45 MPa 

8) Perubahan kuat lentur 
maksimum setelah uji 
penyinaran Q-UV  

12 MPa 

9) Perubahan berat maksimum 
setelah uji perendaman  

0,17 % 

 

d) Daun pintu dibuat dari bahan Glass Fiber Reinforce Plastic (GFRP). Komposisi bahan 
GFRP adalah serat gelas ( kasar dan halus) jenis Woven Roving (WR) dan Chopped 
Strand Mat (CSM) dengan bobot 450 dan 300 g/m2. Perletakan serat gelas diatur 
secara simetris dengan posisi sudut ikatan yang digunakan dalam WR adalah 90° 
dan CSM dengan pola acak sehingga pintu bahan campuran ini memiliki sebaran 
kekuatan secara merata di seluruh bagian. Komposisi campuran matrik (polymer) 
untuk pembuatan fiberglass menggunakan dua buah jenis resin tipe isopthalic 
polyester resin dan orthopthalic polyester resin. Perbandingan resin dengan serat 
fiber adalah 40:60.  

e) Proses pembuatan dengan hand lay up dengan tetap menjaga agar resin dan 
fiberglass menyatu, melekat dan menghilangkan gelembung udara. Penyedia jasa 
harus mencantumkan tahapan metode pembuatan pintu air. 

f) Rangka pintu dibuat dengan sistem baut anti karat terdiri dari sponing fiberglass, 
bagian ambang bawah dan ambang atas. Bagian sponing terdiri dari susunan profil 
siku dan batang pelat dikerjakan secara pabrikasi untuk menyangga daun pintu 
dalam seluruh gerakannya. Spesifikasi panel yang harus dipenuhi untuk profil 
sponing pintu air berbahan fiberglass seperti pada Tabel 9 berikut. 

Tabel 9. Propertis untuk Profil Sponing Pintu Berbahan Fiberglass 

No Parameter Harga Satuan 

1) Kuat tarik minimal 405 kg/cm2 

2) Kuat lentur minimal (σ) 136 MPa 

3) Modulus elastisitas 6,62 MPa 

4) Perubahan kuat lentur 
maksimum setelah uji 
perendaman  

20 MPa 

8) Perubahan kuat lentur 10 MPa 
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maksimum setelah uji 
penyinaran Q-UV  

9) Perubahan berat maksimum 
setelah uji perendaman  

0,21 % 

g) Baja angker disatukan pada bagian sponing dan ambang bawah untuk perkuatan 
dalam coakan dan struktur bila nantinya dicor beton di tempat. Setelah daun pintu 
diselipkan dalam sponing, pelat penutup disatukan pada ujung atas bagian sponing 
agar daun pintu tidak dapat dilepas lagi. Pintu harus dapat dikunci pada posisi 
terbuka penuh, tertutup rapat dan pada posisi ditengah kedua posisi tersebut. 

h) Semua jenis pintu air dilengkapi dengan seal karet di sisi depan pintu sesuai dengan 
gambar terlampir dengan bahan karet berkualitas baik dan peruntukannya untuk 
kondisi lingkungan yang sering terendam di dalam air. 

i) Daun pintu air yang terbuat dari bahan karet dengan spesifikasi seperti pada Tabel 
3 berikut. Daun pintu memiliki permukaan yang halus, bentuk tidak bergelombang, 
dan memiliki ukuran yang presisi dengan deviasi ukuran maksimum adalah 0,5% 
dari ukuran yang ditetapkan. Pengaku panel pintu karet berupa plat baja tebal 1,5 
mm dengan dimensi sesuai gambar. Desain bagian pintu seperti pada gambar 
terlampir. Penyedia jasa harus menunjukkan hasil pengujian dari laboratorium 
pengujian yang kredibel terhadap parameter pengujian seperti pada Tabel 10. Hasil 
pengujian terhadap produk karet tidak berlaku apabila telah lebih dari 1 tahun. 

 
Tabel 10. Spesifikasi Fisik Daun Pintu Karet 

No Jenis Pengujian Nilai 
Ambang 

1 Hardness, Shore A  98 Minimum 

2 Tensile strength (kg.cm-2) 
and Elongation at Break (%) 

109  
100 

Minimum 

3 Tear Strength (kg.cm-1) 86 Minimum 

4 Density (gr.ml) 1,4 Minimum 

5 Abrassion Resistance (cm3) 0,1 Maksimum 

j) Peralatan mekanik alat angkat pintu air terdiri dari roda gigi, ulir dan stang drat 
serta peralatan mekanis lain berbahan non logam untuk pintu air dengan lebar 
sampai dengan 1100 mm. Sedangkan untuk pintu air lebih besar dari 1100 mm 
masih dapat menggunakan bahan logam untuk ulir, dan bahan non logam untuk 
roda gigi, stang drat dan peralatan mekanis lain. 

k) Stang ulir harus terbuat dari hard nylon bulat atau poros berwarna hitam dengan 
diameter dalam 35 mm dan diameter luar 46 mm, dengan menggunakan mesin 
dibentuk ulir trapesium.  
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l) Setiap alat pengangkat pintu harus dilangkapi dengan pegangan untuk 
pengoperasian secara manual yang dapat mengangkat beban rencana. Tenaga 
manusia untuk pemutar stang/handel kurang dari 10 kilogram selama beban 
pengangkat bertambah. Untuk mencegah orang yang tidak berhak ikut 
mengoperasikan harus dibuat kunci pengaman. 
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Gambar 12. Desain Pintu Sorong Angkat Daun Pintu Karet dan Frame Fiber Glass 
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Gambar 13. Desain Pintu Sorong Satu Ulir Satu Stang Drat Daun Pintu dan Frame Fiber Glass 
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Gambar 14. Desain Pintu Sorong Dua Ulir Satu Stang Drat Daun Pintu dan Frame Fiber Glass 
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BAB IV 
PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

4.1. Desain 

Guna penentuan desain pintu air maka dilakukan survei awal terhadap beberapa lokasi 
yang rencananya dipasang pintu fiber glass dan karet. Sebagian besar lokasi tidak 
dilengkapi dengan pintu air, dan sebagian kecil lainnya pada kondisi rusak berat 
(Gambar 15, 16, dan 17). Lokasi juga tidak termasuk dalam penanganan rehabilitasi 
jaringan yang sedang dilaksanakan oleh BBWS Brantas. Kondisi lokasi, yaitu pada boks 
tersier hanya menggunakan bahan seadanya untuk membagi air. Batang pisang, gebalan 
rumput, dan atau anyaman bambu seringkali dimanfaatkan untuk meninggikan muka air 
di saluran tersier, kemudian disadap ke petak-petak tersier.  

 
Gambar 15. Kondisi Pintu Air Tersier di DI Sampean Lama 

 
Gambar 16. Kondisi Pintu Air Sekunder di DI Sampean Lama 
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Gambar 17. Kondisi Pintu Air Sekunder di DI Banyuputih 

Penelusuran jaringan dilakukan terhadap usulan lokasi dari penerima manfaat, yaitu 40 
lokasi penerapan pintu tersier dan 6 lokasi untuk pintu sekunder serta 2 pintu primer. 
Jenis pintu air yang akan diujicobakan adalah pintu sorong berbahan fiber glass untuk 
pintu sekunder. Pintu sorong kombinasi bahan karet dan fiber glass untuk pintu tersier. 
Pengukuran langsung terhadap kebutuhan pintu air juga telah dilakukan untuk 
penyusunan Detail Engineering Design (DED). Tabel 11 menunjukkan rekapitulasi jenis 
beserta jumlah pintu air serta lokasi penerapannya. Perencanaan dimensi, jumlah dan 
lokasi pintu air sesuai dengan masukan awal Bidang PJPA, BBWS Brantas namun ada 
sedikit perubahan lokasi sesuai dengan pelaksanaan proyek rehabilitasi tersier yang 
sedang dilaksanakan. 

Tabel 11. Rekapitulasi Jenis, Dimensi, dan Jumlah Pintu Air di Lokasi Penerapan 

No Nama bangunan Jumlah  Dimensi 

1 BSB.1 Boks T1 2 
b = 58 44 

h = 60 70 

2 BSB.1 Boks T2 1 
b = 60  

h = 70  

3 BSB.1 Boks T3 1 
b = 60  

h = 70  

4 BSB.3 K1 2 
b = 60 30 

h = 52 52 

5 BSB. 4A T1 2 
b = 50 56 

h = 56 68 
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No Nama bangunan Jumlah  Dimensi 

6 BSB. 6 T1 2 
b = 49 49 

h = 60 40 

7 BSB. 7 Boks K1 2 
b = 50 40 

h = 63 63 

8 BSB. 7 Boks K2 2 
b = 50 50 

h = 65 65 

9 BSB. 7 Boks K3 2 
b = 40 40 

h = 65 56 

10 BLC. 1 Terjunan 1 (Tj.1) 2 
b = 38 93 

h = 70 75 

11 BLC. 2 (Sekunder) 2 
b = 90 95 

h = 105 105 

12 BLC. 2 KT.1 2 
b = 56 56 

h = 70 70 

13 BLA. 3 Boks T1 2 
b = 60 60 

h = 30 85 

14 BLA. 3 Boks T2 2 
b = 70 96 

h = 40 60 

15 BAM. 2 Boks T2 1 
b = 90  

h = 70  

16 BAM. 2 Boks K1 1 
b = 90  

h = 60  

17 BAM. 2 Boks K4 3 

b = 75 27 

h = 80 70 

b = 76  

h = 80  
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No Nama bangunan Jumlah  Dimensi 

18 BAM. 3 Boks T3 2 
b = 90 70 

h = 55 60 

19 BSB. 2   2 
b = 73 73 

h = 87 89 

20 BLA. 2 Boks. T1 2 
b = 73 36 

h = 80 80 

21 BLA. 2 Boks. T2 2 
b = 56 56 

h = 50 50 

22 BLA. 2 free intake 1 
b = 62  

h = 50  

23 BSB K2 2 
b = 96 60 

h = 90 80 

24 KP. 2   2 b = 200 200 

        h = 120 120 

25 KW. 2   2 b = 200 200 

       h = 150 150 

26 KW. 5   1 b = 250  

        h = 110  

Jumlah seluruh kebutuhan pintu tersier 40    

Jumlah seluruh kebutuhan pintu primer 2    

Jumlah seluruh kebutuhan pintu sekunder 6     
 

 

 

4.2. Konstruksi 

Persiapan lokasi penerapan lebih difokuskan pada koordinasi jadwal pengeringan 

jaringan irigasi. Jadwal ini sangat penting terutama pada lokasi penerapan pintu air 
dengan dimensi lebih dari 2 meter. Pintu air dengan dimensi besar terletak pada 
jaringan utama Daerah Irigasi Banyuputih, sehingga jadwal pengeringan menjadi sangat 
krusial dan berdampak pada operasi irigasi di seluruh area layanan irigasi. Namun jadwal 
pemberian air saat ini sudah memungkinkan pemberian air menerus, tidak seperti pada 
bulan Agustus yang terdapat jadwal pembagian karena keterbatasan air, serta adanya 
beberapa pekerjaan fisik saluran dan bangunan pelengkap lainnya yang harus dikerjakan 
pada jaringan.  
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Terdapat 6 pintu air dengan ukuran 2 meter dan 2,5 meter yang dipasang pada BP. 2, 
BKW. 5, BKW. 2 di DI tersebut dan berada di wilayah administratif Desa Bantal dan Desa 
Awar-Awar. Keenam lokasi tersebut berada di wilayah kewenangan pengelolaan Unit 
Pelaksana Teknis PUPR Wilayah Asembagus. 

Jadwal pemasangan pintu air sebaiknya disesuaikan dengan jadwal penggunaan air di 
saluran utama karena saat ini air masih digunakan untuk memenuhi permintaan 
produksi pabrik gula. Tanggal tentatif pemasangan dapat dilakukan setelah tanggal 5 
November 2017. Implikasi penutupan jaringan untuk sementara diindikasikan tidak akan 
mempengaruhi pola operasi irigasi karena kecukupan dari air hujan. 

Terdapat 9 pintu air tersier yang dipasang pada BLA.1, BLA.2, dan BLA.3 di DI tersebut 
dan berada di wilayah administratif Desa Panji Lor. Jaringan ini mendapatkan suplesi 
dari mata air yang masuk melalui KSBT, dan masuk melalui BLA.3. Sehingga aliran air di 
jaringan ini cenderung terus menerus mengalir. Guna mendapatkan jadwal pemasangan 
pintu air maka penting untuk dapat dikoordinasikan dengan HIPPA di wilayah tersebut. 

Terdapat 33 pintu air yang dipasang di sebaran lokasi yang berada di wilayah 
pengelolaan UPT PUPR Wilayah Situbondo. Saluran primer Situbondo Barat sekarang 
pada posisi glondongan/giliran. Pembagian giliran air untuk Hulu sampai dengan BSB 3 
hidup 4 hari, dan BSB.4 ke hilir sampai dengan BSB.10 adalah hidup 5 hari. Posisi pada 
hari Selasa (17/10/2017) adalah hari terakhir hidup kelompok hulu. Saluran Primer 
Panarukan menjalankan 3 kelompok pembagian air sebagai berikut: (1) Hulu sampai 
dengan BP.3 mendapatkan 3,5 hari hidup; (2) BP.4 sampai dengan BP.15 mendapatkan 
3,5 hari hidup; (3) BP.16 ke hilir sampai dengan BP.22 mendapatkan 4 hari hidup. Posisi 
Selasa (17/10/2017) adalah hari ke-2 hidup kelompok 3. Tabel 12 merupakan jadwal 
pembagian air masing-masing saluran primer pengelolaan UPT PUPR Wilayah Situbondo. 

Tabel 12. Jadwal Pembagian Air Masing-masing Saluran Primer Pengelolaan UPT PUPR 
Wilayah Situbondo 

 

Keterangan:  

 Mengalir 

 Mati 

Pemasangan pintu air mulai dilaksanakan pada 6 November 2017 untuk lokasi 
penerapan di DI Banyuputih, serta bertahap mulai 5 November 2017 untuk DI Sampean 
Lama. Pemasangan pintu air disesuaikan dengan jadwal pengeringan yang sudah 
disepakati di lokasi terkait. Pengamatan kebutuhan bahan, alat, dan tenaga kerja untuk 
pemasangan pintu air berbahan alternatif ini akan secara simultan dilakukan pada saat 
pelaksanaan pemasangan pintu air. Gambar 18 dan 19 merupakan dokumentasi proses 
pemasangan beberapa pintu air. 
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Gambar 18. Pemasangan Pintu Air dengan DImensi Lebih dari 2 meter 

  
Gambar 19. Pemasangan Pintu Air di Tersier 

Teknik pemasangan pintu fiber harus mempertimbangkan presisi sponeng. Bahan fiber 
lebih ringan daripada pintu baja, sehingga proses menjaga presisi posisi menjadi sangat 
penting. Rangka pintu harus dirakit dan dipasang pada tempatnya seperti gambar yang 
telah disetujui pada posisi yang sesuai dengan toleransi yang diizinkan. Letak baut atau 
perlengkapan lain harus dipasang pada rangka pintu dengan posisi yang tepat. Ikatan 
antara rangka pintu dan penopang harus kuat sehingga pada saat beton dicor tidak akan 
merubah posisi rangka pintu. Jika diperlukan untuk menjamin posisi yang tepat dapat 
dilengkapi dengan penjepit tambahan. Pemasangan seal karet harus hati–hati agar 
terletak pada permukaan yang tepat sesuai dengan toleransi yang diizinkan. Pengecoran 
tidak diperkenankan bila belum dirakit dengan lengkap dan teliti. Sewaktu pengecoran 
beton harus diperiksa agar ukuran dan bentuknya sesuai gambar dan dalam batas 
toleransi. Jika terjadi kesalahan harus segera diperbaiki. 
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Sesudah pemasangan pengangkat dan sebelum dihubungkan dengan pintu, pengangkat 
harus dioperasikan dan diperiksa, sesudah selesai pemeriksaan tersebut, mur penggerak  
dihubungkan dengan pintu dan stang, kemudian ditest dan distel sehingga dapat 
dioperasikan dengan tepat. Setiap kerusakan atau ketidaktepatan operasi yang 
ditemukan selama pengujian harus diperbaiki dan prosedur pengujian diulang kembali. 

4.3. Penyesuaian terhadap DED dan Gambar as Built Drawing 

Pintu air yang telah terpasang dilakukan penggambaran sesuai dengan yang terbangun 
pada pondasi pintu air eksisting. Pemasangan pintu air menyesuaikan dengan kondisi 
eksisting terutama untuk lebar pintu, tinggi daun pintu, serta tinggi rangka pintu air 
sampai dengan lantai layanan. Gambar sesuai terbangun juga terfokus pada detail 
pengangkuran antara frame pintu air dengan pondasi. 

4.4. Operasi dan Pemeliharaan 

Pintu baja memerlukan pemeliharaan secara rutin dan berkala sesuai dengan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Eksplotasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Pemeliharaan rutin yang 
dilakukan antara lain pelumasan (36 kali setahun). Pemeliharaan yang sifatnya berkala 
antara lain pengecatan (1 kali setahun). Pemeliharaan ini menyesuaikan dengan kondisi 
air irigasi. Jika air relatif asam maka perawatan ini lebih sering diperlukan. 

Pintu air berbahan karet keras memiliki kemiripan dengan jenis karet ebonit. Ebonit 
adalah jenis karet sintetis yang sangat keras dan diproduksi melalui formulasi dengan 
bahan baku utama karet beserta bahan kimia pengisi lainnya yang kemudian dilakukan 
proses vulkanisasi atau pemanasan. Tetapi hasil produk ebonite ini harus dibedakan 
dengan karet yang sudah mengeras akibat terjadinya proses oksidasi atau sudah rusak 
dikarenakan umur produk karet yang sudah lama. Perawatan yang diperlukan diduga 
hanya memerlukan pembersihan saja. Hal ini karena material yang biasa digunakan 
sebagai pelapis pelindung korosi yaitu karet lining. Material ini juga minim reaksi dengan 
lingkungan. 

Perawatan pada fiber glass juga sangat minim. Perawatan rutin hanya perlu 
pembersihan. Pengecatan tidak diperlukan karena pewarnaan fiber glass sudah 
menyatu dengan resin pada saat pembuatan. Misalnya pada kondisi sudah ada crack 
kecil maka bisa ditambal dengan campuran epoxy perbandingan 1:1 kemudian 
ditambahkan fiber glass. Gel coat memiliki ikatan yang lebih kuat dengan lapisan 
polimer karena diaplikasikan dengan produk sebelum cure. Kalau cat biasa diaplikasikan 
setelah produk jadi. 

Meskipun tahan korosi, FRP normal dapat menurun seiring waktu karena paparan sinar 
UV. Salah satu masalah utama saat mempertimbangkan efek sinar UV terhadap polimer 
adalah intensitas yang berkaitan dengan: ozon stratosfer, awan, ketinggian, posisi 
matahari (tinggi, waktu dan waktu dalam setahun), dan refleksi. Namun demikian, 
produk fiberglass dapat memberikan masa pakai perawatan yang panjang dan bebas 
perawatan di lingkungan korosif dan struktural yang paling ekstrim, saat dilapisi dengan 
lapisan pelindung fluoroplastik seperti polytetrafluoroethylene (PTFE) (Oshima et al., 
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2001; Shi et al 2007, dalam L. Lee et al. 2012). PTFE memiliki ikatan karbon-fluorine (C-F) 
yang sangat baik (hampir 30% lebih tinggi dari ikatan karbon-hidrogen (C-H)), yang 
merupakan ikatan samping umum yang mengelilingi karbon C-C) di heliks dan 
melindunginya. Juga, kebanyakan fluoropolimer tidak memiliki pengotor kromofor 
menyerap cahaya dalam strukturnya yang dapat bertindak sebagai inisiator untuk 
oksidasi foto.  

Penggunaan material fiber glass untuk pintu air, dimana penggunaannya akan selalu 
terendam di air, mengharuskan perencanaan kualitas material dengan batas penyerapan 
air maksimal agar material memiliki kekuatan seperti yang direncanakan. Karakteristik 
absorpsi air atau kelembaban dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang 
bagaimana dan mengapa bahan dipengaruhi oleh kelembaban. Zhuang dan Wightman 
(1997) dalam L. Lee et al. (2012) telah melaporkan degradasi kekuatan geser 
interlaminar untuk sistem karbon/epoksi karena penyerapan air. Pengaruh kelembaban 
pada kekuatan geser antar muka diuji dengan menggunakan pengujian fragmentasi 
serat tunggal. Sampel disimpan dalam lingkungan kelembaban relatif 100% pada suhu 
23°C atau 75°C sebelum pengujian. Hasilnya menunjukkan bahwa paparan kelembaban 
menyebabkan reduksi kekuatan geser. Pengurangan kekuatan ditemukan tidak sensitif 
terhadap suhu penuaan. Untuk membedakan antara efek suhu dan kelembaban, studi 
paralel dilakukan pada spesimen yang berusia pada suhu yang sama dalam kondisi 
kering. Tidak ada penurunan kekuatan antarmuka ditemukan. Penurunan kekuatan 
antarmuka dengan paparan kelembaban disebabkan oleh plastisasi matriks akibat 
lembab dan penurunan suhu transisi kaca matriks selanjutnya. 

4.5. Monitoring dan Evaluasi 

Evaluasi penerapan pintu air berbahan alternatif karet dan fiber ini akan dilakukan 
terhadap beberapa aspek yang terkait dengan kesiapan teknologi untuk dapat 
diterapkan secara luas seperti yang ditetapkan oleh Balitbang Kementerian PUPR seperti 
pada Tabel 13 dan fokus pada kriteria 1-6. 

Tabel 13. Evaluasi Kriteria Kesiapan Teknologi Pintu Air Berbahan Alternatif Karet 
dan Fiber Glass 

No Kriteria Metode Evaluasi 

1 Spesifikasi  Spesifikasi teknis minimum yang harus dipenuhi 
berdasarkan hasil litbang Balai Litbang Irigasi, serta 
pengalaman praktis dari ahli polimer maupun 
produsen barang yang yang terbuat dari karet dan 
fiber glass 

2 Metode Perancangan Sesuai dengan Standar Perencanaan Irigasi Tahun 
2013 Bagian 08 

3 Metode Pelaksanaan Membandingkan metode pembuatan dan 
pemasangan pintu air berbahan alternatif karet dan 
fiber glass dengan bahan baja 
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4 Metode OP Membandingkan metode dan kebutuhan OP pintu 
air berbahan alternatif karet dan fiber glass dengan 
bahan baja 

5 Analisis Harga Satuan  
Pekerjaan (AHSP) 

Membandingkan HSP pembuatan dan pemasangan 
pintu air berbahan alternatif karet dan fiber glass 
dengan bahan baja 

6 Bukti Teknis Nilai Saing Evaluasi terhadap kelebihan pintu berbahan 
alternatif karet dan fiber glass, terutama untuk 
penggunaan pada kondisi air cenderung asam 

7 Bukti Jaminan Manufaktur Evaluasi terhadap jumlah dan kesiapan aplikator 
maupun calon aplikator yang memiliki pengalaman 
dalam memproduksi pintu air 

8 Bukti Jaminan Delivery Penyedia jasa pengiriman barang telah tersedia dan 
dapat menjangkau seluruh Indonesia, namun 
kembali kepada analisis ekonomi teknik untuk 
penerapan teknologi yang manufakturnya relatif 
jauh dari lokasi. 

9 Lokasi  Daftar lokasi penerapan oleh Balai Litbang Irigasi 
maupun sampling Direktorat Teknis 

Analisis Harga Satuan  Pekerjaan (AHSP) untuk pemasangan pintu air berbahan alternatif 
ini didapatkan berdasarkan hasil pengamatan pada saat konstruksi berlangsung. Metode 
yang digunakan adalah dengan metode sampling kerja (work sampling) yaitu melakukan 
pengamatan waktu efektif setiap tahap pelaksanaan pemasangan pintu air, pada 
rentang waktu efektif bekerja baik untuk pekerja, tukang batu, mandor, dan tukang las. 
Sampling kerja atau sering disebut sebagai work sampling, Ratio Delay Study atau 
Random Observation Method adalah salah satu teknik untuk mengadakan sejumlah 
besar pengamatan terhadap aktivitas kerja dari mesin, proses atau pekerja/operator. 
Pengukuran kerja dengan cara ini juga diklasifikasikan sebagai pengukuran kerja secara 
langsung. Karena pelaksanaan kegiatan pengukuran harus dilakukan secara langsung 
ditempat kerja yang diteliti (Sritomo, 1989 dalam Arruan et.al., 2014). Tabel metode 
pengamatan sampling kerja adalah seperti pada Tabel 14 berikut. Contoh hasil 
pengamatan untuk pintu air berbahan fiber glass lebar 75 cm dan tinggi pintu 90 cm 
adalah pada Tabel 15, 16, 17, dan 18. 

Tabel 14. Parameter Pengamatan Metode Sampling Kerja Pembongkaran dan 
Pemasangan Pintu Air 

No Kegiatan  

Durasi Waktu 
Produktif (menit) 

Durasi Waktu 
Produktif/ hari 

(menit) 

T P M TL T P M TL 

1 Pembongkaran bangunan lama         

  - Mobilisasi bahan dan alat         

  
- Persiapan (pembuatan kisdam dan 
pembersihan lokasi kerja) 
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- Pek. pembongkaran bangunan lama 
(boks) untuk dudukan rangka pintu 
piber 

        

  
- Mengangkut dan merapikan 
sisa/puing bobokan pasangan batu 

        

2 Pek. memasang pintu air         

  - Pemasangan angkur         

  - Mobilisasi rangka & daun pintu         

  - Setting rangka         

  
- Persiapan (membuat adukan, 
mobilisasi Batu kali dll) 

        

  - Pekrjaan pasangan batu kali         

  - Pek. perapihan /finishing         

Keterangan: 
P: Pekerja 
T: Tukang Batu 
TL: Tukang Las 
M: Mandor 

Tabel 15. Rekap Kebutuhan Tenaga Kerja Pembongkaran  Bangunan Lama (Boks Tersier) 

untuk memasang 1 Unit Pintu Air Berbahan Fiber Glass  

No Uraian Satuan Koefisien 

1 Pekerja OH 0.4583 

2 Tukang Batu OH 0.0000 

3 Tukang Las OH 0.0000 

4 Mandor OH 0.0729 

 

 

 

Tabel 16. Rekap Kebutuhan Tenanga Kerja Pemasangan 1 Unit Pintu Air Berbahan Fiber 

Glass  

No Uraian Satuan Koefisien 

1 Pekerja OH 0.6250 

2 Tukang Batu OH 0.2917 
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3 Tukang Las OH 0.0625 

4 Mandor OH 0.0417 

Tabel 17. Rekap Kebutuhan Tenaga Kerja Bongkar Pasang 1 Unit Pintu Air Berbahan 

Fiber Glass  

No Uraian Satuan Koefisien 

1 Pekerja OH 1.0833 

2 Tukang Batu OH 0.2917 

3 Tukang Las OH 0.0625 

4 Mandor OH 0.1146 

Tabel 18. Rekap Kebutuhan Bahan Pemasangan 1 Unit Pintu Air Berbahan Fiber Glass 

No Uraian Satuan Koefisien 

1 Kawat Las kg 0.1000 

2 Besi Pengaku/ Besi polos Dia. 8 mm kg 0.2366 

3 Stood kayu (4 x 6 x 400 cm) btg 0.9000 

4 Batu kali m3 0.0800 

5 Pasir m3 0.0350 

6 Semen kg 20.0000 
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BAB V 
ANALISIS DAMPAK PENERAPAN 

 

5.1. Dampak Terhadap Pengelola Irigasi 

Penerapan pintu air berdampak positif terhadap pengelola irigasi setempat. Lokasi yang 
dipasang pintu air sebagian besar merupakan lokasi yang kondisi pintu airnya rusak 
berat karena kondisi air yang cenderung asam, dan bersifat korosif terhadap pintu air 
berbahan baja. Introduksi material berbahan alternative karet dan fiberglass ini dapat 
dijadikan sebagai pilihan bahan, dengan pertimbangan perencanaan pengadaan dan 
pemeliharaan pintu air. Keberadaan pintu air berbahan alternative ini maka 
memberikan manfaat langsung kepada HIPPA untuk pintu-pintu tersier, kepada juru 
pengairan untuk pintu sekunder dan primer karena mudah dan minimnya pemeliharaan. 
Pemeliharaan hanya terfokus pada melindungi pintu air dari tumbuhnya tanaman 
perintis atau penetrasi alga karena penyinaran matahari. 

 

5.2. Dampak Terhadap Lingkungan 

Uji leaching telah didiskusikan dengan Balai Lingkungan Keairan, Puslitbang SDA, serta 
Pusat Litbang Karet terkait dengan kemungkinan terjadinya larutnya berbagai zat aditif 
yang ditambahkan pada saat pengolahan karet ke air irigasi. Uji leaching yang sekiranya 
dapat dilakukan untuk mengetahui kadar bahan tertentu yang terlepas dari pintu dan 
terdispersi di air, tidak dapat dilakukan karena tidak adanya acuan metode pengujian. 
Metode pengujian leaching yang ada selama ini adalah untuk material tanah dan 
batuan. Jika metode ini dicontoh maka pihak laboratorium penguji juga kesulitan 
melakukan penyiapan contoh, sehingga pengujian ini tidak dilakukan. 

Pengujian kelarutan vulkanisat pada logam berat rencananya akan dilakukan namun 
untuk peruntukan bahan sebagai pintu air, belum ditemukan metode yang cocok 
digunakan untuk pengujian. Jika metode pengujian yang mirip dicontoh maka pihak 
laboratorium penguji juga kesulitan melakukan penyiapan contoh, terutama untuk pintu 
hard rubber, sehingga pengujian ini tidak dilakukan. 

Demikian pula dengan bahan pintu air berupa fiber glass juga tidak ada pengujian primer 
tentang dampak penggunaan bahan ini terhadap lingkungan.  
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BAB VI 
PENUTUP DAN KESIMPULAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dalam kegiatan Penerapan Pintu Air Berbahan Alternatif (Karet 
dan Fiber) adalah sebagai berikut: 

1) Penerapan pintu air berbahan alternatif karet dan fiber glass masih focus pada 
perencanaan, pengadaan, persiapan, dan konstruksi, dimana pada tahapan ini akan 
didapatkan nilai kuantitatif Analisis Harga Satuan Pekerjaan pemasangan pintu air 
berbahan alternatif karet dan fiber glass.  

2) Penerapan pintu air berbahan alternatif ini memiliki dampak positif terhadap 
alternative bahan terutama untuk daerah irigasi dengan kondisi air yang cenderung 
korosif terhadap material logam, dan tidak memberikan dampak negatif terhadap 
lingkungan keairan. 

3) Operasi pintu air tidak berbeda dengan pintu berbahan baja, namun minim 
pemeliharaan jika dibandingkan bahan baja. 

 

6.2. Saran 

Saran yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk penerapan pintu air 
berbahan alternative karet dan fiber glass adalah sebagai berikut: 

1) Pengelola Irigasi yang akan menerapkan sebaiknya memperhatikan ketepatan 
lokasi lingkungan keairan, ketersediaan penyediaan barang, serta penekanan pada 
kualitas pintu air yang disyaratkan dalam kontrak pengadaan. 

2) Pemeliharaan pintu air berbahan karet masih harus terus diamati seiring dengan 
durasi penerapan yang masih terbatas jika dibandingkan dengan pintu air 
berbahan fiber glass. 
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