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KATA PENGANTAR 

Infrastruktur jaringan irigasi memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan air irigasi  dari 
hulu sampai dengan hilir serta areal sawal yang dilayani.  Namun secara menyeluruh kinerja 
irigasi saat ini menunjukkan tingkat layanan yang belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain 
umur infrastrukturantara lain umur infrastruktur irigasi yang telah melewati umur, serta masih 
menggunakan teknologi konvensional. Teknologi tersebut masih banyak kekurangan seperti 
umur bangunan yang singkat, mobilisasi material yang sulit dan tingkat kehilangan air pada 
saluran irigasi termasuk tinggi. Lining modular menjadi solusi baru untuk meningkatkan opsi 
pengganti teknologi konvensional dengan umur bangunan yang lebih baik, mobilisasi alat yang 
lebih mudah, ringan dan dapat mengurangi water losses yang ada di jaringan irigasi dan untuk 
menuju sistem irigasi yang efisien. 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, melalui Balai Litbang Irigasi pada tahun 
2018 telah mengembangkan teknologi lining modular dengan tujuan untuk mendukung 
modernisasi Irigasi dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan Irigasi partisipatif yang 
berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan Irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan.  

Buku ini berisi uraian dan penjelasan terkait Penerapan Teknologi Terbatas Lining Modular 
Modernisasi Irigasi yang didukung oleh beberapa uraian singkat mengenai teknologi antara lain 
lining/saluran Concrete Canvas, Pintu Berbahan Alternatif Karet dan Fiber, Sistem manajemen 
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI), Alat Ukur Debit Volumetrik, Otomatisasi Irigasi, dan 
Water Requirement. 

Buku ini disusun oleh Widya Utaminingsih, SP., MPSDA dan dibantu oleh tim anggota lainnya 
dibawah koordinasi Segel Ginting, S.Si., MPDSA. dengan bimbingan dan arahan Rahmat Suria 
Lubis, ST. MT. selaku Kepala Balai Litbang Irigasi. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 
buku output ini dan diharapkan dapat membawa manfaat dalam pelaksanaan Modernisasi 
Irigasi di masa yang akan datang. 

  

Bandung,     Desember 2018 
Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air 

 
 
 

Prof. R. Dr. Ir. Eko Winar Irianto, MT 
NIP. 19660502 199402 1 001 
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DAFTAR ISTILAH 

Beton pracetak 

Suatu bahan beton yang dibuat menggunakan cetakan dengan ukuran yang sudah ditentukan 
atau disesuaikan dengan aplikasi kerja 

Sistem modular 

Suatu metode pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan material atau komponen 
pabrikasi yang dibuat di luar lokasi proyek atau di dalam lokasi proyek, selanjutnya dibawa ke 
lokasi untuk disusun menjadi struktur yang utuh sesuai dengan fungsinya 

Modul lantai tipe T 

Suatu komponen yang terbuat dari beton pracetak yang digunakan sebagai modul dinding/lantai 

Modul dinding/lantai tipe S 

Suatu komponen yang terbuat dari beton pracetak yang digunakan sebagai modul dinding/lantai 

Modul siku 

Suatu komponen yang terbuat dari beton pracetak yang digunakan sebagai pengunci antara 
modul dinding dan lantai 

Modul penutup atas (caping) 

Suatu komponen yang terbuat dari beton pracetak yang digunakan sebagai pengunci antar 
modul siku 

Modul pondasi 

Suatu komponen yang terbuat dari beton praccetak yang digunakan sebagai mengaku modul 
dan penyalur beban ke tanah 

Mortar penutup sambungan 

Suatu bahan mortar sebagai bahan penutup antar sambungan terdiri dari semen perekat, filler, 
aditif polimer, pasir dengan pelarut air 30% dari berat total campuran 

Blangko 

Suatu formulir yang telah disesuaikan dengan kondisi manajemen Irigasi. Terdapat 12 Blangko 
Operasi dan 10 Blangko Pemeliharaan. 

Logger/Data Logger 

Suatu alat yang dapat mengolah dan menyimpan data. 

Cut throat flume 

Alat ukur debit dengan kontraksi leher yang pendek tanpa control section. 

Long Throated Flume 

Alat ukur debit dengan kontraksi leher yang panjang dengan control section, juga memiliki 
kemampuan untuk dapat diterapkan dijenis penampang yang diinginkan dan dihampir seluruh 
jenis geometri canal-site. 

Lisimeter 

Suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur evapotrasnpirasi actual yang dilepaskan oleh 
tumbuhan dan tanah di sekitarnya. 

Telemetri 

Suatu teknologi yang memungkinkan pengukuran jarak jauh dan pelaporan informasi kepada 
perancang atau operator sistem. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 

Indonesia saat ini memiliki infrastruktur jaringan Irigasi yang cukup banyak jumlahnya dan 
tersebar. Infrastruktur jaringan irigasi merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan 
dalam suatu jaringan irigasi dan memiliki peran penting dalam menyalurkan air dari sungai 
menuju areal persawahan. Pada kenyataannya banyak infrastruktur jaringan irigasi yang telah 
rusak dan berdampak pada kinerja irigasi yang menjadi suatu indikasi dalam rangka 
menggambarkan pengelolaan sistem irigasi. Dewasa ini kemajuan perkembangan irigasi 
ditujukan pada optimasi penggunaan air agar dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien 
sebagai jawaban atas meningkatnya permintaan akan air untuk kebutuhan tanaman maupun air 
bagi peruntukan lainnya. Permasalahan yang sering dihadapi dalam operasional jaringan irigasi 
yang dapat dijadikan indikasi atas rendahnya kinerja jaringan tersebut (Mulyadi et al. 2014)  

Kehilangan air merupakan dampak nyata dari rendahnya kinerja irigasi. Kehilangan air di 
sepanjang saluran irigasi kebanyakan berada di saluran tanah. Adanya lining pada saluran akan 
mengurangi tingkat kehilangan air di sepanjang saluran. Selain itu umur pelayanan teknis juga 
perlu diperhatikan supaya dapat bertahan dalam jangka panjang. Lining Modular merupakan 
salah satu teknologi yang dapat menutupi permasalahan dan juga mendukung Modernisasi 
Irigasi di suatu irigasi di Indonesia. Penerapan Teknologi Lining Modular mendukung Modernisasi 
Irigasi akan meningkatkan nilai kinerja Irigasi terutama di saluran Irigasi. Adanya teknologi ini 
akan mengurangi kehilangan air di sepanjang saluran Irigasi. 

Modernisasi irigasi merupakan upaya mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif yang 
berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan 
dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air melalui 5 pilar pengembangan dan 
pengelolaan sistem rigasi yaitu peningkatan keandalan penyediaan air, prasarana, pengelolaan 
irigasi, institusi pengelolaan sumber daya manusia. Lima pilar irigasi tersebut bersifat kompleks, 
multidisiplin dan multisektoral sehingga harus dinilai secara holistik dan komprehensif sehingga 
implementasinya membutuhkan proses Accounting Bargaining Codification Delegation 
Engineering Feedback (ABCDE-F). Untuk itu, intervensi teknologi perlu dilakukan dalam rangka 
untuk mewujudkan modernisasi irigasi. 

Intervensi teknologi yang dilakukan harus sejalan dengan acuan modernisasi irigasi melalui lima 
pilar modernisasi irigasi dengan menitikberatkan kepada 6 indikator keberhasilan modernisasi 
irigasi yang dapat dijadikan acuan berjalannya modernisasi irigasi adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan produktifitas air (kg GKG/m3 air); 
2. Peningkatan pelayanan irigasi (cukup, andal, adil dan cepat); 
3. Peningkatan efisiensi irigasi; 
4. Peningkatan keberlanjutan pembiayaan (financial sustainability); 
5. Berkurangnya perselisihan; 
6. Berkurangnya kerusakan lingkungan (environment degradation). 

Dalam mendukung Modernisasi Irigasi, teknologi lainnya dibutuhkan untuk meningkatkan 
kinerja Irigasi. Beberapa teknologi yang dipasang yaitu lining Concrete Canvas, alat ukur debit 
volumetrik, Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI), pintu berbahan 
fiber/karet, Otomatisasi Irigasi, Water Requirement. Penerapan teknologi terbatas (pilot project) 
bermanfaat dalam pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan 
dalam mendukung ketahanan pangan dan air melalui desain dan penerapan dari teknologi yang 
ada. 
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BAB 2  
DESKRIPSI TEKNOLOGI 

Penerapan Teknologi lining modular ini merupakan tindak lanjut dari penerapan teknologi dalam 
rangka mendukung pelaksanaan modernisasi Irigasi. Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi 
secara umum teknologi Lining Modular. Adapun spesifikasi yang dipersyaratkan dalam 
penerapan teknologi ini meliputi; gambar kerja, spesifikasi teknis teknologi terpasang, 
keunggulan serta persyaratan penggunaan dalam penerapan teknologi ini. Dalam bab ini juga 
akan menjelaskan spesifikasi secara singkat mengenai teknologi pendukung modernisasi Irigasi 
yaitu: Teknologi Terbatas Concrete Canvas, Pintu Berbahan Alternatif Fiber/Karet, Aplikasi 
SMOPI, Alat Ukur Debit Volumetrik, Otomatisasi Irigasi, dan Water Requirement. 

2.1 Teknologi Terbatas Lining Modular 

Secara umum sistem teknologi pracetak berhubungan dengan kegunaannya dalam penggunaan 
beton sebagai material konstruksi. Akan tetapi setiap penggunaan material beton dalam 
konstruksi pracetak, misal dalam bagian dinding di konstruksi rumah, memuat agregat yang akan 
menyebabkan beton memiliki beban yang sangat berat, sehingga akan menyebabkan sulitnya 
proses instalasi, membutuhkan banyak pekerja, dan membutuhkan penggunaan alat berat.  

Sistem modular diciptakan untuk menekan luasan pembuatan beton pracetak tersebut. Sehingga 
beton pracetak yang diterapkan dengan sistem modular akan mempermudah proses 
pembuatan, meningkatkan kualitas beton, menekan jumlah pekerja dan penggunaan alat berat. 
Kebutuhan kecepatan dan penjagaan keseragaman kualitas pekerjaan saluran irigasi menjadi 
alasan mengapa penggunaan beton pracetak di saluran disarankan. Didukung dengan adanya 
surat edaran oleh Dirjen SDA No. 04/SE/D/2017 tentang Pedoman Penggunaan Beton Pracetak 
pada Saluran Irigasi, kegiatan penerapan beton pracetak akan lebih ditingkatkan. Ketentuan ini 
ditetapkan untuk seluruh pekerjaan saluran irigasi baik yang dalam tahap pengusulan maupun 
yang sedang dikerjakan, kecuali pada pekerjaan saluran yang telah mencapai kemajuan fisik lebih 
dari 30% pada saat surat edaran tersebut diterbitkan.  

Dalam lampiran surat edaran, lapisan beton pracetak dikategorikan menjadi beberapa tipe 
sebagai berikut: 

a. Tipe Panel Pasang 

Lapisan terbuat dari panel-panel yang disusun sambung menyambung membentuk profil 
saluran. Ukuran panel dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diangkut dan disusun baik 
secara mekanis ataupun manual namun tidak terlalu kecil sehingga tidak memerlukan 
banyak sambungan yang akan menjadi sumber kebocoran. 

b. Tipe Panel Pancang 

Lapisan saluran berupa panel-panel memanjang yang pemasangannya dilakukan dengan 
pemancangan. Tipe ini umumnya digunakan pada saluran yang besar yang sulit untuk 
dikeringkan. 

c. Tipe Profil U-shape dan L-shape 

Lapisan menyerupai bentuk penampang saluran. Bentuk U-shape dapat diterapkan untuk 
saluran yang tidak terlalu besar sedangkan L-sahpe untuk saluran yang lebih besar.  

Pada pengaplikasiaannya, kesalahan yang biasa ditemukan pada saat pelaksanaan  pekerjaan 
lining saluran beton pracetak adalah sebagai berikut: 
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a. Mutu panel beton pracetak yang tidak memenuhi syarat sehingga mudah terjadi kerusakan 
seperti: pecah, retak, gompal (spall), rongga berbentuk sarang tawon (honey comb) dan 
tidak dilakukan penolakan (reject); 

b. Tidak adanya pondasi dan rangka beton sebagai tumpuan dan pengikat panel-panel beton 
pracetak, sehingga lining beton pracetak tidak dapat dipertahankan kekokohan dan 
kerapihan setelah terpasang beberapa lama;  

c. Sambungan beton pracetak yang berbentuk panel pada saluran; 

d. Ketidaktepatan memadukan tepi-tepi panel, yang berakibat timbulnya beda tinggi antara 
panel yang satu dengan panel lainnya sehingga diperlukan penggerindaan (grinding); 

e. Jarak sambungan yang tidak teratur dan terlalu lebar sehingga memerlukan penyambungan 
dengan bahan mortar pengisi celah yang lebih banyak, yang rentan terhadap kebocoran; 

f. Kualitas bahan mortar pengisi celah/sambungan yang tidak baik sehingga mengakibatkan 
kebocoran pada sambungan. 

Beton pracetak sebagai material lining saluran irigasi menjadi salah satu pilihan karena 
berdasarkan kajian dan pengujian lapangan, material ini memiliki keunggulan antara lain: 

1) Kuat; 
2) Menjaga mutu dan kualitas pekerjaan; 
3) Mempercepat dan mempermudah proses pelaksanaan; 
4) Memperbaiki estetika; 
5) Pemeliharaan lebih mudah. 

Bentuk modular dalam teknologi ini menghasilkan modul-modul yang lebih ringan sehingga lebih 
mudah untuk dibawa/diganti. Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa lining modular 
memerlukan biaya investasi awal yang lebih tinggi tetapi biaya OP lebih rendah dibandingkan 
lining pasangan konvensional (pasangan batu kali, batu bata) karena jika terjadi kerusakan pada 
saluran, hanya perlu mengganti dengan modul yang sesuai tanpa harus memperbaiki saluran 
secara keseluruhan. Penerapan teknologi ini secara lebih luas perlu didukung olah inovasi 
teknologi untuk mempermudah pemasangan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan 
tenaga kerja. 

Penerapan lining/saluran dengan beton pracetak modular harus dilakukan dengan metode yang 
sesuai, akan tetapi dengan metode saja belum tentu akan mendapatkan hasil sesuai dengan 
keunggulannya. Maka dari itu diperlukan ketentuan dasar yang harus diikuti agar mendapatkan 
hasil lining yang maksimal. Pada pekerjaan lining saluran irigasi menggunakan beton pracetak 
modular harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1) Pekerjaan saluran irigasi beton pracetak modular hanya diperuntukkan untuk saluran 
dengan kapasitas pengaliran maksimal 5 m3/dt; 

2) Apabila pencetakan beton modular dilakukan di lapangan (precast on site) dan tidak 
memungkinkan untuk dibuat dengan kualitas f’c=21,7 Mpa, maka kualitas beton dapat 
ditentukan lain sesuai persetujuan direksi pekerjaan; 

3) Apabila kondisi tanah sudah stabil dan aman terhadap keruntuhan daya dukung serta 
dimungkinkan beton pracetak modular dapat dipasang langsung, maka tidak diperlukan lagi 
modul pondasi sesuai persetujuan direksi pekerjaan. 

4) Pemilihan konfigurasi modul tidak mutlak dibuat sesuai dengan contoh konfigurasi modul, 
akan tetapi disesuaikan dengan kondisi di lapangan. 

Adapun persyaratan lain agar saluran irigasi beton pracetak modular dapat dilaksanakan yaitu, 
apabila kondisi tanah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pada dasarnya saluran 
irigasi modular tersebut harus aman terhadap stabilitas geser (sliding), stabilitas guling 
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(overturning) dan daya dukung tanah (uplift) sesuai yang dipersyaratkan KP-06 (Parameter 
Bangunan). 

Untuk mengetahui nilai stabilitas tanah, terlebih dahulu dianalisa sifat karakteristik setiap lapisan 
tanah yang didapatkan dari pengujian lapangan dan laboratorium, antara lain: 

1) Berat isi tanah (γ); 
2) Kohesi tanah (ɸ); 
3) Sudut geser dalam tanah (c); 
4) Ketinggian muka air tanah (bila ada). 

Nilai pembebanan yang diakibatkan oleh modul beton pracetak dan beban luar ditetapkan 
sebagai berikut: 

1) Berat jenis beton (Bj);  
2) Beban merata (q), disesuaikan dengan kondisi dilapangan. 

Setelah dilakukan perhitungan pembebanan, maka bisa dilakukan analisa stabilitas terhadap 
batas nilai faktor keamanan (SF) pada bangunan tersebut, antara lain :  

1) Stabilitas geser/sliding 

Gaya aktif tanah dapat menimbulkan gaya dorong sehingga menyebabkan dinding 
bergeser, untuk itu itu diperlukan analisa untuk membuat tanah stabil sesuai batas nilai 
faktor keamanan (SF) yang dipersyaratkan.  

Nilai faktor keamanan (SF) terhadap geser (Fs) ditetapkan sebagai berikut :  

SF   ≥ 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑦𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑜𝑟𝑜𝑛𝑔
 

SF    ≥ 1,5 

2) Stabilitas guling/overturning 

Gaya aktif tanah juga dapat menimbulkan momen sehingga menyebabkan guling pada 
saluran irigasi modular, untuk itu diperlukan analisa besaran momen yang terjadi dengan 
memberi batasan nilai faktor keamanan (SF) yang dipersyaratkan.  

Nilai faktor keamanan (SF) terhadap guling (Fg) ditetapkan sebagai  berikut :  

SF   ≥ 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑎𝑏𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑎ℎ𝑎𝑛
 

SF    ≥ 1,5 

3) Daya dukung tanah 

Gaya aktif tanah juga dapat menimbulkan momen sehingga menyebabkan guling pada 
saluran irigasi modular, untuk itu diperlukan analisa besaran momen yang terjadi dengan 
memberi batasan nilai faktor keamanan (SF) yang dipersyaratkan.  

Nilai faktor keamanan (SF) terhadap daya dukung tanah ditetapkan sebagai berikut :  

SF   ≥ 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑎𝑏𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑎ℎ𝑎𝑛
 

SF    ≥ 1,5 

Untuk mendukung analisa ketiga faktor diatas, diperlukan pengujian laboratorium dan lapangan 
sesuai standar yang dipersyaratkan antara lain : 
1) Cara uji penentuan kadar air untuk tanah dan batuan (SNI 1965:2008); 
2) Cara uji berat jenis tanah (SNI 2828:2008); 
3) Cara uji penentuan batas plastis dan indeks plastisitas tanah (SNI 1966:2008); 
4) Metoda uji untuk Analisis saringan agregat halu,s dan kasar (SNI ASTM C136:2012); 
5) Analisis ukuran butiran tanah dengan alat Hidrometer (SNI 03-3423-1994); 
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6) Cara uji kuat geser langsung tanah terkonsolidasi dan terdrainase (SNI 2813:2008); 
7) Cara uji kepadatan ringan untuk tanah (SNI 1742:2008); 
8) Metoda uji densitas tanah di tempat (lapangan) dengan alat konus pasir (SNI 2828:2001), 

nuclear density, rubber ballon atau alat sejenisnya. 

Selain pengujian tersebut di atas, dilakukan juga jenis pengujian lain untuk mendukung analisa 
tersebut. 

2.2 Penerapan Teknologi Pendukung Modernisasi Irigasi 

Teknologi lainnya yang dapat mendukung penerapan modernisasi Irigasi di DI Ciliman yaitu 
Teknologi Terbatas Concrete Canvas, Pintu Berbahan Alternatif Fiber/Karet, Aplikasi SMOPI, Alat 
Ukur Debit Volumetrik, Otomatisasi Irigasi, Water Requirement yang dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

2.2.1 Teknologi Terbatas Concrete Canvas 
Seperti halnya lining beton pracetak modular yang digunakan untuk mengurangi water losses di 
saluran. Tetapi untuk lokasi-lokasi dengan ketersediaan material konstruksi yang minim, seperti 
lokasi-lokasi pinggir Indonesia dengan akses yang juga sulit, dan juga apabila dibutuhkan 
penerapan lining saluran dengan pembuatan yang cepat, maka diperlukan teknologi material 
baru untuk segera dilakukan rehabilitasi. 

Concrete Canvas adalah inovasi material konstruksi terbaru yang disebut Geosynthetic 
Cementitious Composite Mats (GCCMs) yang merupakan 3D matriks fiber yang mengandung 
formula spesial campuran beton kering. Bagian bawah permukaan berbahan PVS untuk 
memastikan bahwa material ini benar-benar waterproof. Concrete Canvas berbentuk lembaran 
yang dihamparkan kemudian disiram air hingga mengeras.  

Keunggulan material Concrete Canvas yaitu sebagai berikut: 

1. Kuat; 
2. Fleksibel (dapat mengikuti kontur saluran walaupun tidak diberikan profil); 
3. Pemasangan yang mudah; 
4. Mobilisasi material yang mudah; 
5. Penerapan material di lapangan yang cepat. 

Perbandingan material Concrete Canvas dibandingkan dengan pemasangan konvensional yakni 
memiliki kecepatan pemasangan yang lebih cepat hingga mencapai 200 m2/jam atau 10 kali lebih 
cepat daripada pemasangan adukan semen dengan cara konvensional. Meski per m2 memiliki 
harga yang cukup mahal, namun biaya pemasangan dan biaya angkut bisa sangat ditekan jika 
diterapkan di tempat pelosok dengan akses yang sulit dan tidak bisa secara konstan 
mengantarkan material, maka Concrete Canvas menjadi solusi yang baik yang akan menekan 
biaya OP dalam jangka panjang dibandingkan dengan penerapan lining dengan teknologi lain. 
Selain itu, dengan berat yang cukup ringan dan tersedia dalam bentuk roll yang memudahkan 
dalam peletakan pada kontainer dan saat pemasangan, setelah dipasang pun hanya perlu 
disiram (Concrete Canvas, 2018). 

Adapun syarat-syarat yang harus diikuti dalam penerapannya harus mengikuti buku Concrete 
Canvas User Guide: General yang tercantum pada Concrete Canvas (2018). Untuk pengaplikasian 
Concrete Canvas untuk lining saluran direkomendasikan untuk menggunakan Concrete Canvas 
tipe CC8TM dalam penerapannya. Sedangkan untuk rehabilitasi lining yang telah ada sebelumnya, 
disarankan menggunakan Concrete Canvas CC5TM. Selain itu dalam pemasangannya, diharapkan 
dilakukan persiapan saluran dengan melakukan pembersihan saluran yang akan diterapkan, 
terutama membersihkan saluran dari kayu atau batu yang tajam yang dapat merobek material 
saat pemasangan. Kemudian, mengacu kepada manual hidrasi Concrete Canvas, dalam 
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pengairannya, volume air minimal untuk proses hidrasi Concrete Canvas tipe CC8TM adalah 12 
kg/m2 atau 6 L/m2 dan tidak bergantung pada hujan untuk mendapatkan hidrasi yang sesuai dan 
merata. Proses hidrasi pun tidak boleh menggunakan pompa jet yang cukup kuat untuk 
mencegah material di dalam kanvas keluar. Setelah kondisi Concrete Canvas dipastikan cukup 
basah, maka dapat dikeringkan dalam satu hari. 

2.2.2 Pintu Berbahan Alternatif Fiber/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. 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. 

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. 
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. 

Kedua bahan tersebut digunakan sebagai bahan yang dapat digunakan untuk penerapan di pintu 
air irigasi. Balai Litbang Irigasi pun telah melakukan pengujian terhadap pintu air dengan bahan 
alternatif karet dan fiber. Adapun dalam penerapannya, bahan fiber dapat digunakan untuk 
pintu dan rangkanya, sedangkan bahan karet saat ini hanya dapat digunakan untuk daun 
pintunya saja. Keunggulan pintu bahan ini yakni ringan, pembuatannya murah, kuat, dan 
pemeliharaannya pun mudah. Adapun perbandingannya dibandingkan dengan pintu dengan 
bahan baja yakni lebih ringan, elastisitas tinggi, lebih anti korosi dan relatif lebih murah. 
Kemudahan menggunakan dan mengoperasikan pintu air fiber dan karet ini menjadi sasaran 
utama dengan tereliminirnya kemacetan pada pintu. Kemampuannya yang anti korosi pun 
menjadi alasan mengapa bahan ini dipilih untuk meningkatkan umur operasi pintu. 

Adapun persyaratan penerapan pintu jenis alternatif ini menurut KP-02 (1986) adalah beban 
yang bekerja pada pintu, alat pengangkat (mesin atau tenaga manusia), kedap air atau sekat, dan 
bahan bangunan (material pintu). Selain itu, pintu dengan bahan karet dibuat tidak lebih dari 
lebar dan panjang 500 mm untuk menjaga kemampuan tenaga yang diperlukan untuk 
mengangkat pintu sampai batas yang diterima. Kemudian untuk pintu berbahan fiber dengan 
bentang 90 sampai dengan 100 cm menggunakan satu ulir satu stang drat. Sedangkan lebar pintu 
lebih besar dari 2 meter menggunakan dua ulir satu stang drat. 

2.2.3 Aplikasi SMOPI 
Manajemen operasi dan pemeliharaan irigasi saat ini masih menggunakan metode pencatatan 
manual yang tentu membutuhkan banyak petugas dalam pelaksanaannya. Human error seperti 
kehilangan data dan kesalahan dalam pencatatan menjadi masalah yang sering ditemukan di 
lapangan. Untuk menekan adanya permasalahan-permasalahan tersebut maka sistem 
manajemen konvensional ini perlu dialihkan dengan sistem manajemen lain yang lebih efektif 
dan efisien.  
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SMOPI merupakan gabungan dari Sistem Manajemen Operasi Irigasi (SMOI) dan Sistem 
Manajemen Pemeliharaan Irigasi (SMPI). Keduanya saling berhubungan satu sama lain karena 
kedua sistem tersebut merupakan bagian dari manajemen Irigasi. SMOPI ini mengubah transaksi 
kegiatan dari paper base menjadi semi paperless. Penggunaan aplikasi ini memerlukan tiga 
subsistem, yaitu sumber daya manusia (SDM), perangkat lunak, dan perangkat keras. Dokumen-
dokumen yang dibuat paperless adalah form dan report dari 12 blangko O dan 10 blangko P. 
Bagan alir blangko operasi dibagi menjadi tiga tahap (Lampiran Kepmen PUPR No. 
12/KPTS/M/2015).  

Keunggulan sistem ini yakni lebih membutuhkan sedikit SDM dalam pengoperasiannya, sistem 
semi-paperless dengan menggunakan website yang ditentukan, tampilan/interface yang ramah 
bagi petugas. Jika dibandingkan dengan sistem konvensional, maka SMOPI akan jauh lebih 
tertata secara penyimpanan data, memberikan akses terhadap data lebih mudah, pencatatan 
akan jauh lebih singkat, pengiriman data hingga ke institusi ditingkat yang lebih tinggi pun bisa 
dilakukan dalam waktu lebih singkat. 

Persyaratan dalam penerapan sistem manajemen ini adalah membutuhkan SDM yang sangat 
berkompeten dalam mengoperasikan alat dan mengisi blangko-blangko di website yang 
ditentukan. Diutamakan petugas yang sudah memiliki pemahaman dalam menggunakan 
smartphone, khususnya dalam menggunakan browser internet. Perlu dilakukan pelatihan-
pelatihan kepada petugas yang sudah memiliki kompetensi yang cukup baik sehingga 
selanjutnya dapat terlatih dalam mengoperasikan SMOPI. Diperlukan juga SDM yang 
berkompeten dalam menjalankan dan memelihara server SMOPI agar sistem ini dapat terus 
beroperasi secara optimal. 
 
2.2.4 Alat Ukur Debit Volumetrik 

Kegiatan operasi pintu air irigasi yang baik harus didasari dengan data kebutuhan air di lahan 
yang diairi oleh jaringan irigasinya. Akan tetapi, pemberian air saat ini hanya berpatokan pada 
alat ukur peilschaal saja. Bahkan di DI Ciliman hanya ditemui dua alat ukur peilschaal. Dengan 
demikian, pemberian air hanya bersifat buka tutup saja tanpa memperhatikan tinggi bukaan 
pintu. Hal tersebut akan menyebabkan debit yang berlebih di saluran yang akhirnya tidak 
terpakai dan dibuang ke drainase. Kemudian, apabila hal ini dilakukan di daerah hulu, akan 
berpotensi menghabiskan air di saluran primer bahkan sebelum sampai ke hilirnya. Dengan 
demikian, kehadiran alat ukur debit menjadi faktor penting dalam menciptakan keseragaman 
dalam pemberian air dari hulu sampai hilir jaringan irigasi. 

Alat ukur debit volumetrik adalah alat ukur debit di saluran yang dapat diterapkan di saluran 
irigasi DI Ciliman. Alat ukur yang digunakan adalah alat ukur debit Long-Throated Flume. 
Bangunan ukur debit long-throated flume dapat digunakan dihampir seluruh jenis geometris 
kanal (USBR 2001). Dilengkapi dengan perangkat sensor dan data logger yang telah berbasis 
telemetri, akan mempermudah petugas dalam menentukan bukaan pintu. Dengan sistem 
telemetri ini, data logger akan mengirimkan data dengan interval tertentu sehingga data dapat 
dikirim menuju sebuah website yang telah ditentukan. Petugas dapat mengakses website 
tersebut dalam penentuan bukaan pintu air irigasinya. Alat ini akan diterapkan di enam titik 
saluran sekunder untuk mengetahui debit yang masuk di saluran sekunder tersebut. 

Keunggulan dari alat ukur debit volumetrik ini adalah akurat, data sangat terupdate, memiliki 
interface/tampilan muka website yang ramah bagi petugas. Dibandingkan dengan alat ukur 
peilschaal, alat ukur debit ini akan menyimpan data setiap hari dalam interval 10 menit 
pembacaan data, sehingga petugas dapat mengetahui fluktuasi pemberian debit di salurannya. 

Selain itu, dalam website akan memberikan informasi mengenai volume air harian yang masuk 
ke saluran sekunder. 
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Persyaratan dalam penggunaan alat ini adalah pembuatan Long-Throated Flume yang harus 
sangat teliti dengan ukuran alat yang tidak kecil, diperlukan juga SDM yang berkompeten dalam 
perancangan sistem pembacaan data dengan sensor dan juga sistem telemetri dalam 
pengintegrasian data logger dengan website yang dituju. Selain itu, petugas juga perlu dilatih 
dalam memonitoring data di website sehingga petugas dapat mengoperasikan pintu dengan 
dasar data yang diinformasikan di website tersebut. Petugas pemeliharaan juga perlu dilatih 
untuk menjaga dan memelihara alat tersebut dari gangguan alam seperti serangga-serangga, 
maupun gangguan manusia seperti tidak vandalisme dan perusakan alat secara sengaja ataupun 
tidak disengaja. 

2.2.5 Otomatisasi Irigasi 

Pemenuhan kebutuhan air irigasi menjadi kunci keberhasilan pertanian dalam suatu daerah 
persawahan. Pola operasi pintu air selanjutnya menjadi kunci keberhasilan pemenuhan 
kebutuhan air tersebut, apabila ketersediaan air sudah andal di saluran. Pengoperasian saat ini 
masih menggunakan tenaga manusia, dan pembukaan pintu pun tidak disesuaikan dengan 
kebutuhan, sehingga tidak semua petani mendapatkan air, terutama untuk daerah irigasi hilir. 
Diperlukan alat untuk mengoperasikan pintu air secara otomatis sehingga ketersediaan air akan 
selalu ada sesuai dengan kebutuhan air lahan yang diairinya. 

Otomatisasi Irigasi ini akan mengotomatisasikan operasi pintu air dengan mendeteksi tinggi 
muka air di saluran dan debit yang dialiri pada saluran tersebut. Alat ini telah terprogram untuk 
mengoperasikan pintu air berdasarkan data tersebut menggunakan daya yang tersimpan dari 
accumulator, daya tersebut diproduksi oleh panel surya. 
 
Keunggulan teknologi ini adalah lebih efektif dan efisien dalam operasi pintu, tidak memerlukan 
tenaga manusia dalam pengoperasian pintu, namun juga dilengkapi sistem manual sehingga 
lebih fleksibel dalam pengoperasian pintu air irigasi. Data-data yang diukur dapat digunakan 
untuk penelitian maupun memperkirakan teknologi yang akan digunakan selanjutnya di lokasi 
Sekunder Seuleuh. Sistem otomatisasi yang dipasang berperan dalam pengiriman data dan 
mengatur tinggi bukaan pintu yang acuannya berasal dari debit volumetrik. 

Persyaratan dalam penggunaan teknologi sistem otomatisasi ini perlu memperhatikan aspek 
beban yang dialami pintu oleh air dan beban pintu itu sendiri, daya penggerak, ukuran pintu, dan 
keamanan terhadap tindak vandalisme. Aspek daya memperhatikan kekuatan mesin listrik untuk 
menggerakkan pintu air dengan beban akibat air dan kelistrikan untuk mempertahankan mesin 
tetap beroperasi. Aspek ukuran memperhatikan ukuran alat-alat dan tata letak alat. Sedangkan 
aspek keamanan memperhatikan sistem keamanan dari kerusakan maupun kehilangan. 

2.2.6 Water Requirement 

Kebutuhan air menjadi salah satu data yang diperlukan dalam perencanaan jaringan irigasi. 
Diketahuinya kebutuhan air menjadi solusi untuk mengetahui jumlah debit yang harus dialirkan 
di saluran sekundernya. Perhitungan kebutuhan air harus dilakukan mulai dari hilir ke hulu, 
sehingga di hulu maka akan diketahui jumlah air yang harus di bendung agar ketersediaan air 
dapat lebih andal. Maka perhitungan kebutuhan air menjadi perlu untuk dilakukan. 

Water Requirement adalah perangkat perhitungan kebutuhan air di lahan sawah. Tahun 2018 
ini, Balai Litbang Irigasi akan melakukan perhitungan kebutuhan air di lahan dengan berbasiskan 
pada neraca air lahan. Adapun perangkat-perangkat yang akan digunakan adalah alat pengukur 
debit lahan (irigasi dan drainase), alat ukur kebutuhan air di lahan (pengukuran perkolasi dan 
evapotranspirasi), serta alat ukur kondisi cuaca untuk mengetahui jumlah presipitasi yang 
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diterima daerah yang diterapkan dengan radius tertentu. Setiap perangkat sudah dilengkapi 
dengan sensor dan alat penyimpan data/data logger. 

Selanjutnya untuk alat-alat yang digunakan adalah perangkat pengukur debit lahan yang terdiri 
dari penggunaan alat ukur debit cut throat flume, perangkat pengukur kebutuhan air lahan 
dengan bantuan alat lisimeter dan perkolasi meter, perangkat pengukur kondisi cuaca dengan 
bantuan sensor cuaca. Ketiga perangkat tersebut beroperasi dengan bantuan sensor muka air 
dan disimpan dalam data logger. Ilustrasi pemasangan alat-alat yang digunakan ditunjukkan 
pada gambar berikut. 

 
(a) (b)

Gambar 2.1 Ilustrasi Pemasangan Alat-Alat yang Digunakan: (a) Cut throat flume dan Data 
Logger, Serta (b) Lisimeter dan Perkolasi Meter 

Keunggulan penggunaan alat ukur Water Requirement ini adalah kekontinyuan data dengan 
interval pembacaan data yang singkat, sehingga data yang dihasilkan akan jauh lebih akurat 
dibandingkan dengan menggunakan peralatan manual dengan pembacaan manual melalui 
mistar ukur/penggaris atau alat manual lain dengan pembacaan yang dilakukan oleh petugas. 
Alat ini menurunkan kemungkinan data error akibat adanya human error. Maka dapat 
disimpulkan penerapan alat ini akan jauh lebih akurat, minim penggunaan SDM, dan penggunaan 
lokasi yang lebih sempit jika dibandingkan dengan stasiun klimatologi. 

Persyaratan dalam penggunaan perangkat-perangkat sensor ini adalah diperlukannya SDM yang 
berkompeten dalam penggunaan alat-alat sensor yang cukup membutuhkan maintenance yang 
cukup intensif sesuai dengan manual penggunaan alat-alat sensor tersebut sehingga diharapkan 
kesalahan dalam pengambilan data dapat minimalisir. Kemudian diperlukan perhatian pada 
faktor keamanan alat sehingga data dapat beroperasi secara berkelanjutan. 
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BAB 3  
SPESIFIKASI TEKNOLOGI 

Penerapan teknologi lining modular ini merupakan tindak lanjut penerapan teknologi dalam 
rangka mendukung pelaksanaan modernisasi Irigasi, untuk itu dalam bab ini akan menjelaskan 
secara detail spesifikasi teknologi Lining saluran modular mulai dari tipe modul, konfigurasi 
modul, sambungan modul, acuan normatif, dan pelaksanaan. Dalam bab ini juga akan 
menjelaskan spesifikasi secara singkat mengenai teknologi pendukung modernisasi Irigasi yaitu: 
Teknologi Terbatas Concrete Canvas, Pintu Berbahan Alternatif Fiber/Karet, Aplikasi SMOPI, Alat 
Ukur Debit Volumetrik, Otomatisasi Irigasi, dan Water Requirement. 

3.1 Teknologi Terbatas Lining Modular 

Prinsip kerja Teknologi Lining Modular seperti pemasangan secara modular (puzzle) yang 
disambung menggunakan besi yang diikat setiap modul yang sesuai. Beton pracetak merupakan 
unsur utama dalam pembuatan saluran irigasi, yang disusun secara komprehensif berdasarkan 
modul yang telah dikembangkan berdasarkan jenis  modul. Untuk bagan alir dapat dilihat pada 
Gambar 3.1. 

 
Gambar  3.1 Bagan Alir Penerapan Teknologi Lining Modular 

Beton pracetak merupakan elemen struktur beton yang dibuat dicetakan dengan ukuran yang 
sudah ditentukan atau disesuaikan dengan profil saluran, proses pembuatan dan perawatan 
(curing) tidak dilakukan dimana elemen itu dipasang, melainkan di tempat lain baik di workshop 
(precast plant) maupun di lapangan (precast on site).  

Ada 5 jenis modul sebagai penyusun utama pada profil lining saluran seperti (Gambar 3.2):  

1) Modul siku; 
2) Modul dinding/ lantai (tipe T); 
3) Modul dinding/lantai (tipe S); 
4) Modul penutup atas/ capping; 
5) Modul pondasi (optional).  
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Gambar  3.2 Perspektif Saluran Beton Pracetak Modular 

Spesifikasi Teknis Beton Pracetak 

Spesifikasi umum beton pracetak modular ini meliputi: 

a. Jenis semen PCC (Portland Composite Cement) sesuai SNI 15-7064-2004; 
b. Ukuran maksimum agregat kasar 25 mm; 
c. Modulus kehalusan agregat halus 2,60; 
d. Presentase gradasi agregat kasar yang lolos saringan sebagai berikut: 

(sesuai SNI 15-7064-2004) 

- Ayakan # 25 mm = 100        % 
- Ayakan # 19 mm = 90 - 100 %  
- Ayakan # 9,5 mm  = 20 - 55   %  
- Ayakan # 4,75 mm = 0   - 10   %  
- Ayakan # 2,36 mm = 0   - 5  % 

e. Tanpa tulangan; 
f. Pemakaian bahan tambah campuran (admixtures) hanya digunakan untuk tujuan 

kemudahan pengerjaan, pengikatan lebih cepat atau lebih lambat. 

Spesifikasi khusus beton pracetak di workshop (precast plant) ini meliputi: 

g. Mutu minimum beton f ’c=26,4 Mpa;  
h. Slump ≤ 25 mm; 
i. Nilai faktor semen, w/c =0,45; 
j. Pencampuran menggunakan batching plant. 

Spesifikasi khusus beton pracetak di lapangan (precast on site) ini meliputi: 

k. Campuran beton disesuaikan dengan SNI 7656:2012; 
l. Mutu minimum beton f’c=21,7 Mpa (K250); 
m. Slump 25 – 50 mm; 
n. Nilai faktor semen, w/c = 0,56; 
o. Pencampuran menggunakan alat bantu Molen. 

Tipe Modul 

1. Modul dinding/lantai 

Modul lantai/dinding merupakan bagian yang dapat ditambah atau dikurangi sesuai 
dengan dimensi saluran yang diinginkan. Berdasarkan pengamatan variasi lebar saluran 
yang umum terdapat di lapangan, lebar modul dirancang sebesar 50 cm variasi lebar bawah 
saluran yang diakomodir adalah 18 cm, 68 cm, 118 cm, 168 cm, dan seterusnya. Berat 
modul ini adalah sekitar 40 kg. Dapat dilihat pada Gambar 3.3.   

Modul Penutup 
atas/ capping 

Modul Dinding/ 
lantai  

Modul Siku  

Modul 
Pondasi  

Modul Dinding/ 
Lantai 
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Keterangan : 
Satuan yang digunakan pada setiap gambar adalah cm 

Gambar  3.3 Modul Lantai 

2. Modul Siku 

Modul sudut dirancang sebagai penghubung di antara lantai dan dinding. Bentuk modul 
dibuat segitiga dengan sudut sesuai dengan kemiringan saluran yang dikehendaki, dalam 
hal ini sudut 63o atau perbandingan 1:0,5 (vertikal : horizontal). Bobot modul dirancang 
cukup berat sehingga dapat berfungsi sebagai penstabil dan pengikat modul lainnya. Pada 
bagian bawah, lekukan modul dirancang untuk mempermudah pemasangan dan 
menghubungkan modul dengan modul pondasi. Berat modul ini diperkirakan sekitar 100 
kg. Gambar teknik untuk modul siku dapat dilihat pada Gambar 3.4.   

 
Keterangan : 
Satuan yang digunakan pada setiap gambar adalah cm 

Gambar  3.4 Modul Siku 
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3. Modul penutup atas / capping 
Modul penutup atas digunakan sebagai pengunci antar modul siku, pada salah satu sisi 
bagian tepi dibentuk profil dengan ukuran 4 x 4 cm. Pada bagian tepi permukaan dibentuk 
profil ukuran 2 x 2 cm (5a). Tebal modul 8 cm dan lebar 50 cm. Gambar teknik untuk modul 
ini dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 
Keterangan : 
Satuan yang digunakan pada setiap gambar adalah cm 

Gambar  3.5 Modul Penutup Atas/Capping 

4. Modul Pondasi 
Pondasi digunakan sebagai penyalur beban modul diatasnya dan diteruskan ke tanah, serta 
sebagai pengaku modul untuk menghindari geser akibat beban vertikal dan horizontal. 
Pondasi tersebut dipasang setiap minimal 6 meter panjang saluran yang dapat dilihat pada 
Gambar 3.6. 

 
Keterangan : 
Satuan yang digunakan pada setiap gambar adalah cm 

Gambar  3.6 Modul Pondasi 
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5. Modul Tambahan 
a) Pada ujung saluran, modul disesuaikan dimensinya agar rapi dan mudah untuk 

dipasang pasangan penutup (bata, batu, atau beton) agar terhindar dari gerusan 
akibat aliran air (7a). Contoh penyesuaian dimensi pada ujung saluran dapat dilihat 
pada Gambar 3.7. 

 

  

 
Keterangan : 
Satuan yang digunakan pada setiap gambar adalah cm 

Gambar  3.7 Penyesuaian Dimensi pada Ujung Saluran 

b) Apabila pada saluran eksisting terdapat tikungan atau percabangan (lubang 
inlet/outlet), maka bentuk modul tikungan dan percabangan didesain khusus 
disesuaikan dengan kondisi di lapangan. 

Konfigurasi Modul 

Dimensi saluran beton pracetak telah disusun konfigurasinya berdasarkan hasil Analisa metoda 
dalam KP-03, menggunakan rumus Strickler sebagai berikut: 

𝑄 = 𝑘 𝑅
2

3  𝐼
1

2 𝐴 .................................................................................................. (1) 
Hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Konfigurasi Modul dengan Debit 

Debit 
(m3/dt) 

Konfigurasi 
Modul 

siku 
(buah) 

Modul lantai/ dinding 
(buah) 

Modul penutup 
atas / Capping 

(buah) Tipe T Tipe S 

0,0 – 0,2 0 – 0 2 0 0 2 

0,2 – 0,5 1 – 0 2 1 0 2 

0,5 – 1,0 1 – 2 2 1 2 2 

1,0 – 2,0 1 – 4 2 1 4 2 

2,0 – 3,0 2 – 4 2 1 5 2 

3,0 – 4,0 3 – 4 2 1 6 2 

4,0 – 5,0 3 – 6 2 1 8 2 

(7a) 
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Analisa tersebut berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 
1) Kemiringan dinding saluran m  = 0,6; 
2) Koefisien kekasaran Manning = 0,014 (beton); 
3) Kecepatan aliran = maks. 3 m/dt (beton) 

Contoh penjelasan gambar konfigurasi modul dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 
Gambar  3.8 Konfigurasi Modul dengan Debit 

Konfigurasi di atas merupakan contoh analisa untuk mempermudah desain dan perhitungan 
kebutuhan modul. Selanjutnya apabila dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat ketidaksesuain 
dimensi eksisting dengan contoh konfigurasi modul di atas, bisa dilakukan desain konfigurasi 
sendiri (enginering judgement) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Perbandingan lebar dan tinggi saluran (B/H) = 1; 
2) Ketinggian saluran tidak lebih dari 3 meter sesuai yang dipersyaratkan KP-06 (Parameter 

Bangunan). 

Mortar Penutup Sambungan 

Mortar sebagai bahan penutup antar sambungan terdiri dari semen perekat, filler, aditif polimer, 
pasir dengan pelarut air 30% dari berat total campuran. Mortar tersebut merupakan campuran 
dari jenis semen khusus yang biasa dipakai untuk perekat bata ringan dan dikombinasikan 
dengan bahan tambah pasir untuk mencegah susut/ shrinkage dengan spesifikasi teknis sebagai 
berikut: 

1) Syarat teknis semen perekat  
a) Jenis semen portland; 
b) maksimum agregat halus  :  0,6 mm; 
c) Berat jenis kering semen perekat  :  1,700 kg/m3; 
d) Berat jenis basah semen perekat  :  1,900 kg/m3; 
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e) Daya Lekat      :  min. 1,0 N/mm2. 
f) Kebutuhan air terhadap semen perekat   :  0,25 liter/kg. 

2) Syarat teknis campuran mortar penutup sambungan (semen perekat + pasir) 
a) Komposisi campuran (1 semen perekat : 2 pasir); 
b) Kebutuhan air pencampur 30% dari berat total campuran; 
c) Tebal mortar    :  ± 1 cm; 
d) Kuat Tekan     :  10 – 15 Mpa. 

Peletakan mortar pada sambungan dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

  

 
Gambar  3.9 Detail Mortar pada Sambungan Modul 

Berikut di bawah ini disampaikan beberapa standar yang diacu dalam penggunaan dan 
pemanfaatan teknologi Lining Modular, antar lain: 

SNI 15-7064-2004, Semen Portland Komposit  

SNI 2531:2015, Metoda uji densitas semen hidraulis  
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SNI 03-6827-2002, Metode pengujian waktu ikat awal semen Portland dengan 
menggunakan alat vicat untuk pekerjaan sipil 

SNI 4810:2013, Metode pembuatan dan perawatan spesimen uji beton di lapangan 

SNI 6818:2013,Spesifikasi bahan kering bersifat semen, cepat mengeras, dalam kemasan untuk 
perbaikan beton 

SNI 7656:2012, Tata cara pemilihan campuran untuk beton normal, beton berat dan beton 
massa 

SNI ASTM C136:2012, Metode uji untuk analisis saringan agregat halus dan agregat kasar 

SNI 1974:2011, Cara uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder yang dicetak 

SNI 1965:2008, Cara uji penentuan kadar air untuk tanah dan batuan 

SNI 2828:2008, Cara uji berat jenis tanah 

SNI 1966:2008, Cara uji penentuan batas plastis dan indeks plastisitas tanah 

SNI 03-3423-2008, Cara uji analisis ukuran butiran tanah 

SNI 1969:2008, Cara uji berat jenis dan penyerapan air agregat kasar 

SNI 1970:2008, Cara uji berat jenis dan penyerapan air agregat halus 

SNI 1972:2008, Cara uji slump beton 

SNI 2417:2008, Cara uji keausan agregat dengan mesin Abrasi Los Angeles 

SNI 4817:2008, Spesifikasi lembaran bahan penutup untuk perawatan beton 

SNI 6817:2002, Metode pengujian mutu air untuk digunakan dalam beton 

SNI 6820:2002, Spesifikasi agregat halus untuk pekerjaan adukan dan plesteran dengan bahan 
dasar semen 

SNI 4804:1998, Metode pengujian berat isi dan rongga udara dalam agregat 

SNI 4433:1997, Spesifikasi beton siap pakai 

SNI 2495:1991, Spesifikasi bahan tambahan untuk beton 

SNI 2828:2011, Metoda uji densitas tanah di tempat (lapangan) dengan alat konus pasir  

SNI 1742:2008, Cara uji kepadatan ringan untuk tanah 

SNI 8066:2015, Tata cara pengukuran debit aliran sungai dan saluran terbuka menggunakan alat 
ukur arus dan pelampung 

KP-02, Standar perencanaan irigasi kriteria perencanaan bagian bangunan utama. 

KP-03, Standar perencanaan irigasi kriteria perencanaan bagian saluran. 

Permen Pekerjaan Umum No: 5/PRT/M/2014, Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum 

Beberapa tahapan pelaksanaan yang harus dilakukan dalam penerapan teknologi lining modular 
adalah sebagai berikut. 

1. Pembersihan lokasi 
Sebelum pekerjaan dilakukan pembersihan lahan kerja (land clearing) sepanjang saluran yang 
akan dikerjakan dari sampah, semak belukar, pepohonan. Jika saluran tersebut merupakan 
saluran lama, maka dilakukan pembersihan bongkahan pasangan batu/ bata. Hasil pembersihan 
dibuang atau ditempatkan diluar tempat kerja agar tidak menggangu pelaksanaan pekerjaan. 
2. Galian 
1) Galian dilakukan sepanjang saluran sesuai hasil pengukuran elevasi dan dimensi yang 

direncanakan. 
2) Galian dilakukan pada dasar saluran sedalam ±10 cm (lihat Gambar 10a). 
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3) Galian pada lebar saluran, dibuat lebih lebar ± 10 cm dari dimensi saluran beton pracetak 
(lihat Gambar 10b), untuk memberi ruang sehingga mempermudah pada saat pemasangan 
modul beton pracetak. 

3. Urugan dan Pemadatan 
Timbunan dan pemadatan dilakukan pada daerah yang elevasinya belum memenuhi sesuai 
desain rencana. 

1) Tanah timbunan diambil dari hasil tanah galian, dipilih yang memiliki kualitas baik atau 
menggunakan bahan timbunan campuran pasir dan kerikil.  

2) Pada dasar saluran, pekerjaan timbunan dilakukan menggunakan bahan pasir, dengan tebal 
±10 cm (lihat Gambar 10c), selanjutnya dipadatkan dengan cara manual atau dengan mesin 
pemadat/stamper. 

3) Pada sisi luar saluran, terutama bekas galian untuk ruang peletakan modular (± 10 cm) (lihat 
gambar 10d), pekerjaan timbunan dilakukan bertahap dengan elevasi urugan yang sama 
pada kedua sisi saluran, selanjutnya dipadatkan dengan cara manual atau dengan mesin 
pemadat/ stamper. bahan urugan dapat berupa pasir, kerikil, tanah non kohesif.   

 
Keterangan : 

Satuan yang digunakan pada setiap gambar adalah cm 

Gambar  3.10 Penampang Lebar Urugan 

 

 

4. Pembuatan Cetakan Modul 
Untuk pekerjaan pembuatan beton pracetak di lapangan/ precast on side, diperlukan peralatan 
dan bahan guna membantu kelancaran dan menjaga kualitas cetakan agar hasil beton tersebut 
presisi, antara lain: 

1) Alat 
a) Mesin potong/ Cutter machine; 
b) Mesin gerinda; 
c) Mesin las; 
d) Palu; 
e) Obeng; 
f) Penggaris; 
g) Spidol besi. 

2) Bahan 
a) Plat baja tebal minimal 5 mm; 
b) Besi siku untuk penguat rangka cetakan; 
c) Mur dan baut. 
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5. Pembuatan Beton 
Apabila pembuatan beton dilakukan dilapangan/precast on site, maka bahan dan alat yang 
dibutuhkan, antara lain: 

1) Alat 
a) Mesin molen; 
b) Alat pemadat/ vibrator stick; 
c) Sendok semen; 
d) Ember sebagai penakar; 
e) Perata permukaan; 
f) Penggaris; 
g) Waterpass. 

2) Bahan 
a) Bahan campuran beton (semen, agregat halus, agregat kasar); 
b) Bahan tambah/ admixture; 
c) Air; 
d) Karung goni, burlap, geotekstil untuk curing. 

Pembuatan beton pracetak di workshop (precast plant) ini meliputi: 

1) Pengukuran dimensi cetakan dari plat baja; 
2) Cetakan dibentuk sesuai desain rencana; 
3) Alat pencampur yang digunakan terdiri dari unit penakaran (batching plant) yang terdiri 

atas bak-bak atau ruangan-ruangan terpisah untuk setiap fraksi agregat dan semen. Alat 
tersebut juga dilengkapi dengan bak penimbang (weighting hoppers), timbangan, dan 
pengontrol takaran (batching controls); 

4) Sebelum penuangan beton, bagian dalam cetakan dilumasi oli agar cetakan dan beton 
mudah lepas; 

5) Pencampuran menggunakan metoda dry mix; 
6) Penuangan beton dilakukan perlapis ± 10 cm; 
7) Dilakukan penggetaran setiap lapis beton dengan mesin penggetar otomatis; 
8) Cetakan diangkat dari beton yang sudah terbentuk; 
9) Cetakan dibersihkan dari sisa-sisa kotoran beton dan persiapan untuk dilakukan 

pencetakan kembali; 
10) Dilakukan curing untuk menjaga kualitas beton. 

Pembuatan beton pracetak di lapangan ini meliputi: 

1) Pengukuran dimensi cetakan dari plat baja tebal (minimum 5 mm); 
2) Cetakan dibentuk sesuai desain rencana, sebaiknya cetakan dibuat sistem bongkar pasang; 
3) Sebelum penuangan beton, bagian dalam cetakan dilumasi oli agar cetakan dan beton 

mudah lepas; 
4) Pencampuran bahan beton dan admixture dilakukan dengan alat molen; 
5) Setelah nilai slump terpenuhi, beton siap dituang; 
6) Penuangan beton dilakukan perlapis ± 10 - 20 cm; 
7) Dilakukan pemadatan setiap lapis beton dengan tongkat pemadat/ (vibrator spud); 
8) Dilakukan curing pada bagian atas cetakan untuk menghindari penguapan air berlebihan; 
9) Perawatan beton disesuaikan dengan SNI 4817:2008 tentang spesifikasi lembaran bahan 

penutup untuk perawatan beton; 
10) Setelah umur beton ± 24 jam, cetakan dapat dibongkar dan dipasang kembali untuk 

pencetakan beton selanjutnya. 
 

6. Pengangkutan Modul ke Lokasi 
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Untuk beton pracetak yang dibuat di workshop, terlebih dahulu dilakukan survei kemudahan 
akses jalan dari workshop ke lokasi pekerjaan, untuk pemilihan moda angkutan modul (mobil 
pickup, truk, tronton, dll). Penempatan modul sebaiknya ditempatkan pada beberapa titik 
sepanjang saluran untuk mempercepat pengambilan modul ke saluran yang akan dipasang. 
 

7. Pengangkatan Modul 
Pengangkutan modul bisa dilakukan dengan cara manual, karena masing- masing berat modul 
sudah dikondisikan mampu diangkat oleh tenaga manusia (minimal 2 orang).  

Contoh data berat masing-masing modul sebagai berikut : 

1) Berat modul lantai Tipe T  = ± 41,00  kg/modul; 
2) Berat modul dinding/lantai Tipe S = ± 41,00  kg/modul; 
3) Berat modul siku   = ± 113,00 kg/modul; 
4) Berat modul penutup atas/capping  = ± 40,00 kg/modul; 
5) Berat modul pondasi   = ± 58,00 kg/modul; 

Pengangkatan modul dilakukan dengan alat bantu sederhana (bambu, kayu balok, tambang, dll). 

8. Pemasangan Modul 
1) Apabila dimensi saluran eksisting (saluran lama) lebih kecil dari saluran yang akan dibangun, 

maka perlu dilakukan bongkaran pada pasangan lama; 
2) Apabila dimensi saluran eksisting (saluran lama) lebih besar dari saluran yang akan 

dibangun, maka cukup dilakukan pembersihan dari bongkahan batu, kerikil, akar, sampah 
yang mengganggu posisi penempatan modul; 

3) Pasang benang pada saluran sebagai acuan ketinggian dan kerataan modul; 
4) Ukur dan tandai posisi pondasi setiap jarak 6 meter; 
5) Untuk pemasangan modul pondasi, gali lubang ukuran 45 x 35cm, kedalaman ± 45 cm; 
6) Sebelum pondasi dipasang, urug pasir setebal ± 5cm untuk lantai dasar pondasi (11a); 
7) Pasang pondasi dan urug kembali (11b); 

Dapat dilihat pada Gambar 3.11.  

 
               Gambar  3.11 Detail Penampang Modul Pondasi 

8) Pasang urugan pasir pada dasar saluran setebal ±10 cm, lalu padatkan. 
9) Awal pemasangan modul lantai, siku, dinding dan penutup atas/capping, terlebih dahulu 

dilakukan pada ujung saluran; 
10) Modul dipasang penampang penuh terlebih dahulu sepanjang 1- 2 m sebagai acuan modul 

awal; 

(10b) 

(10a) 
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11) Pemasangan selanjutnya tinggal mengikuti modul acuan yang telah dipasang; 
12) Tipe modul yang dipasang terlebih dahulu adalah modul siku, ditempatkan pada setengah 

permukaan pondasi, sebagian lagi untuk modul lainnya (posisi modul pondasi dijepit 2 
modul siku). Modul tersebut diifungsikan sebagai pengunci.  
Dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

 
Gambar  3.12 Posisi Modul Pondasi dan Modul Siku 

13) Selanjutnya pasang modul dinding/lantai (13a), modul dinding/lantai (13b), modul penutup 
atas/capping (13c). Posisi modul diletakkan tidak sejajar/ segaris (2 modul siku dijepit 1 
modul dinding/ lantai di atasnya; 
Dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
 

 
Gambar  3.13 Posisi Pemasangan Modul` 

 

 

(12a) 

(12b) 
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Untuk mempermudah pemasangan modul di lapangan, diperlukan alat bantu agar pekerjaan 
lebih cepat, aman dan efisien, antara lain: 

1) Alat 
a) Meteran; 
b) Waterpass; 
c) Bambu/Kayu balok; 
d) Tali tambang; 
e) Linggis; 
f) Cangkul; 
g) Sendok semen; 
h) Ember; 
i) Alat bantu lainnya. 

2) Bahan 
a) Mortar penutup sambungan; 
b) Air; 
c) Benang; 
d) Karung goni untuk membungkus modul pada saat pengangkatan, agar tidak cacat saat 

pengangkatan. 
 

9. Pemasangan Mortar 
1) Setelah semua modul terpasang, dilakukan pemasangan mortar penutup sambungan pada 

setiap sambungan modul; 
2) Komposisi campuran (1 semen perekat : 2 pasir), dengan pelarut air 30% dari berat total 

mortar; 
3) Pengadukan bisa dilakukan dengan manual atau menggunakan hand mixer agar pasta 

mortar lebih homogen; 
4) Waktu pencampuran 3 menit sampai dengan 5 menit sampai membentuk pasta; 
5) Pemakaian adukan mortar diusahakan tidak melebihi 90 menit; 
6) Bersihkan permukaan lidah alur modul dari kotoran, debu, minyak dll; 
7) Tempelkan mortar pada lidah alur dan sela-sela sambungan modul yang sudah terpasang; 
8) Tebal mortar ± 1 mm; 
9) Ratakan permukaan mortar dengan sendok semen. 

10. Curing/perawatan sambungan 
Setelah modul dan mortar dipasang, jauhkan dari getaran atau gangguan yang mengakibatkan 
sambungan tidak menyatu secara sempurna. 

Mortar bisa dikatakan telah mengeras setelah mencapai umur minimal ± 24 jam. 

11. Urugan Saluran 
Hal yang harus diperhatikan pada pekerjaan urugan kembali sebagai berikut: 

1) Bahan urugan bisa diambil dari sisa galian atau mengambil dari lokasi lain dengan spesifikasi 
yang telah ditentukan; 

2) Diantara pemasangan modul siku dan modul penutup atas/capping, ruang sisa pada galian 
dengan galian disisi luar saluran diurug kembali secara per lapis dengan bahan pasir, kerikil, 
tanah non kohesif atau campuran diantara ketiga bahan tersebut. Tujuan urugan untuk 
menjaga stabilitas modul agar tidak terjadi geser dan guling; 

3) Pemadatan dilakukan secara per lapis dan bertahap.  

12. Pengujian 

Pengujian dilakukan sebagai kontrol kualitas bahan modul baik di laboratorium maupun di 
lapangan, antara lain: 
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1) Pengujian laboratorium 
a) Alat 

(1) Alat uji fisik dan mekanik tanah; 
(2) Alat uji fisik dan mekanik beton; 

b) Bahan 
(1) Tanah; 
(2) Semen, agregat halus, agregat kasar; 
(3) Air.  

2) Pengujian lapangan 
a) Alat 

(1) Alat konus pasir untuk Sand cone; 
(2) Alat kerucut Abrams untuk uji Slump; 
(3) Tongkat pemadat untuk uji slump; 
(4) Alat pengukur debit. 

b) Bahan 
(1) Tanah; 
(2) Beton. 

Pengujian beton dilakukan sebelum pembuatan modul dilakukan untuk mendapatkan komposisi 
yang sesuai dengan desain rencana, sehingga perlu dilakukan pengujian sebagai berikut: 

1) Pengujian fisik material beton (semen, agregat halus, agregat kasar, dll) perlu dilakukan 
untuk perencanaan mutu beton sesuai dengan standar SNI sebagai berikut: 
a) SNI 2531:2015, Metoda uji densitas semen hidraulis. 
b) SNI 1969:2008, Cara uji berat jenis penyerapan air agregat kasar. 
c) SNI 1970:2008, Cara uji berat jenis dan penyerapan air agregat halus. 
d) SNI 6820:2002, Spesifikasi agregat halus untuk pekerjaan adukan dan plesteran 

dengan bahan dasar semen. 
e) SNI 4804:1998, Metode pengujian berat isi dan rongga udara dalam agregat. 
f) SNI 2417:2008, Cara uji keausan agregat dengan mesin abrasi Los Angeles. 

2) Pengujian bahan tambah juga dilakukan sesuai standar SNI 2495:1991. 
3) Rencana pencampuran beton dilakukan sesuai standar SNI 2834:2000. 

Pada saat pencampuran, penuangan dan perawatan beton dilakukan, perlu dilakukan pengujian 
lapangan sesuai dengan standar SNI sebagai berikut: 

1) SNI 6817:2002, Metode pengujian mutu air untuk digunakan dalam beton. 
2) SNI 4433:1997, Spesifikasi beton siap pakai. 
3) SNI 1972:2008, Cara uji slump beton. 
4) SNI 6817:2002, Metode pengujian mutu air untuk digunakan dalam beton. 
5) SNI 4810:2013, Metode pembuatan dan perawatan spesimen uji beton di lapangan. 
6) SNI 6818:2013, Spesifikasi bahan kering bersifat semen, cepat mengeras, dalam kemasan 

untuk perbaikan beton. 
7) SNI 4817:2008, Spesifikasi lembaran bahan penutup untuk perawatan beton. 

Pengujian kualitas beton dilakukan untuk mengontrol kualitas bahan beton sebelum 
pemasangan modul di lapangan sesuai dengan SNI 1974:2011.  Pengujian pengaliran dilakukan 
dengan cara memonitor secara visual kondisi saluran pada saat dialiri air secara bertahap sampai 
mencapai debit maksimal. Kontrol tersebut meliputi: 

1) Stabilitas modul; 
2) Rembesan dan bocoran pada sambungan;  
3) Kondisi aliran (ada aliran balik atau tidak); 
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4) Kecepatan aliran dibatasi maksimal 3 m/dt, disesuaikan dengan KP irigasi-03 (kriteria 
bagian saluran).  

Pelaksanaan uji kecepatan aliran disesuaikan dengan SNI 8066:2015. 

Apabila terjadi masalah atau kerusakan saluran pada saat pengaliran berlangsung, secepatnya 
dilakukan perbaikan. 

13. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Pekerjaan lining saluran beton pracetak memiliki risiko bahaya yang mengancam keselamatan 
dan kesehatan para pekerja. Namun, risiko tersebut dapat diminimalisir dengan cara 
pelaksanaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 

3.2 Penerapan Teknologi Pendukung Modernisasi Irigasi 

Teknologi lainnya yang dapat mendukung penerapan modernisasi Irigasi di DI Ciliman yaitu 
Teknologi Terbatas Concrete Canvas, Pintu Berbahan Alternatif Fiber/Karet, Aplikasi SMOPI, Alat 
Ukur Debit Volumetrik, Otomatisasi Irigasi, Water Requirement yang dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

3.2.1 Teknologi Terbatas Concrete Canvas 
Prinsip kerja lining Concrete Canvas sama dengan pembuatan lining saluran pada umumnya, 
hanya saja untuk lining ini menggunakan material yang berbeda, yaitu dengan menggunakan 
Concrete Canvas. Dasarnya, persiapan lahan perlu dilakukan seperti pembersihan lahan. 
Kemudian, pekerjaan gali dan urug tanah serta pencetakan tanah sesuai dengan penampang 
yang diinginkan. Selanjutnya hanya perlu melapisi penampang saluran dengan menggunakan 
Concrete Canvas. Adapun pemasangan Concrete Canvas mengacu pada panduan yang 
ditetapkan oleh perusahaan yang memproduksinya (Gambar 3.14). 

 

 
Gambar  3.14 Panduan yang Diberikan oleh Perusahaan 

Seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa untuk penggunaan Concrete Canvas untuk 
lining saluran digunakan jenis CC8TM. Pelapisan dengan Concrete Canvas dilakukan melintang 
arah saluran dan dilebihkan sekitar 10 cm untuk pemasangan anchor tipe J dengan panjang 280 
mm dan 380 mm. Pemasangan paku tanah/ground anchor atau paku ulir/screw diperlukan pada 
lapisan Concrete Canvas yang bertumpuk (overlapped joint) sehingga memperkuat daya ikat 
pada lapisan Concrete Canvas. Penggunaan rock bolts juga diperlukan jika pada saluran ditemui 
batuan yang tidak bisa dipindahkan (Concrete Canvas, 2018). 

Tahapan berikutnya adalah proses hidrasi, yaitu dengan pemberian air pada lapisan Concrete 
Canvas. Bahwa untuk hidrasi dengan CC8TM harus disiram dengan minimal penyiraman 12 kg/m2 



 Lining Modular Modernisasi Irigasi  
 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  3-24 

atau 6 L/m2 dan tidak bergantung pada hujan. Penggunaan air sisa dari penyiraman lebih 
direkomendasikan dalam proses penyiraman kembali dan tidak diperkenankan menggunakan jet 
high pressure untuk mencegah komposisi Concrete Canvas yang dapat lepas dari lapisannya. 
Penyiraman harus dilakukan secara aktif minimal selama 5 jam pertama untuk mencegah 
penurunan kualitas kekuatan dari material. 

Untuk pemeliharaannya, cukup memperhatikan apabila muncul tanaman di saluran, bisa 
disebabkan oleh adanya sedimentasi. Maka sedimentasi perlu diangkat agar akar tidak merusak 
lapisan Concrete Canvas. Penggunaan jet mekanik juga diperkenankan dalam pembersihan. 
Pembersihan dengan menggunakan excavator, disarankan tidak terlalu dekat dengan saluran, 
minimal dengan jarak 50 cm dari saluran. 

3.2.2 Pintu Berbahan Alternatif Fiber/Karet 

Prinsip kerja dari pintu berbahan alternatif fiber/karet ini sama seperti pada pintu air pada 
umumnya. Pintu berbahan alternatif fiber/karet dapat diangkat secara manual, mengatur debit 
air melalui bukaan pintu, dan kuat terhadap beban air. Perbedaan pada teknologi ini dengan 
teknologi konvensional yaitu pada bahannya yang tidak berkarat dan memudahkan 
pemeliharaannya. 

Untuk menerapkan pintu air bahan alternatif ini diperlukan beberapa tahapan seperti tahap 
persiapan bahan di lapangan, persiapan jaringan irigasi, teknik pemasangan (perakitan pintu) 
dan proses pengecoran. Dalam tahap persiapan bahan di lapangan, alat dimobilisasi di lapangan 
agar bahan dekat dengan lokasi pemasangan. Selanjutnya, untuk tahap persiapan jaringan irigasi 
lebih difokuskan pada koordinasi jadwal pengeringan jaringan irigasi. Tahap ini menjadi penting 
terutama untuk lokasi yang akan diterapkan pintu air dengan bentang lebih dari 2 m. selanjutnya, 
pada tahap teknik pemasangan, perlu dilakukan pertimbangan pada presisi sponeng. Kemudian, 
rangka pintu harus dirakit dan dipasang pada tempatnya dengan toleransi yang diijinkan. 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 juga harus dilakukan secara presisi. Tahap 
akhir adalah tahap pengecoran setelah pintu selesai dirakit. 

Persyaratan teknis pintu fiber mengacu pada: 

1. Pintu sorong tipe pelat GFRP tegak dan mampu diangkat tangan, dibuat untuk dipasang pada 
struktur boks tersier dan kuarter. 

2. Bentuk umum tipikal pintu sorong dalam Standar Perencanaan Irigasi KP-04 Bagian Standar 
Pintu Pengatur Air Irigasi Tahun 2013. 

3. Ukuran daun pintu berbahan GFRP telah distandarkan oleh KP Irigasi jilid 09 tahun 2013. 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 pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 Properties untuk Daun Pintu Berbahan Fiber 

No Parameter Harga Satuan 

1 Kuat Tarik minimal 405 Kg/cm2 

2 Kuat lentur minimal 823 Kg/cm2v 

3 Berat jenis minimal 1,3  

4 Modulus elastisitas 3,5x105 Kg/cm2 

5 Keausan maksimal 0,073 Mm/menit 
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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 % 

4. 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 fiber menggunakan dua buah jenis resin tipe 
isopthalic polyester resin dan orthopthalic polyester resin. Perbandingan resin dengan serat 
fiber adalah 40:60. 

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

6. Rangka pintu dibuat dengan sistem baut anti karat terdiri dari sponing fiber, 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 fiber seperti 
pada tabel berikut.  

Tabel 3.3 Properties untuk Profil Sponing Pintu Berbahan Fiber 

No Parameter Harga Satuan 

1 Kuat Tarik minimal 405 Kg/cm2 

2 Kuat lentur minimal 823 Kg/cm2 

3 Berat jenis minimal 1,3  

4 Modulus elastisitas 3,5x105 Kg/cm2 

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 % 

7. 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. 

8. 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. 

Persyaratan teknis pintu karet mengacu pada: 

1. Daun pintu air yang terbuat dari bahan karet 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. Penyedia jasa harus menunjukkan hasil pengujian dari 
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laboratorium pengujian yang kredibel terhadap parameter pengujian seperti pada tabel 
berikut.   

Tabel 3.4 Spesifikasi Fisik Daun Pintu Karet 

No Jenis Pengujian Nilai Ambang 

1 Hardness Shore A 98 Minimum 

2 Tesile strength (kg/cm2)  100 Minimum 

3 Elongation at break (%) 109 Minimum 

4 Tear strength (kg/cm) 86 Minimum 

5 Density (g/ml) 1,4 Minimum 

6 Abrassion resistance (cm3) 0,1 Maksimum 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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.  

3.2.3 Aplikasi SMOPI 
Prinsip kerja aplikasi SMOPI yaitu manajemen operasi dan pemeliharaan Irigasi berbasis daring 
yang dapat dipantau secara periodik dan tertata. Tampilan SMOPI pada website harus sejelas 
mungkin untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi ini. Secara umum 
tampilan SMOPI cukup simpel, hanya memadukan dua warna dengan form yang cukup 
sederhana. Saat masuk pada websitenya (smoi.irigasi.net), tampilan login akan muncul yang 
berguna untuk memasukkan username dan password dari penggunanya seperti pada gambar 
berikut. 
 

 
Gambar  3.15 Interface Log In 
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Manual pemakai dibedakan berdasarkan pengurus blangko dan kewenangannya. Manual 
pemakai dibagi menjadi lima, yaitu untuk mantri/juru/petugas bendung, 
ranting/pengamat/UPT, kasi OP Irigasi kabupaten, serta kasi OP Provinsi, dan Balai (Besar) 
Wilayah Sungai. Tata cara penggunaan aplikasi SMOPI dapat dilihat pada User Manual aplikasi 
SMOPI yang dikeluarkan oleh Balai Litbang Irigasi pada tahun 2017. 

Mantri/juru/petugas bending memiliki wewenang Blangko O-01, blangko O-04, Blangko O-06, 
Blangko O-08, dan Blangko P-01. Ranting/pengamat/UPT memiliki wewenang Blangko O-1, 
Blangko O-2, Blangko O-4, Blangko O-5, Blangko O-6, Blangko O-7, Blangko O-8, Blangko O-9, 
Blangko O-10, Blangko P-2, Blangko P-6, Blangko P-7, dan Blangko P-8. Kasie OP Kabupaten 
memiliki wewenang Blangko O-3, Blangko O-11, Blangko P-3, Blangko P-4, Blangko P-5, Blangko 
P-8, Blangko P-9, dan Blangko P-10. Kasie OP Provinsi memiliki wewenang Blangko O-12, Blangko 
P-3, Blangko P-4, Blangko P-5, Blangko P-8, Blangko P-9, dan Blangko P-10. BBWS memiliki 
wewenang pada seluruh Blangko O, Blangko P-3, Blangko P-4, Blangko P-5, Blangko P-8, Blangko 
P-9, dan Blangko P-10. 

3.2.4 Alat Ukur Debit Volumetrik 
Prinsip kerja Alat Ukur Debit Volumetrik ini seperti pembacaan tinggi muka air dan mengolahnya 
menjadi debit secara manual. Namun teknologi ini dapat melakukan hal itu secara otomatis dan 
periodik tanpa bantuan manusia secara langsung. Teknologi ini juga memiliki bentuk yang 
bermacam-macam mengikuti ukuran saluran Irigasi. Jenis long-throated flume digunakan karena 
flume jenis ini memiliki kemampuan untuk mendapat bentuk sesuai dengan penampang 
salurannya/cross section, sehingga bisa diterapkan dihampir seluruh jenis geometris kanal (USBR 
2001). Penerapan alat ukur debit volumetrik jenis long-throated flume dibuat dengan mengacu 
kepada buku Water Measurement Manual (2001). Bangunan ukur debit volumetrik long-throat 
flume termasuk ke dalam bangunan ukur debit ambang lebar dan tidak memiliki kemampuan 
untuk mengatur air melainkan hanya digunakan untuk keperluan monitoring (Direktorat Irigasi 
dan Rawa 2013).  

Perencanaan pemasangan alat ukur debit volumetrik diawali dengan melakukan survey dan 
pengukuran penampang saluran yang akan digunakan yaitu seperti 
1. Pengukuran terhadap kedalaman saluran, lebar dasar saluran, panjang dinding saluran, 

lebar atas saluran, elevasi saluran. 
2. Pengukuran penampang dilakukan maksimal sepanjang 50 m dari bangunan sadap 

sekunder dengan interval pengukuran maksimal 5 m di saluran sekunder. Jika terdapat 
perubahan bentuk saluran, maka perlu diukur juga bentuk penampangnya. 

3. Pengukuran debit minimal dan maksimal dari saluran sekunder.  

Tahap selanjutnya adalah pembuatan Detail Engineering Design (DED) dengan menggunakan 
aplikasi Winflume yang bersifat freeware dan dapat diunduh di website www.usbr.gov. Gambar 
3.16 adalah tampilan antarmuka dari website tersebut. 
 

http://www.usbr.gov/
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Gambar  3.16 Tampilan Antarmuka Website USBR 

Pembuatan desain Alat ukur Volumetrik dengan menggunakan aplikasi freeware, Winflume. 
Tahapan pembuatan desain bangunan ukur yaitu:  

1. Jenis material alat ukur debit volumetrik ditetapkan dalam menu Flume Properties, Canal 
Data, & Design Requirements, di opsi Flume Crest.  

2. Dalam kegiatan ini, digunakan jenis material Concrete – Rough. 
3. Data debit dimasukkan ke dalam opsi Discharge & Tailwater, dan digunakan Metode 

Manning untuk pengukuran debit di Tailwater (Hilir alat ukur) dengan memasukkan nilai 
kemiringan saluran dari data elevasi saluran.  

4. Metode pengukuran Head dilakukan dengan metode Staff gage in stilling well, Fr=0,2 
dengan expected Uncertainty sebesar 0,005 meter.  

5. Hasil pengukuran penampang saluran dimasukkan ke dalam aplikasi sesuai dengan 
keterangan pada aplikasi. Jenis volumetrik ditentukan (Abrupt Expansion, Gradual 
Expansion, Truncated Ramp) dan dipilihlah tipe gradual expansion.  

6. Desain dilakukan secara manual dengan mengganti data panjang alat volumetrik atau 
penurunan di tailwater.  

7. Desain dilakukan dengan mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh aplikasi di layar 
Design Review hingga didapatkan keterangan “Design is Acceptable”.  

Selanjutnya adalah tahapan pengambilan data dan dikirim ke server. Dalam server dilakukan 
pengolahan data sehingga dapat diketahui data debit dan volume air yang lewat dalam satuan 
waktu tertentu.  

 
Gambar  3.17 Tampilan Aplikasi Winflume dengan Desain Diterima 



 Lining Modular Modernisasi Irigasi  
 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  3-29 

3.2.5 Otomatisasi Irigasi 
Prinsip kerja Otomatisasi Irigasi ini yaitu untuk mengendalikan debit melalui bukaan tinggi pintu 
air. Sistem ini bekerja secara otomatis dengan memprediksi debit yang masuk melewati alat ukur 
debit. Dengan teknologi ini dapat mempermudah pengukuran dan pengaturan sehingga lebih 
efisien tanpa harus turun ke lapangan. Adapun alur kerja Otomatisasi Irigasi dapat dilihat pada 
gambar berikut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  3.18 Diagram Alir Sistem Otomatisasi Pintu Air 

Alat-alat otomatisasi membutuhkan perhitungan daya yang cukup untuk mengangkat pintu 
menggunakan mesin listrik yang akan dioperasikan oleh logger yang berfungsi sebagai otak dari 
sistem otomatisasi. Perhitungan daya mesin dan listrik dianalisis dari data pintu seperti 
ditunjukkan pada Tabel 3.5.  
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Tabel 3.5 Data Pintu 

No Data Besar Satuan 

1 Total gearing ratio (x:1) 40  

2 Jarak antar ulir 0.6 cm 

3 Ulir diameter 3.2 cm 

4 Tebal pintu air 1 cm 

5 Tinggi pintu air 110 cm 

6 Lebar pintu air 136 cm 

7 Koefisien gesek di alur pintu 0.5  

8 Koefisien gesek pada ulir 0.2  

10 Faktor koreksi beban (n) 2  

11 Densitas air 1000 kg/m3 

13 Densitas pintu GFRP 900 kg/m3 

14 Faktor keamanan 2  

15 Kecepatan pembukaan pintu 30 cm/min 

Data pada tabel dapat dianalisis sehingga menjadi data daya mesin listrik yang akan digunakan 
(Tabel 3.6). Selain data daya mesin listrik, data-data seperti ulir dan waktu untuk membuka pintu 
juga diperlukan untuk memperkirakan jumlah waktu untuk membuka maupun menutup pintu 
secara penuh.  

Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Daya Mesin Listrik 

No Hasil Kalkulasi Besar Satuan 

1 Massa pintu total 23.4 kg 

2 Tekanan hidrostatik tertinggi pada dasar sungai 11000 N/m2 

3 Gaya hidrostatik pada pintu total 8228 N 

4 Gaya gesek pada alur pintu 4114 N 

5 Gaya angkat pintu 4343 N 

6 Sudut gesekan (phi) 11.3 derajat 

7 Sudut ulir (alpha) 2.6 derajat 

8 Torsi pemutaran ulir 68.8 N.m 

9 Torsi pemutaran setang akhir 1.7 N.m 

10 Kecepatan sudut yang dibutuhkan untuk mengangkat pintu 2000 RPM 

11 Kecepatan sudut yang dibutuhkan untuk mengangkat pintu 209.440 rad/s 

12 Daya pemutaran setang akhir 360.4 Watt 

13 Daya pemutaran setang akhir 0.483 HP 

14 Waktu untuk membuka 1m 3.33 min 

Setelah mendapat daya dari mesin listrik, daya listrik untuk mempertahankan mesin dan logger 
tetap menyala dalam waktu lama disesuaikan dengan daya mesin listrik. Hasil perhitungan daya 
listrik mesin listrik (Tabel 3.7) dan logger (Tabel 3.8) merupakan konversi daya menjadi ukuran 
panel surya (WP) dan aki (Ah). Panel surya digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari 
menjadi energi listrik dengan bantuan Solar Charge. Sedangkan aki digunakan untuk menyimpan 
energi listrik dari panel surya dan menyalurkan energi listrik menuju mesin listrik dengan 
bantuan Inverter. 
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Tabel 3.7 Perhitungan Daya Listrik Mesin Listrik 

1 Kecepatan Sudut 2000 RPM 

2 Daya 0.483 HP 

3 Daya 360.4 Watt 

4 Faktor keamanan 1.1  

5 Waktu operasi seharian 4 Jam/hari 

6 Daya operasi seharian 1441.792 Wh/hari 

7 Daya operasi seharian x Faktor keamanan 1585.972 Wh/hari 

8 Waktu Optimum Penyinaran 8 Jam 

9 Solar Panel 198 WP 

10 DOD 30%  

11 Waktu operasi seharian 5.2 Jam 

12 Beban Pemakaian Aki 198.246 Wh/jam 

13 Tegangan ke Aki 24 V 

14 Arus ke Aki 8.26 A 

15 Daya Aki 42.95 Ah 

Ukuran panel surya dan aki merupakan hasil yang telah dikalikan dengan faktor keamanan. 
Faktor keamanan ini berfungsi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti langit yang 
mendung ataupun penggunaan mesin listrik yang melebihi kapasitas perhari. Nilai DOD dalam 
aki diperlukan untuk mencegah aki kehabisan daya yang akan menyebabkan aki cepat rusak. 

Tabel 3.8 Perhitungan Daya Listrik Logger 

1 Tegangan Logger 5 V 

2 Arus Logger 1 A 

3 Daya Logger 5 Watt 

4 Faktor keamanan 1.1  

5 Waktu operasi seharian 24 Jam/hari 

6 Daya operasi seharian 120 Wh/hari 

7 Daya operasi seharian x Faktor keamanan 132 Wh/hari 

8 Waktu Optimum Penyinaran 8 Jam 

9 Solar Panel 16.500 WP 

10 DOD 30%  

11 Waktu operasi seharian 31.2 Jam 

12 Beban Pemakaian Aki 16.500 Wh/jam 

13 Tegangan ke Aki 12 V 

14 Arus ke Aki 1.38 A 

15 Daya Aki 42.90 Ah 

Secara keseluruhan, hasil perhitungan daya listrik mesin listrik maupun logger telah melebihi 
kapasitasnya karena dalam perhitungan pintu sudah dikalikan dengan faktor koreksi beban dan 
faktor keamanan. Setelah perhitungan daya, didapatkan spesifikasi masing-masing alat dan 
bahan yang akan digunakan dalam sistem otomatisasi pintu air. Spesifikasi ukuran pada masing-
masing alat digunakan untuk memperkirakan lokasi dan tata letak/tata ruang dari sistem ini. Dari 
aspek keamanan, hal ini sangat diperlukan supaya semua alat tidak cepat rusak maupun hilang. 
Oleh karena itu diperlukan rumah pintu air yang didesain sesuai lokasi yang aka dipasang sistem 
otomatisasi pintu air ini. Desain ini berbentuk rumah persegi dengan tinggi 2.5 m dan luas 3.5 m 
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x 1.5 m. Gambar berikut menunjukkan desain dari rumah pintu air tersebut beserta elemen di 
sekitarnya seperti jembatan dan sempadan saluran Irigasi. 

 
Gambar  3.19 Desain Rumah Sistem Otomatisasi Pintu Air 

Sistem otomatisasi pintu air menggunakan sistem kendali fuzzy untuk menentukan debit air pada 
pintu, namun debit tersebut digunakan sebagai pembanding dari debit volumetrik sehingga 
diketahui air yang hilang pada jarak dari pintu ke alat ukur volumetrik. Sistem kendali fuzzy yang 
digunakan adalah logika fuzzy sederhana (Simple Fuzzy Logic) yang dikembangkan oleh Iskandar 
et al. (1997).  

Sistem Otomatisasi dengan logika fuzzy sederhana dibuat pada pintu air tipe sorong yang 
digerakkan secara mekanis. Dalam sistem ini, data-data yang perlukan diukur menggunakan 
sensor tinggi air dan jarak seperti sensor ultrasonik untuk tinggi bukaan pintu dan sensor tinggi 
air untuk mengukur tinggi muka air. Data tersebut kemudian digunakan sebagai input untuk 
pengendalian sistem mekanik oleh logger. Nilai debit yang direncanakan diinputkan ke logger 
melalui web. Pintu kemudian beroperasi secara otomatis untuk mengatur debit sesuai dengan 
pola yang direncanakan. Skema sistem otomatisasi pintu air terdapat pada Gambar berikut. 
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Gambar  3.20 Skema Sistem Otomatisasi Pintu Air 



 Lining Modular Modernisasi Irigasi  
 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  3-33 

Metode fuzzy yang digunakan mengacu pada bidang polar sistem kendali fuzzy sederhana untuk 
keperluan Irigasi maupun drainase. Selisih antara setpoint dan nilai aktual direpresentasikan 
sebagai error (Er) dengan laju perubahan selisih sebagai beda error (ΔEr). Besaran tersebut 
difuzzifikasi berdasarkan bidang polar seperti pada gambar berikut. 
 

 
Gambar  3.21 Bidang Polar Sistem Kendali Fuzzy Sederhana 

 

𝐷𝑘 = √𝐸𝑟2 + 𝑓1Δr2 ............................................................................................................... (2) 

𝜃𝑘 = cos−1 𝐸𝑟

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

 
DK adalah magnitude dan θk adalah sudut fasa yang membentuk suatu koordinat polar, f1 adalah 
parameter yang dapat diatur untuk meningkatkan performansi sistem. Dari bidang polar aturan 
kendali fuzzy tersebut di atas dapat diturunkan sebuah fungsi keanggotaan untuk θk dan untuk 
DK seperti pada gambar berikut.

  

Gambar  3.22 Fungsi Keanggotaan Sudut Fasa dan Magnitudo 

𝑈𝑘 = (1 − 2μN)𝜇𝐷 𝑈𝑚 .......................................................................................................... (4) 

Berdasarkan kedua fungsi keanggotaan dapat diturunkan sinyal kendali UK. Sistem mekanik pada 
sistem Otomatisasi Irigasi ini memiliki kecepatan operasi tertentu. Kecepatan operasi ini 
digunakan dalam pengendalian fuzzy yang merepresentasikan parameter Um. Bukaan pintu (b) 
diukur dengan menggunakan sensor ultrasonik, sedangkan tinggi muka air di hulu (h1) dan hilir 
pintu (h2), diukur dengan menggunakan sensor tinggi muka air untuk menghitung debit aliran 
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pintu. Parameter yang dikontrol dalam pengendalian ini adalah debit aliran (Q). Dengan 
demikian, error (Er) dan laju error (ΔEr) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. 
 
𝐸𝑟(𝑛) = 𝑄𝑎(𝑛) − 𝑄𝑠𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡(𝑛) ............................................................................................ (5) 
 
ΔEr(n) = Er(n) − Er(n − 1) .................................................................................................. (6) 

Respon sistem disimulasikan dengan menggunakan persamaan debit pintu sorong berdasarkan 
debit dan koefisien pengaliran (Cd) yang dikembangkan oleh Lin et al. (2002). Koefisien 
pengaliran pada aliran sempurna (free flow) dihitung berdasarkan persamaan 8. Sedangkan 
koefisien pengaliran pada aliran tidak sempurna (submerged flow) dihitung berdasarkan 
persamaan 9. 
 

𝑄 = 𝐶𝑑 𝑙 𝑏 √2𝑔ℎ1  ................................................................................................................. (7) 

𝐶𝑑 =
𝐶𝑐

√1+𝜂
 ............................................................................................................................... (8) 

𝐶𝑑 = 𝐶𝑐

√𝜀− √(𝜀2−(
1

𝜂2−1)
2

(1−
1

𝜆2)

√1+𝜂
  ............................................................................................... (9) 

𝜆 𝜀 𝜂 dihitung menggunakan persamaan 12 sampai dengan 14. 

𝜆 =
ℎ𝑢

ℎ1
 .................................................................................................................................... (10) 

𝜂 =
𝐶𝑐 𝑏

ℎ𝑢
 .................................................................................................................................. (11) 

 

𝜀 = (
1

𝜂
− 1)

2

+ 2𝜂 − 1 .......................................................................................................... (11) 

Sistem dicoba terlebih dahulu dalam skala lab sebelum dipasang di lapangan. Sistem otomatisasi 
akan diberi interval waktu beroperasi setiap jam. Hal ini mencegah agar tidak membebani mesin 
dan memberikan waktu untuk air mengalir hingga ke area sawah. Selain itu kondisi daya listrik 
dapat dihemat untuk penggunaan mesinnya. Namun untuk penggunaan logger tetap digunakan 
24 jam per hari karena untuk mengambil data dan mengirim data ke server. 

Optimasi parameter kendali fuzzy (f1 dan f2) dilakukan untuk meminimalisasi rata-rata 
persentase perbedaan absolut (Mean Absolute Percentage Error/MAPE) antara debit yang 
dikehendaki dan debit hasil simulasi. Persamaan dan metode optimasi mengacu pada yang 
dilakukan oleh Tusi et al. (2010), yaitu dengan menggunakan bantuan add-in Solver dalam 
perangkat lunak Microsoft Office Ms. Excel. MAPE (%) dihitung menggunakan persamaan 
berikut. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑

|𝑄𝑎𝑖−𝑄𝑠𝑝𝑖|

𝑄𝑠𝑝𝑖

𝑛
𝑖=1  ...................................................................................................... (12) 

Dalam sistem Otomatisasi Irigasi digunakan dua jenis sensor, yaitu sensor tinggi muka air untuk 
mengukur ketinggian muka air dan sensor ultra sonik untuk mengukur bukaan pintu air. Sensor-
sensor tersebut belum dapat digunakan sebelum dilakukan kalibrasi. Kalibrasi digunakan untuk 
mengetahui proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara 
membandingkannya dengan standar/tolak ukur. Sensor yang telah dikalibrasi dapat digunakan 
pada uji lab maupun lapangan. 
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Sensor tinggi muka air akan digunakan di hulu dan hilir pintu, masing-masing sensor perlu 
dikalibrasi. Sedangkan sensor ultrasonik digunakan tepat di atas pintu. Hasil kalibrasi sensor 
tinggi muka air ditunjukkan pada Gambar 3.23. Hasil kalibrasi menunjukkan bahwa sensor 
tersebut sangat mendekati nilai yang sebenarnya di lapangan.  

 
Gambar  3.23 Hasil Kalibrasi Sensor Tinggi Muka Air 

Integrasi antar alat otomatisasi dengan alat ukur volumetrik sangat diperlukan karena 
pemasangan kedua alat saling berkaitan. Alat ukur volumetrik berguna untuk mengukur debit di 
saluran Sekunder Seuleuh dan berfungsi sebagai debit aktual yang akan dimasukkan ke dalam 
sistem fuzzy sederhana. Integrasi dilakukan lewat sebuah server yang dijadikan sebagai server 
untuk melakukan pemantauan. Secara umum dijelaskan pada gambar berikut. 
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Gambar  3.24 Alur Data pada Sistem Otomatisasi Irigasi 

Alat ukur volumetrik akan membaca tinggi muka air kemudian mengirimkan datanya ke server. 
Kemudian server mengolah data tinggi muka air dari volumetrik menjadi debit volumetrik dan 
disimpan dalam server tersebut. Logger akan mengirim sinyal permintaan debit volumetrik ke 
server melalui sebuah protokol. Ketika server merespon sinyal tersebut, logger dapat mengakses 
data dengan variabel debit volumetrik dan dikirimkan ke logger. Data yang didapat akan diolah 
melalui sistem kendali fuzzy sederhana. 
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3.2.6 Water Requirement 

Prinsip kerja Water Requirement mengacu pada neraca air lahan (water balance). Dalam Water 
Requirement terdapat parameter-parameter yang diukur seperti presipitasi, suhu udara, 
kelembaban udara, perkolasi tanah, evapotranspirasi, tinggi muka air, drainase dan Irigasi. 
Adapun alur kerja pengukuran oleh alat Water Requirement ditunjukkan pada Gambar 3.25 
memiliki beberapa tahapan yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut. 
1. Tahap pengaturan awal, terdiri dari penentuan rumus kalibrasi sensor tinggi muka air 

(untuk lisimeter dan perkolasi meter), penentuan karakteristik bangunan ukur (Cut throat 
flume), interval pengambilan data (butuh konfirmasi). 

2. Pengambilan data melalui sensor (sensor tinggi muka air dan sensor kondisi cuaca). 
3. Pengambilan data di data logger. 
4. Analisis kebutuhan air lahan. 

 
Gambar  3.25 Alur Kerja Pengukuran Water Requirement 

Terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dan ditentukan dalam tahap pengaturan awal, yaitu 
penentuan kalibrasi sensor tinggi muka air, penentuan karakteristik Cut throat flume (CTF), dan 
penentuan interval pengambilan data oleh sensor. Dalam penentuan kalibrasi sensor tinggi muka 
air, dilakukan pengukuran terhadap sensor melalui aplikasi ECH2O Utility. Tampilan awal aplikasi 
tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.26. 
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Gambar  3.26 Interface Aplikasi ECH2O Utility 

Kalibrasi dilakukan dengan mengoneksikan sensor tinggi muka air ke logger pada port 2 dan port 
3 atau bisa dikoneksikan sampai dengan port 5 dengan mengganti jenis opsi ke milivolt (0-3000 
mV input). Port 1 digunakan sebagai communication port yang digunakan sebagai koneksi ke 
komputer yang diakses dengan bantuan ECH2O Utility. Selanjutnya, kalibrasi dilakukan dengan 
pembacaan setiap 1 cm, kemudian dilakukan pembacaan dengan memilih tombol scan dan 
disalin ke Ms. Excel. Kemudian set data tersebut diketahui regresi linearnya dengan 
menggunakan trendline linear dari fungsi Ms. Excel dalam rumus Y = ax ± c dengan x adalah nilai 
yang dihasilkan sensor dan y adalah nilai tinggi muka air aktual. Salah satu hasil kalibrasi dapat 
dilihat pada grafik berikut. 

 
Gambar  3.27 Grafik Kalibrasi Antara Nilai Bacaan Sensor Menjadi Tinggi Muka Air 

Konsep yang digunakan dalam alat lisimeter dan perkolasi meter dengan adanya sensor tinggi 
muka air ini adalah penurunan tinggi muka air di lisimeter adalah penurunan air akibat adanya 
perkolasi dan evapotranspirasi, sedangkan untuk perkolasi meter dengan kondisi alat tertutup, 
diharapkan penurunan tinggi muka air akibat evapotranspirasi tidak terlalu signifikan, sehingga 
nilai penurunan tinggi muka air menjadi volume hilangnya air hanya diakibatkan oleh adanya 
perkolasi tanah. 

Selanjutnya, penentuan kalibrasi bangunan Cut throat flume (CTF) (Gambar 3.35) dilakukan 
dalam skala laboratorium. Kalibrasi CTF dilakukan dengan membandingkan nilai debit yang 
dihasilkan oleh alat ukur CTF dengan alat ukur debit Thompson. Kalibrasi dilakukan dengan 
memberikan debit tertentu dari alat ukur Thompson, kemudian diberikan penghalang yang akan 
terus ditambah apabila nilai persentase tinggi muka air hilir (hb) dibagi dengan tinggi muka air 
hulu (ha) masih dibawah 65%. Nilai 65% adalah nilai Submergence Transition (st) yang 
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menunjukkan batas dimana apabila nilai st di atas 65% maka aliran yang terjadi di alat adalah 
aliran tenggelam. Sehingga kalibrasi tersebut akan menghasilkan set data tiap bukaan debit di 
alat ukur Thompson dengan nilai debit di CTF yang bervariasi dengan nilai st yang berbeda. 
Pembacaan nilai ha dan hb dilakukan dengan menggunakan sensor tinggi muka air dan 
pengukuran secara manual dengan menggunakan mistar.  

 
Gambar  3.28 Desain Alat Ukur Debit Cut throat flume 

Selanjutnya, dengan diketahuinya nilai debit Thompson sebagai set point dan debit hasil CTF, 
kemudian dihitung nilai absolut selisihnya sebagai error kemudian dihitung nilai RMSE dengan 
menggunakan fungsi RMSE. Selanjutnya dengan diketahuinya nilai RMSE, maka dapat dilakukan 
optimasi terhadap nilai C dan n yang selanjutnya akan menjadi rumus baru untuk setiap alat ukur 
CTF. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √∑(𝑄𝑇ℎ𝑜𝑚𝑝𝑠𝑜𝑛−𝑄𝐶𝑇𝐹)
2

𝑁
 .............................................................................................. (13) 

Keterangan: 
QThompson = Debit alat ukur Thompson (lt/det) 
QCTF = Debit alat ukur cut throat flume (lt/det) 
N = Jumlah data 

Terkalibrasinya semua alat yang dibutuhkan, selanjutnya ditentukan interval pengambilan data 
sensor yang akan direkam di data logger. Interval pengambilan data yang digunakan adalah 
setiap 30 menit. Pengambilan data dengan interval tersebut akan masih cukup detil dalam 
pembacaan perhari. Selain itu, interval yang terlalu singkat akan menyulitkan dalam pengolahan 
data dan tidak mempengaruhi hasil analisis secara signifikan. 
Data diambil melalui aplikasi ECH2O Utility dengan mengunduh file melalui aplikasi tersebut. 
Data yang terekam akan terunduh dalam format Ms. Excel yang selanjutnya dapat memudahkan 
peneliti dalam mengolah data tersebut. Analisis kebutuhan air lahan dapat dilakukan dengan 
menggunakan fungsi keseimbangan neraca air lahan yaitu: 

𝐼 + 𝑅 = 𝐸𝑇𝑐 + 𝐷 + 𝑃 + 𝐶𝑈  (14) 

Keterangan: 

I  = Irigasi 
R  = Curah Hujan 
ETc  = Evapotranspirasi tanaman 
D  = Drainase 
P  = Perkolasi 
CU  = Consumptive use / crop Water Requirement 
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Analisis kebutuhan air lahan berikutnya dengan menggunakan prosedur sesuai pada buku KP-01 
yang telah dibuat ke dalam program di Ms. Excel sehingga akhirnya dapat dijadikan 
perbandingan dengan fungsi keseimbangan neraca air. Alur kerja perhitungan analisis 
kebutuhaan air lahan dapat dilihat pada alur kerja berikut. 

 

Gambar  3.29 Alur Kerja Analisis Kebutuhan Air Lahan Hingga Penentuan Debit di Setiap Saluran 
pada Rancangan Jaringan Irigasi 

Analisis kebutuhan air dilakukan dengan menentukan nilai hujan rata-rata R80 dari data hujan 
rata-rata setengah bulanan selama 10 tahun atau lebih. Selanjutnya dengan diketahuinya nilai 
R80, maka dapat ditentukan nilai hujan efektif per hari dengan mengalikan nilai hujan R80 
dengan faktor pengali hujan efektif sebagai persentase efektif dari curah hujan R80. Adapun 
tabel yang dimaksud adalah Tabel 3.10. 

Tabel 3.9 Tabel Persentase Efektif Dari Curah Hujan R80 untuk Curah Hujan Efektif 

Setengah Bulan R.80 ( mm ) % Effektif 

< 10 0 

10 s/d 20 80 

21 s/d 100 70 

101 s/d 150 60 

> 150 50 

Selanjutnya dilakukan perhitungan kebutuhan air lahan saat persiapan dengan menggunakan 
metode Van de Goor dan Zijlstra dengan menggunakan nilai evapotranspirasi hasil perhitungan 
dengan metode Penman. Kemudian, dapat diketahui nilai evaporasi yaitu 110% dari 
evapotranspirasi. Dengan perkolasi anggapan 2 mm/hr. Maka dengan metode tersebut dapat 
ditentukan nilai kebutuhan air saat Land Preparation (LP) seperti ditunjukkan pada tabel berikut. 
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Tabel 3.10 Tabel Perhitungan Kebutuhan Air Masa Pengolahan 

 

Selanjutnya, dibuatlah alternatif-alternatif pola tanam tiap masa tanam sehingga didapatkan 
nilai Water Layer Replacement (WLR) dan dapat ditentukan kebutuhan air dari saluran tersier, 
sekunder, dan primer. Seperti ditunjukkan pada Gambar 3.37. Mengacu pada proses-proses 
sebelumnya, maka kebutuhan air sawah dapat ditentukan. Selain itu dengan mengetahui nilai 
Q80 dan luasan DI, dapat ditentukan luas areal sawah yang bisa dilayani oleh Bendung Ciliman. 
Dengan berbagai alternatif pola tanam yang bisa diberikan, semakin variatif juga luas areal yang 
bisa diairi Bendung Ciliman. Dipilihlah alternatif dengan luas pengairan areal sawah yang 
tertinggi, maka pola tanam bisa ditentukan, dan debit untuk tiap saluran pun dapat diketahui 
dan ditentukan. 
 

 
Gambar  3.30 Tampilan Antarmuka Ms. Excel untuk Alternatif Pola Tanam DI Ciliman 

Pemeliharaan teknologi ini hanya pada pengecekan data yang diambil, jika data yang dihasilkan 
aneh maupun tidak ada data, sensor maupun logger perlu dicek. Selain itu kebersihan logger, 
sensor, dan alat lain seperti cut throat flume, lisimeter, dan perkolasi meter perlu dijaga. 
Kebersihan lingkungan di sekitarnya juga diperhatikan seperti terlindungi dari hujan maupun 
sinar matahari secara langsung, serta gulma dan serangga.  

PERHITUNGAN KEBUTUHAN AIR MASA PENGOLAHAN 

(LAND PREPARATION WATER REQUIREMENT)

Metoda V.d. Goor - Zilstra

UNTUK S = 300 mm P =2,00 mm/hr T  =  45 Hari

S=250 mm S=300 mm S=250 mm S=300 mm S=250 mm S=300 mm S=250 mm S=300 mm

Jan 3.25 3.57 2 5.57 0.67 0.56 1.00 0.84 11.43 13.04 8.80 9.84

Feb 3.25 3.57 2 5.57 0.67 0.56 1.00 0.84 11.43 13.04 8.80 9.84

Mar 3.66 4.03 2 6.03 0.72 0.60 1.09 0.90 11.71 13.32 9.11 10.13

Apr 3.96 4.36 2 6.36 0.76 0.64 1.14 0.95 11.91 13.51 9.33 10.34

May 4.11 4.52 2 6.52 0.78 0.65 1.17 0.98 12.01 13.61 9.44 10.45

Jun 3.77 4.15 2 6.15 0.74 0.61 1.11 0.92 11.78 13.39 9.19 10.21

Jul 4.18 4.60 2 6.60 0.79 0.66 1.19 0.99 12.06 13.66 9.49 10.50

Aug 4.37 4.80 2 6.80 0.82 0.68 1.22 1.02 12.19 13.79 9.64 10.64

Sep 4.29 4.72 2 6.72 0.81 0.67 1.21 1.01 12.14 13.73 9.58 10.58

Oct 4.11 4.52 2 6.52 0.78 0.65 1.17 0.98 12.01 13.61 9.44 10.45

Nov 3.55 3.90 2 5.90 0.71 0.59 1.06 0.89 11.63 13.24 9.02 10.05

Dec 3.26 3.58 2 5.58 0.67 0.56 1.00 0.84 11.43 13.05 8.81 9.84

k=M*T/S

T=30 hari T=45 hari

LP=(M*ek)/(ek-1) mm/hr

T=30 hari T=45 hariBulan

mm/hr

Et0 E0=1.1*Et0 P M=E0+P

PERHITUNGAN KEBUTUHAN AIR ALTERNATIF III

DAERAH IRIGASI CILIMAN

POLA TANAM : PADI - PADI / MULAI TANAM : AWAL NOVEMBER

P  = 45 Hari S  = 300

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Evapotran / ETo ( mm/hr ) 4.11       4.11       3.55       3.55       3.26       3.26       3.25       3.25       3.25       3.25       3.66       3.66       3.96       3.96       4.11       4.11       3.77       3.77       4.18       4.18       4.37       4.37       4.29       4.29       

Perkolasi / P (mm/hr ) 2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       2.00       

H Efektif / Re (mm/hr) Padi -            0.53       1.59       2.80       1.80       -            2.19       3.97       4.08       1.01       2.15       3.62       2.66       0.77       -            -            0.53       -            -            -            -            -            -            -            

Pola Tanam

Koefisien Tanaman

C.1 -            -            LP LP 1.10       1.10       1.10       1.10       1.10       1.05       0.95       -            -            -            LP LP 1.10       1.10       1.10       1.10       1.10       1.05       0.95       -            

C.2 -            -            -            LP LP 1.10       1.10       1.10       1.10       1.10       1.05       0.95       -            -            -            LP LP 1.10       1.10       1.10       1.10       1.10       1.05       0.95       

C.3 0.95       -            -            -            LP LP 1.10       1.10       1.10       1.10       1.10       1.05       0.95       -            -            -            LP LP 1.10       1.10       1.10       1.10       1.10       1.05       

C rata-rata 0.32       -            LP LP LP LP 1.10       1.10       1.10       1.08       1.03       0.67       0.32       -            LP LP LP LP 1.10       1.10       1.10       1.08       1.03       0.67       

LP ( mm / hr ) 10.05     10.05     9.84       9.84       10.45     10.45     10.21     10.21     

WLR.1 -            -            -            -            -            -            3.30       -            3.30       -            -            -            -            -            -            -            -            -            3.30       -            3.30       -            -            -            

WLR.2 -            -            -            -            -            -            -            3.30       -            3.30       -            -            -            -            -            -            -            -            -            3.30       -            3.30       -            -            

WLR.3 -            -            -            -            -            -            -            -            3.30       -            3.30       -            -            -            -            -            -            -            -            -            3.30       -            3.30       -            

WLR rata-rata ( mm / hr ) -            -            -            -            -            -            1.10       1.10       2.20       1.10       1.10       -            -            -            -            -            -            -            1.10       1.10       2.20       1.10       1.10       -            

ETc  ( mm / hr ) 1.30       -            3.57       3.57       3.57       3.52       3.79       2.44       1.26       -            4.60       4.60       4.80       4.73       4.43       2.86       

Kebutuhan Air

NFR  ( mm / hr ) 3.30       -            8.46       7.25       8.05       9.84       4.48       2.71       3.69       5.60       4.74       0.83       0.60       -            10.45     10.45     9.67       10.21     7.70       7.70       9.00       7.83       7.53       4.86       

NFR  ( lt / dt / ha ) 0.38       -            0.98       0.84       0.93       1.14       0.52       0.31       0.43       0.65       0.55       0.10       0.07       -            1.21       1.21       1.12       1.18       0.89       0.89       1.04       0.91       0.87       0.56       

THR { e = 0,80 } ( lt / dt / ha ) 0.48       -            1.22       1.05       1.16       1.42       0.65       0.39       0.53       0.81       0.69       0.12       0.09       -            1.51       1.51       1.40       1.48       1.11       1.11       1.30       1.13       1.09       0.70       

SDR { e = 0,72 } ( lt / dt / ha ) 0.53       -            1.36       1.16       1.29       1.58       0.72       0.44       0.59       0.90       0.76       0.13       0.10       -            1.68       1.68       1.56       1.64       1.24       1.24       1.45       1.26       1.21       0.78       

DR { e = 0,65 } ( lt / dt / ha ) 0.59       -            1.51       1.29       1.43       1.75       0.80       0.48       0.66       1.00       0.84       0.15       0.11       -            1.86       1.86       1.72       1.82       1.37       1.37       1.60       1.39       1.34       0.87       

Februari Maret
BULAN

November Desember JanuariOktober April Agustus SeptemberJuni JuliMei

PADIPADI
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BAB 4  
PELUANG DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Penerapan teknologi lining modular ini merupakan tindak lanjut penerapan teknologi dalam 
rangka mendukung pelaksanaan modernisasi Irigasi, untuk itu dalam bab ini akan menjelaskan 
tentang permasalahan yang dapat dijawab oleh teknologi ini serta potensi dan lokasi penerapan 
yang telah dilakukan. Dalam bab ini juga akan menjelaskan teknologi pendukung modernisasi 
Irigasi yaitu: Teknologi Terbatas Concrete Canvas, Pintu Berbahan Alternatif Fiber/Karet, Aplikasi 
SMOPI, Alat Ukur Debit Volumetrik, Otomatisasi Irigasi, dan Water Requirement. 

4.1 Teknologi Terbatas Lining Modular 

Efisiensi air merupakan salah satu hal yang ditekankan dalam modernisasi irigasi dan salah satu 
caranya dengan menggunakan lining beton pracetak modular ini. Karena bentuknya yang 
modular dan cenderung ringan membuat pekerjaan ini dapat dilakukan walaupun cukup jauh 
dari akses utama. Pemasangan juga relatif cepat karena hanya menyusun dengan 
memperhatikan presisi pemasangan. 

Teknologi ini dapat menjawab permasalahan dari kehilangan air akibat tidak terlining sehingga 
meningkatkan ketersediaan air di saluran. Dengan menggunakan material konvensional sebagai 
lining saluran, pemasangan dan mobilisasi material lebih sulit dan berbagai material yang 
dibutuhkan. Sedangkan dengan menggunakan lining modular, kesulitan dalam mobilisasi 
material dapat diatasi. Penggunaan beton pracetak modular ini pun dapat menjawab masalah 
minimnya penggunaan pekerja lapang dalam pemasangan. Lining modular ini dapat diadaptasi 
untuk menyesuaikan lebar saluran eksisting sehingga berpotensi untuk diterapkan di semua 
saluran, baik primer maupun sekunder.  

Penerapan teknologi ini pernah dilakukan di Kecamatan Petir, Serang, Banten. Kecamatan Petir 
di pilih sebagai lokasi kegiatan selain karena kemudahan perizinan kepada dinas pengelola irigasi, 
saluran yang ada berbentuk lurus dan secara kondisi saluran telah mengalami kerusakan 
sehingga membutuhkan perbaikan. Panjang saluran yang digunakan dalam penerapan produk 
litbang ini adalah 117 meter. Penerapan teknologi lining modular di Kecamatan Petir ditunjukkan 
pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.1 Penerapan Teknologi Lining Modular di Kecamatan Petir 

Monitoring dan evaluasi dari kegiatan tersebut pun telah dilakukan. Penilaian competitiveness 
pada saluran irigasi modular dengan membandingkan modular dengan bahan lain untuk saluran 
irigasi berdasarkan indikator keinginan konsumen dan parameter desain yang ditetapkan oleh 



 Lining Modular Modernisasi Irigasi  
 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  4-42 

produsen. Perbandingan tersebut dimasukkan ke dalam diagram Quality Function Deployment 
(QFD) untuk mengetahui hubungan antar indikator dan indikator yang paling berperan dalam 
penilaian produk. Disimpulkan dari hasil penilaian competitiveness lining modular bahwa Beton 
modular diketahui bahwa unggul dalam hal kecepatan dalam konstruksi dan kepastian jaminan 
mutu produk dibandingkan dengan kompetitor lainnya. 

Sedangkan untuk saat ini sedang dilakukan penerapan teknologi lining modular di Saluran 
Sekunder Seuleuh (Gambar 4.2), DI Ciliman yang dilaksanakan di BSH 5 – BSH 6 dengan panjang 
rencana pemasangan adalah 1110 meter. Pembuatan modul dengan cetak di lapangan (precast 
on site) yaitu di workshop setempat untuk kemudian diangkut ke saluran. Lining ini juga akan 
dilanjutkan pada tahun 2019 oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung, Cidanau, Cidurian (BBWS 
C3) untuk kelanjutan saluran Seuleuh hingga BSH 7 sepanjang 1980 meter. 

          
Gambar 4.2 Lining Modular di Saluran Sekunder Seuleuh 

Kondisi terakhir penerapan teknologi lining modular di saluran sekunder Seuleuh telah dipasang 
sepanjang 462 Meter atau 41.62%  dari panjang saluran rencana yang akan di lining. Sebagian 
lining juga telah di grouting untuk mengisi celah antara modul. Kondisi penerapan lining modular 
di Saluran Sekunder Seuleuh dapat dilihat pada gambar berikut. 

                              
(a) (b) (c)

Gambar 4.3 Kondisi Terakhir Penerapan Lining Modular di Saluran Sekunder Seuleuh 

4.2 Penerapan Teknologi Pendukung Modernisasi Irigasi 

Selain teknologi lining modular, terdapat teknologi lain yang mendukung Modernisasi Irigasi 
yang dapat menjawab permasalahan-permasalah lain yang terdapat di DI Ciliman. Teknologi-
teknologi lain ini diharapkan dapat ikut mendorong keberhasilan Modernisasi Irigasi di DI 
Ciliman. 
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4.2.1 Teknologi Concrete Canvas 

Penerapan teknologi Concrete Canvas dibandingkan dengan menggunakan material 
konvensional (lining pasangan batu, lining beton) akan menjawab permasalahan lamanya waktu 
pemasangan pada material konvensional. Selain itu, teknologi lining konvensional memiliki biaya 
OP yang lebih mahal dibandingkan dengan diterapkannya teknologi Concrete Canvas. Upaya 
perbaikan pada material ini sangat sederhana, tidak diperlukan pembongkaran lining saat terjadi 
kerusakan. Perbaikan cukup dilakukan penambalan pada lining yang rusak, sehingga teknologi 
Concrete Canvas dapat menekan biaya OP. 

Penggunaan Concrete Canvas di lokasi DI Ciliman ini sebagai percontohan pemasangan di lokasi 
tersier yaitu BSH 2 Ka yang menghubungkan dua saluran yang terputus dengan boks dan gorong-
gorong di antara saluran tersebut. Pengerjaan yang cepat dan kemampuannya terkena air 
sehingga tidak perlu menutup saluran eksisting menjadi hal yang mempermudah pekerjaan. 
Penerapan Concrete Canvas sudah dilaksanakan dan sudah 100% terpasang di saluran tersier di 
BSH 2 ka. Kondisi penerapan Concrete Canvas dapat dilihat pada gambar berikut. 

                             
(a) (b) (c)

Gambar 4.4 Kondisi Penerapan Concrete Canvas 

4.2.2 Pintu Berbahan Alternatif Fiber/Karet 

Umumnya pintu air irigasi yang digunakan adalah pintu dengan bahan baja. Pemilihan bahan 
tersebut dalam segi kekuatan adalah salah satu faktor utama yang menjadi alasan mengapa 
bahan ini digunakan. Akan tetapi pintu dengan bahan baja masih menemui kendala, terutama di 
saluran yang membawa air dengan kadar sulfur yang tinggi, akan menyebabkan pintu akan lebih 
cepat mengalami korosi dibandingkan dengan pintu yang hanya mengalirkan air dengan keadaan 
kadar sulfur rendah. Pintu yang terkorosi akan menyebabkan operasi pintu yang terhambat 
sehingga distribusi air irigasi dapat terganggu. Dalam operasinya, pintu jenis ini cukup berat 
untuk dioperasikan. Kemudian, pemeliharaan pintu jenis ini pun cukup sulit dengan rutinnya 
pemberian pelumas dan pengecatan pada besi untuk mencegah korosi. Maka diperlukan pintu 
dengan bahan alternatif untuk menekan potensi-potensi keterhambatan operasi akibat 
karakteristik bahan yang digunakan. Penggantian bahan pada pintu air ini menjadi solusi untuk 
menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami pada pintu dengan bahan baja. Balai 
Litbang Irigasi mengembangkan pintu air dengan bahan alternatif karet dan fiber. 

Penerapan pintu air berbahan alternatif fiber dan karet diharapkan mengurangi tindakan 
vandalisme yang menyebabkan kehilangan bagian-bagian dari pintu. Dengan menggunakan 
pintu dengan bahan alternatif ini pun diharap akan meningkatkan umur layanan pintu dengan 
menghilangkan potensi terjadinya korosi pada pintu. Bahan Glass Fiber Reinforced Polymer 
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(GFRP) ini telah diintroduksi sebagai bahan alternatif pintu air dan telah dikaji dan diujicobakan 
di beberapa lokasi sejak tahun 2009.  

Tahun 2018 ini, Balai Litbang Irigasi pun akan menerapkan pintu air berbahan karet dan fiber 
dilengkapi dengan penerapan boks ferosemen di titik-titik yang dibutuhkan. Survey dilakukan di 
BSH 2 dan BSH 3, dihasilkan 6 titik boks tersier yang akan menjadi lokasi penerapan pintu 
karet/fiber. Dari 6 titik boks tersier, 5 diantaranya tidak memiliki boks tersier, maka kelima titik 
tersebut akan diterapkan boks ferosemen. Dari lima rencana boks ferosemen tersebut, 4 (empat) 
titik rencana boks ferosemen terdapat di saluran tersier BSH 3 dan 1 (satu) titik rencana boks 
ferosemen di BSH 2, Saluran Sekunder Seuleuh, Daerah Irigasi Ciliman. Sampai saat ini, 
penerapan teknologi ini baru sampai tahap sosialisasi kepada petani dan petugas setempat. 
Selanjutnya akan dikembangkan desain boks yang sesuai dengan pintu berbahan alternatif. 
Apabila desain boks ferosemen sudah selesai, maka penerapan teknologi pun dapat dilakukan di 
lokasi-lokasi yang telah ditentukan berdasarkan hasil survey. 

4.2.3 Aplikasi SMOPI 

Sistem manajemen operasi dan pemeliharaan saat ini masih berbasis kertas (paperbase), 
sehingga merepotkan bagi petugas untuk melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan. 
Sistem paperbase menyebabkan pengiriman data operasi dan pemeliharaan menjadi lama untuk 
diterima oleh instansi-instansi di tingkat atas. Penerapan Teknologi SMOPI ini diperlukan untuk 
menganti sistem manajemen konvensional ini, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut 
bisa diatasi. Dengan adanya teknologi SMOPI ini, tidak hanya waktu yang lebih singkat dalam hal 
manajemen operasi dan pemeliharaan, tapi juga lebih hemat kertas (semi-paperless) dan lebih 
tertata sehingga data yang dibutuhkan dapat dengan mudah dan lebih cepat untuk diakses.  

Penerapan teknologi ini telah dilakukan di PU Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kabupaten 
Jember. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan di PU Bina Marga dan Sumber Daya Air, 
memberikan testimoninya terhadap penerapan SMOPI melalui surat No. 600//35.09.417/2018 
tentang Penyampaian Testimony Penggunaan Aplikasi SMOPI. Surat tersebut menjelaskan 
bahwa aplikasi SMOPI adalah aplikasi yang dibutuhkan terkait sistem pelaporan dan informasi 
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang jauh lebih efektif, lebih cepat, dan lebih murah.  

Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SMOPI telah dilakukan melalui pengukuran nilai 
competitiveness dengan menggunakan maturity level untuk menilai kematangan SMOPI. 
Berdasarkan penilaian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai bahwa SMOPI telah berada di 
level 3 dalam pengukuran maturity level, secara kebutuhan organisasi aplikasi SMOPI telah 
mengakomodir kebutuhan yang diperlukan, dalam hal ini pelaporan OP dan P irigasi. 
Berdasarkan penilaian QFD aplikasi SMOPI masih ada dalam kategori poor, sehingga perlu 
ditingkatkan lagi. 

Penerapan SMOPI sampai dengan saat ini belum mencakup manajemen secara menyeluruh. 
Sehingga belum bisa digunakan oleh BBWS C3 dalam pengambilan keputusan terkait operasi dan 
pemeliharaan Irigasi. Disisi lain, dalam aplikasi SMOPI ini input data sesuai dengan Blangko O dan 
P seperti yang tertuang dalam Permen PU No. 15/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan 
Pemeliharaan, dimana petugas yang dapat mengakses dan menginput data mulai dari 
mantri/juru, pengamat, dan Kasi OP. Tahun 2019 direncanakan input data rencana dan realisasi 
tanam oleh P3A dan membuat modul manajemen OP yang dapat digunakan sebagai 
pengambilan keputusan pengelolaan OP Irigasi.  

4.2.4 Alat Ukur Debit Volumetrik 

Saat ini pembagian air irigasi sangat tidak merata akibat belum adanya bangunan ukur di saluran. 
Penerapan teknologi bangunan ukur debit volumetrik ini akan menjawab permasalahan tersebut 
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di tiap saluran sekunder, DI Ciliman. Selain itu, dengan penerapan teknologi ini konflik sosial 
antar petani pun dapat diminimalisir. Konflik sosial akibat tidak meratanya pembagian air 
menyebabkan oknum-oknum tertentu merusak bangunan Irigasi (perusakan pintu, hilangnya 
stang). Maka dengan diterapkannya teknologi ini juga secara tidak langsung meningkatkan umur 
operasi bangunan Irigasi lainnya. Penerapan bangunan ukur debit yang telah dilengkapi dengan 
sistem telemetri, sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah SDM yang dibutuhkan untuk 
melakukan monitoring data yang dihasilkan. Diterapkannya teknologi ini akan jauh memudahkan 
peneliti dalam melakukan monitoring yang tidak terbatas akan tempat, karena data dapat di 
akses secara telemetri melalui website yang terkoneksi ke server. 

Penerapan alat ukur debit volumetrik saat ini telah dipasang dan telah terintegrasi dengan 
website yang ditentukan. Hanya saja masih perlu ada penyempurnaan kinerja alat dengan 
melakukan kalibrasi sensor di lapangan, dan perbaikan interface website agar mudah untuk 
digunakan serta lebih informatif. Penerapan teknologi ini telah dilakukan di enam titik saluran 
sekunder, DI Ciliman. Lokasi saluran sekunder tersebut adalah Saluran Sekunder Kamurang, 
Seuseupan, Kampung Tujuh, Kelapa Cagak, Sumur Waru, dan Seuleuh. Kondisi pemasangan alat 
ukur debit volumetrik di saluran sekunder ditunjukkan pada gambar berikut. 

        

        

Gambar 4.5 kondisi Pemasangan Alat Ukur Debit 

4.2.5 Otomatisasi Irigasi 

Pengoperasian pintu saat ini masih membutuhkan tenaga petugas, sedangkan dengan 
penerapan teknologi Otomatisasi Irigasi ini tenaga petugas yang dibutuhkan dapat berkurang. 
Pengoperasian pintu konvensional yang beroperasi secara tidak instan dapat teratasi dengan 
penerapan teknologi ini. Operasi pintu yang sudah otomatis ini akan meningkatkan efisiensi 
dalam pemberian air irigasi. 

Penerapan teknologi Otomatisasi Irigasi saat ini sudah melalui proses kalibrasi sensor yang 
digunakan. Selanjutnya dilakukan pengujian dalam skala laboratorium untuk pintu dan mesin 
yang dilengkapi dengan mikrokontroler dan relay. Serta dilengkapi juga dengan penyedia 
dayanya berupa accumulator dan inverter. Pengujian panel surya belum sempat dilakukan. 
Tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah pemasangan pintu otomatis tersebut di lokasi 
penerapan. Sebelum dilakukan pemasangan alat, perlu dilakukan persiapan pemasangan seperti 
pembuatan bangunan untuk menjaga alat dari pengaruh cuaca dan juga menjadi bagian dari 
mounting panel surya. Pengujian pintu otomatis dalam skala laboratorium ditunjukkan pada 
gambar berikut. 
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Gambar  4.1 Pengujian Alat Otomatisasi Irigasi dalam Skala Laboratorium 

 

4.2.6 Water Requirement 

Saat ini, pembagian air di saluran sekunder masih dibagi berdasarkan permintaan petani. 
Pengoperasian pintu pun masih tidak terukur. Dengan mengetahui kebutuhan air dari setiap 
lahan, maka pembagian air di saluran pun akan diberikan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga 
pengoperasian pintu akan lebih terukur. Secara tidak langsung, teknologi ini akan menjawab 
permasalahan di lapangan seperti pembagian air yang tidak merata, mengurangi konflik antar 
petani akibat kekurangan air, mengurangi potensi kerusakan bangunan irigasi akibat kekurangan 
air. 

Teknologi Water Requirement ini telah dilengkapi perangkat sensor dan data logger. Teknologi 
ini akan menggunakan jumlah sumber daya manusia yang sedikit dalam pengoperasiannya, 
sehingga tentu akan meminimalisir terjadinya human error dalam pekerjaan, serta akan lebih 
efektif dikarenakan oleh adanya variasi teknik penanaman padi sawah yang berbeda sehingga 
memperluas jenis data yang dapat diterapkan. 

Teknologi ini diterapkan di sawah tersier milik Bapak Wardi, BSH 2, Saluran sekunder Seuleuh, DI 
Ciliman untuk lahan sawah padi dengan teknik penanaman konvensional (WR 1). Kemudian 
sawah tersier milik Bapak Abdillah di dekat BSH 2 bagian hilir untuk lahan padi dengan teknik 
penanaman SRI (WR 2).  Kondisi sampai saat ini  perangkat-perangkat sudah dipasang di masing-
masing lahan, hanya saja sensor dan data logger belum di pasang. Pemasangan sensor dan data 
logger akan dilakukan setelah petugas pencatat data manual sudah diberikan arahan mengenai 
metode pembacaan dan pencatatan data, serta teknis pemeliharaan teknologi ini. Kondisi alat 
yang telah terpasang ditunjukkan pada gambar berikut. 

           

Gambar 4.6 Proses Pemasangan Alat Ukur Water Requirement 
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BAB 5  
PENUTUP 

Penerapan teknologi terbatas lining modular menjadi salah satu upaya yang diperlukan dalam 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sebuah sistem Irigasi. Sistem manajemen dapat 
dilakukan lebih baik dan lebih mudah. Penerapan teknologi ini akan membantu pengelola Irigasi 
dalam melakukan manajemen Irigasi. Teknologi modenisasi irigasi ini pun menjadi pengaruh baik 
dalam upaya modernisasi Irigasi yang akan diterapkan di masa yang akan datang.  

Beton pracetak modular bisa menjadi salah satu pilihan untuk lining saluran karena walaupun 
biaya investasi awalnya cukup tinggi tetapi memiliki mutu yang lebih terjaga dan biaya OP yang 
lebih rendah. Lining modular dapat diterapkan diberbagai kondisi saluran karena berbentuk 
modular. Faktor utama keberhasilan penerapan teknologi ini adalah sosialiasi terhadap 
masyarakat mengenai kehadiran teknologi ini. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi 
mengenai keunggulan teknologi ini, selain itu mengurangi adanya tindakan vandalism yang 
merusak teknologi ini. Usulan pengembangan teknologi ini yaitu berat masing-masing modular 
yang dapat diturunkan namun dengan kualitas yang sama atau lebih tinggi, karena untuk tingkat 
mobilitas yang tinggi. 

Demi mendukung Modernisasi Irigasi, terdapat 6 teknologi lainnya, yaitu lining Concrete Canvas, 
pintu berbahan alternatif fiber/karet, aplikasi SMOPI, alat ukur debit volumetrik, Otomatisasi 
Irigasi, dan Water Requirement.  

Concrete Canvas bisa menjadi salah satu pilihan untuk lining saluran dengan keunggulan 
kemudahan mobilisasi dan kecepatan pemasangan yang lebih baik dibandingkan jenis saluran 
yang lain. Material Concrete Canvas memiliki kecepatan pemasangan yang cepat hingga 
mencapai 200 m2/jam atau 10 kali lebih cepat daripada pemasangan adukan semen dengan cara 
konvensional. Kunci utama keberhasilan dari penerapan teknologi ini adalah saat pemasangan 
anchor penyambung lembaran-lembaran Concrete Canvas, dan proses hidrasi yang tepat dan 
merata. Concrete Canvas dapat dikembangkan menggunakan bahan komposit lokal dengan 
biaya yang rendah. 

Pintu berbahan fiber/karet memiliki keunggulan dari segi pemeliharaan jika dibandingkan 
dengan pintu berbahan besi. Kemudahan pemeliharaan seperti tidak adanya karat yang merusak 
pintu maupun kehilangan pintu akibat ulah manusia lebih ditekankan pada pintu berbahan 
fiber/karet. Kelemahan yang masih ada dalam teknologi ini adalah lendutan pada daun pintu 
akibat tekanan air yang besar maupun benturan dari benda keras saat debit di saluran besar. 
Faktor keberhasilan sosialisasi terhadap kegunaan dan cara pengoperasian dan pemeliharaan 
pintu kepada petugas dan petani setempat. Usulan penyempurnaan ini yaitu bahan yang perlu 
diteliti dan diuji supaya menghasilkan kuat Tarik yang lebih tinggi. Teknologi ini masih bisa 
dikembangkan seperti penerapan bahan alternatif ini sebagai saluran air untuk kondisi 
lingkungan keairan dengan kadar belerang tinggi. 

Sistem manajemen operasi dan pemeliharaan tidak lagi menggunakan sistem konvensional yang 
membutuhkan banyak kertas dan waktu untuk menghubungkan antara para petugas 
operasional. Selain itu data akan lebih aman dan tertata karena menggunakan sistem berbasis 
web. Dokumen-dokumen yang dibuat paperless adalah form dan report dari 12 blangko O dan 
10 blangko P. Dengan adanya teknologi ini, manajemen operasi dan pemeliharaan Irigasi akan 
lebih mudah dan cepat. Diketahuinya hal ini akan menjadi wawasan bagi petani dan pengelola 
manajemen operasi dan pemeliharaan Irigasi bahwa teknologi ini akan meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas dalam manajemennya. Usulan penyempurnaan untuk aplikasi SMOPI yaitu 



 Lining Modular Modernisasi Irigasi  
 

Pusat Litbang Sumber Daya Air  5-2 

roadmap pengembangan SMOPI dapat dibuat menjadi panduan dalam pengembangan program 
di tahun mendatang dan keamanan penyimpanan data dengan server SMOPI perlu ditingkatkan. 

Alat ukur debit volumetrik telah menggunakan sistem integrasi web yang menghasilkan 
pencatatan data secara periodik dan terpantau jarak jauh. Dengan diterapkannya alat ukur debit 
ini pun akan meningkatkan nilai jaringan irigasi di Indeks Kinerja Saluran Irigasi (IKSI) sehingga 
dapat menjadi acuan baru untuk dikembangkan ke program Modernisasi Irigasi. Pembangunan 
pagar dan pengaman lainnya juga menjadi perhatian untuk mencegah tindakan vandalisme 
terhadap perangkat-perangkat sensor yang digunakan, sehingga operasi alat dapat berlangsung 
secara berkelanjutan. Alat ukur debit volumetrik dapat dikembangkan pada bagian tampilan 
lokal supaya petani mengetahui langsung debit aliran yang melewati alat tersebut 

Otomatisasi Irigasi menghasilkan kemudahan dalam pengoperasian pintu air, secara otomatis 
maupun semi otomatis yang dapat diatur sesuai kebutuhan pengatur pintu air dan dapat 
terpantau secara periodik. Dengan adanya alat ini, tidak hanya pengatur pintu air yang dapat 
memantau keadaan air dan pintu, tapi orang-orang yang memiliki wewenang lain seperti pejabat 
dapat memantau hal itu. Otomatisasi Irigasi jika diterapkan pada daerah Irigasi yang telah ada, 
alat ini bisa jadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi walau dengan 
harga yang termasuk mahal. Alat Otomatisasi Irigasi ini pun menjadi salah satu upaya 
modernisasi Irigasi untuk menjadikan jaringan Irigasi DI Ciliman bersifat on demand. Usulan 
penyempurnaan Otomatisasi Irigasi yaitu integrasi dengan seluruh teknologi modernisasi Irigasi 
supaya didapatkan keakuratan data dan kemudahan operasi. 

Teknologi Water Requirement memberikan informasi kepada petani mengenai kebutuhan air 
lahan yang akan ditanami oleh padi maupun palawija. Kebutuhan air tersebut berguna dalam 
pengaturan debit yang masuk ke lahan. Penerapan teknologi ini dilakukan di sawah dengan 
teknik penanaman SRI dan konvensional. Dengan menambah variabel tersebut, maka bisa 
menjadi perbandingan kebutuhan air sawah di DI Ciliman. Selain menjadi pembanding, dua 
teknik penanaman tersebut bisa mewakili kebutuhan air sawah untuk satu daerah irigasi. 
Diketahuinya kebutuhan air sawah untuk kedua teknik penanaman tersebut juga menjadi 
pembuka wawasan bagi petani mengenai perbedaan kedua teknik penanaman padi tersebut. 
Usulan penyempurnaan teknologi ini yaitu peningkatan pemantauan secara telemetri sehingga 
dapat dipantau jarak jauh. 

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengembangkan 
kegiatan penelitian yang berhubungan dengan Modernisasi Irigasi. Hasil akhir akan menyajikan 
informasi mengenai tekonologi yang mendukung Modernisasi Irigasi dan yang akan digunakan 
oleh pengelola baik pemerintah daerah maupun para pemangku kebijakan dalam rangka 
pengembangan teknologi. 
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