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BAB 1  

PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan kegiatan evaluasi penerapan teknologi dan pengelolaan sistem 

informasi bidang irigasi ini telah dimulai sejak tahun 2006, yaitu melalui kegiatan 

pengelolaan data base bidang irigasi dengan tersusunnya software penyimpanan data 

yang disebut Sistem Informasi Data Dasar Irigasi (SIDDI) dan dikembangkan sampai 

tahun 2009 hingga dinyatakan cukup sempurna. Sistem basis data didukung oleh 

perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat. Sistem basis data yang telah 

terbentuk kedepannya perlu dijadikan suatu sistem informasi yang komunikatif 

sehingga pengguna dapat memanfaatkan secara langsung baik itu data, hasil 

penelitian, dan informasi-informasi terkait irigasi di Indonesia. Bentuk dari 

pemutakhiran sistem tersebut adalah akses terhadap data secara online. Selain itu 

updating data secara berkala juga dibutuhkan dalam mendukung sistem informasi 

yang mutakhir. 

Pemutakhiran data, penyempurnaan software, dan peningkatan fungsi akan terus 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Data Daerah Irigasi (DI) yang 

tersimpan dalam Sistem Pengelolaan Data Irigasi (SPDI) serta data dan informasi hasil 

litbang (yang disimpan dalam katalog litbang berbasis website) akan terus dilengkapi 

dan dimutakhirkan sesuai dengan lokasi yang menyesuaikan dengan kegiatan litbang. 

Cara penyebarluasan data dan informasi pada saat ini masih terbatas, yaitu belum 

optimal dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, Balai Litbang 

Irigasi membuat system penyimpanan dalam bentuk cloud dengan alamat 

cloud.irigasi.net. 

Seiring dengan pemutakhiran sistem informasi, kegiatan Evaluasi Penerapan 

Teknologi dan Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Irigasi dilakukan untuk 

mendukung penelitian dan pengembangan pada Balai Litbang Irigasi sesuai dengan 

roadmap sampai tahun 2019. Kegiatan penerapan teknologi yang telah dilaksanakan 

oleh Balai Litbang Irigasi pada tahun-tahun sebelumnya telah banyak dilakukan. Untuk 

itu perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan teknologi irigasi yang telah 

diterapkan, maupun terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan yang 

kemungkinan telah siap untuk dijadikan pilot project di lapangan. 
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Salah satu bentuk pilot project Balai Litbang Irigasi yang telah diterapkan pada tahun 

2017 adalah aplikasi Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI). 

SMOPI merupakan bentuk teknologi untuk mendukung kegiatan operasi dan 

pemeliharaan yang dilaksanakan oleh para pengelola irigasi. Seiring dengan kemajuan 

teknologi, penggunaan kertas untuk pelaporan operasi dan pemeliharaan irigasi dapat 

di kurangi sehingga lebih efisien dengan menggunakan aplikasi berbasis komputer 

maupun android. Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Indonesia 

khususnya sistem pelaporan masih dilakukan secara manual dengan menggunakan 

kertas Blangko dalam jumlah yang sangat banyak setiap periodenya. Hal inilah yang 

mendasari pembuatan aplikasi SMOPI.  

Aplikasi SMOPI merupakan aplikasi pelaporan berbasis website yang digunakan untuk 

melaporkan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi sesuai dengan blangko O dan P 

yang ada dalam Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan 

Pemeliharaan Irigasi. Aplikasi SMOPI dapat diakses melalui alamat website 

smopi.pu.go.id atau di smoi.irigasi.net. Aplikasi SMOPI dibagi menjadi dua subsistem 

yaitu Sistem Manajemen Operasi Irigasi (SMOI) dan Sistem Manajemen Pemeliharaan 

Irigasi (SMPI). 

Uji coba dan penerapan terbatas aplikasi SMOPI sudah dilakukan pada Tahun 2017 di 

DI Bondoyudo Jawa Timur. Kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilakukan pada 

Tahun 2018 untuk mengetahui kesiapan produk. Kesiapan produk litbang disini 

artinya SMOPI siap baik secara teknis maupun fungsi untuk mendukung pengambilan 

keputusan pemangku kepentingan irigasi dalam menjamin ketersediaan/pembagian 

air (sesuai dengan tujuan dari kegiatan operasi irigasi) dan masa layan infrastruktur 

sesuai umur desain. Pada Tahun 2018 dilaksanakan kembali monitoring dan evaluasi 

untuk mengetahui pengembangan produk kedepannya yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pelaku Irigasi.  

Selain SMOPI, produk teknologi hasil litbang yang telah dikembangan dan saat ini terus 

ditingkatkan adalah lining saluran ferosemen. Pemberian air irigasi dari hulu 

(upstream) sampai hilir (downstream) memerlukan sarana dan prasarana berupa 

bendungan, bendung, saluran primer dan sekunder, boks bagi, bangunan-bangunan 

ukur dan saluran tersier, serta Tingkat Usaha Tani (TUT). Terganggunya atau rusaknya 
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salah satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, 

sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menjadi menurun. Apabila 

kondisi ini dibiarkan terus dan tidak segera diatasi, maka akan berdampak terhadap 

penurunan produksi pertanian yang diharapkan dan berimplikasi negatif terhadap 

kondisi pendapatan petani dan keadaan sosial, ekonomi disekitar lokasi. 

Ferosemen merupakan teknologi konstruksi alternatif yang telah digunakan dalam 

penyediaan suplai air dan pembangunan irigasi. Teknologi ferosemen mudah untuk 

diterapkan, hasilnya tahan lama, dan lebih ekonomis mampu meningkatkan performa 

sistem konstruksi. Teknologi ferosemen mudah untuk diadaptasi baik ke dalam prinsip 

maupun teori hidraulika yang tepat. Beberapa keunggulan lainnya yaitu penggunaan 

material-material dalam pembangunan sangat mudah di dapatkan, menjadikan 

teknologi ini ekonomis dari segi biaya. Metode yang digunakan juga amat sederhana 

dan bisa diadaptasi di berbagai lokasi, serta mampu dioperasikan oleh para petani. 

Pengembangan lining saluran ferosemen sebagai inovasi teknologi rekayasa bahan 

dalam rangka mewujudkan bangunan tepat guna dan meningkatkan konstruksi bidang 

irigasi serta merupakan salah satu pilihan konstruksi bidang irigasi yang dapat 

berfungsi membagikan air secara proporsional maupun rotasi, sesuai dengan 

kebutuhan dengan lebar pintu yang ditentukan. Dengan demikian optimalisasi mutu 

konstruksi jaringan irigasi meningkat dan efisiensi penggunaan air untuk irigasi dapat 

ditingkatkan, dalam pengaturan, pembagian, dan pengukuran serta dengan adanya 

inovasi atau pengembangan ini diharapkan dapat membantu mempercepat 

pembuatan saluran di lapangan sesuai dengan kebutuhan di lahan, sehingga lebih 

efektif dan efisien. 

Teknologi lining saluran ferosemen telah diterapkan di Karawang pada tahun 2011. 

Sampai pada saat ini belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil 

penerapan tersebut. Oleh karena itu pada tahun 2019 kegiatan monitoring dan 

evaluasi dilakukan di lokasi kegiatan tersebut untuk mengetahui pengembangan 

produk ferosemen kedepannya yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku Irigasi. 
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BAB 2  

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

2.1 Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Irigasi 

Pengelolaan sistem informasi bidang irigasi merupakan suatu manajemen basis data 

dan sistem informasi yang dikelola oleh Balai Litbang Irigasi meliputi : 

2.1.1 Pengelolaan Informasi Hasil Litbang Irigasi 2018 dalam Aplikasi Berbasis 

Website 

Pengelolaan sistem informasi bidang irigasi mempunyai peran penting dalam 

terbangunya sistem basis data yang baik di Balai Litbang Irigasi. Basis data tersebut 

digunakan sebagai modal dalam kegiatan penelitian dan pengembangan selanjutnya. 

Basis data di bidang irigasi meliputi data-data hasil penelitian maupun raw data yang 

digunakan sebagai input data dalam penelitian. Kedua jenis tersebut dikelompokkan 

menjadi suatu sistem informasi yang nantinya dapat dikelola dan di-update setiap 

tahunnya. Salah satu wadah yang digunakan dalam pengelolaan data-data tersebut 

adalah penyimpanan dalam bentuk cloud dengan alamat cloud.irigasi.net. Informasi 

yang tersimpan tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai Balai Litbang Irigasi. 

Updating juga dilakukan terhadap raw data SIG-SDA yang dikumpulkan dalam satu 

device kemudian nantinya disatukan dengan sistem informasi bidang sumber daya air 

dari Puslitbang SDA. 

Pada saat ini media cloud dianggap optimal untuk menyimpan hasil penelitian baik itu 

laporan maupun output hasil pengolahan data. Masing-masing pegawai diberikan 

akses terhadap aplikasi tersebut dengan adanya username dan password. Hal ini 

diharapkan agar kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang telah atau 

sedang berjalan, dapat dimanfaatkan. Tampilan cloud Balai Litbang Irigasi terdapat 

pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Tampilan Media Penyimpanan Cloud 
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Agar dapat dikases oleh seluruh pegawai, data-data dimasukkan dalam folder 

Documents Share. Folder tersebut berisi laporan, literatur, serta profil teknologi. Folder 

laporan digunakan sebagai folder sharing laporan kegiatan penelitian di Balai Litbang 

Irigasi. Laporan kegiatan yang terdapat pada folder tersebut mulai dari kegiatan Tahun 

2010 hingga 2018. Folder literatur berisi mengenai beberapa literatur baik itu e-book, 

jurnal, atau dokumen penunjang sebagai bahan penelitian. Sedangkan pada folder 

profil teknologi berisi mengenai data-data penunjang kegiatan penelitian seperti DED, 

data hasil kegiatan lapangan, data hasil pengolahan, dokumentasi, serta analisis biaya. 

Aplikasi berbasis web lainnya yang dikembangkan oleh Balai Litbang irigasi adalah 

digunakan sebagai publikasi hasil penelitian yang dapat diakses oleh masyarakat 

umum. Alamat website tersebut adalah http://web.irigasi.net. Updating telah 

dilakukan dengan memasukkan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 

tahun 2018. Ringkasan hasil penelitian yang ditampilkan di website adalah : 

1) Rancangan Pedoman (R-0) Bidang Irigasi (Potensi Mikrohidro di Jaringan 

Irigasi dan Water Requirement) 

Pada R0 Potensi Mikrohidro berisi menganai tata cara dalam menentukan 

lokasi-lokasi yang berpotensi untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro pada jaringan irigasi yang digunakan pada tahap pra studi 

kelayakan. Pada R0 Water Requirement berisi mengenai tata cara dalam 

menghitung kebutuhan air di lahan sawah. 

2) Pengembangan Alat Pembuka Pintu Air Portabel 

Berisi mengenai teknologi terbaru untuk membuka pintu air irigasi dengan 

tenaga listrik. Alat tersebut bersifat portabel atau mudah dipindahkan untuk 

menyesuaikan lokasi pintu-pintu air irigasi. 

3) Penerapan Teknologi Terbatas (Pilot Project) Modernisasi Irigasi 

Teknologi terbatas modernisasi irigasi telah diterapkan di Daerah Irigasi 

Ciliman, Kabupaten Pandeglang, Banten. Beberapa teknologi yang diterapkan 

pada jaringan irigasi diantaranya adalah lining saluran irigasi berbahan 

modular, lining saluran irigasi berbahan concrete canvas, penerapan 

http://web.irigasi.net/
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mikrohidro di jaringan irigasi, pemasangan telematri untuk perhitungan neraca 

air irigasi, dan penerapan SMOPI. 

4) Penerapan Teknologi Irigasi Hemat Air 

Teknologi tersebut diterapkan di Pulau Haruruku, Maluku dengan 

menggunakan sistem irigasi perpipaan. Sistem irigasi tersebut cocok 

dikembangkan untuk daerah kering. Tanaman yang sesuai untuk 

dibudidayakan dalah tanaman sayur-sayuran, kacang-kacangan, tebu. 

Tampilan publikasi pada website irigasi terdapat pada Gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2. 2 Tampilan Publikasi Hasil Penelitian pada Website 

Sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No 450/KPTS/M/2017 tentang Daftar 

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian PUPR, website Balai 

Litbang Irigasi yang telah ada sebelumnya belum merujuk pada Keputusan Mentreri 

tersebut. Hal itu dikarenakan pada website masih menampilkan informasi mengenai 

struktur organisasi, berita, serta visi dan misi balai. Informasi-informasi tersebut 

seharusnya terdapat pada website Pusat Litbang Sumber Daya Air. Updating terhadap 

website irigasi dilakukan dengan mengganti informasi-informasi tersebut menjadi 

informasi terkait dengan teknologi terapan, layanan perpustakaan, serta informasi 
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internal balai seperti informasi ruang rapat. Gambar 2.3 merupakan tampilan awal 

aplikasi berbasis website yang telah diperbarui. 

 

 

Gambar 2. 3 Halaman Awal Aplikasi Berbasis Website Balai Litbang Irigasi  

Tampilan depan website terlihat lebih kekinian dan tidak kaku. Informasi mengenai 

teknologi terapan yang ada di Balai Litbang Irigasi disertakan dengan beberapa 

gambar. Informasi mengenai teknologi tersebut terdapat pada Gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2. 4 Tampilan Informasi Teknologi Terapan  

Tampilan layanan perpustakaan direncanakan menjadi suatu sistem informasi terkait 

dengan perpustakaan berupa informasi dan layanan peminjaman buku. Tahap awal 
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dalam layanan perpustakaan yang telah dibuat adalah bagian pengelola (admin) 

dengan tampilan awal seperti pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2. 5 Tampilan Awal Layanan Perpustakaan 

Pada akun admin tersebut menampilkan informasi mengnai jumlah buku di 

perpustakaan, jumlah buku yang tersimpan, jumlah buku yang telah kembali, serta 

daftar buku-buku yang terdapat di perpustakaan Balai Libang Irigasi. 

 

 

Gambar 2. 6 Tampilan Awal Layanan Perpustakaan 

Sistem informasi yang berbasis website tersebut akan selalu diperbarui agar lebih up 

to date dan informatif. 

 

2.1.2 Sinkronisasi SIG-SDA 

Data-data hasil penelitian di Balai Litbang Irigasi diharapkan menjadi suatu informasi 

yang dapat diakses oleh peneliti, praktisi, dan stakeholder di bidang irigasi dan sumber 
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daya air secara mudah. Database bidang irigasi memerlukan updating setiap tahunnya. 

Updating data tersebut memerlukan sinkronisasi dengan data-data bidang sumber 

daya air secara terpusat. Hasil dari tahapan kegiatan ini adalah pengumpulan data-data 

penelitian terbaru tahun 2018, yang dikelola berdasarkan lokasi kajian. Data-data yang 

dikumpulkan diantaranya adalah : 

- Data Pulau Haruku, Provinsi Maluku sebagai data penelitian Irigasi Hemat Air 

yang meliputi data-data terkait sumber daya air serta topografi. 

- Data Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai data 

penelitian Modernisasi Irigasi yang meliputi data primer, data sekunder, dan 

hasil analisis. 

Data Primer : data pintu irigasi, data lokasi penerapan modernisasi 

Data Sekunder : data skema jaringan irigasi, data skema bangunan irigasi, data 

hidrologi, peta daerah irigasi, laporan indeks kesiapan modernisasi irigasi 

Proses sinkronisasi yang telah dilakukan adalah konsultasi dengan Bidang Program 

dan Evaluasi Puslitbang SDA mengenai data-data yang perlu didokumentasikan serta 

cara pengelolaan data-data penelitian tersebut. 

 

2.2 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Teknologi Bidang Irigasi 

Evaluasi penerapan teknologi yang dilaksanakan oleh Balai Litbang Irigasi pada tahun 

2019 berupa monitoring dan evaluasi yang meliputi : 

2.2.1 Monitoring dan Evaluasi Penerapan SMOPI di DI Bondoyudo Jawa Timur 

Penerapan aplikasi SMOPI di DI Bondoyudo dilakukan sejak tahun 2016 melalui 

kegiatan penyebarluasan hasil litbang dan di tahun 2017 melalui kegiatan Pilot Project 

Penerapan Aplikasi SMOPI. Kegiatan monitoring dan evaluasi aplikasi SMOPI 

dilakukan di masing-masing UPT pengelola DI Bondoyudo. Tahapan kegiatan ini 

meliputi kegiatan monitoring dan kegiatan evaluasi. 

1) Monitoring Penerapan SMOPI di DI Bondoyudo Jawa Timur 

Monitoring SMOPI dilakukan dengan diskusi yang membahas tentang kendala dan 

masukan terhadap aplikasi SMOPI. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan diskusi 

di Kabupaten Jember, yaitu UPT Sumberbaru dan UPT Semboro yang tersaji pada 

Gambar 2.7. 
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Gambar 2. 7 Dokumentasi Monitoring SMOPI di UPT Sumberbaru dan UPT Semboro 

Kabupaten Jember 

Adapun kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) 

Wilayah Sungai Bondoyudo di Kabupaten Lumajang dengan dokumentasi yang tersaji 

pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2. 8 Dokumentasi Monitoring SMOPI di Dinas PSDA Kabupaten Lumajang 

Pelaporan operasi dan pemeliharaan irigasi dengan aplikasi pada saat ini sebagian 

besar tidak berjalan. Kendala yang dihadapi oleh pengelola irigasi di DI Bondoyudo 

adalah kendala non teknis dampak dari perampingan struktur organisasi daerah yang 

mengakibatkan adanya perbedaan tupoksi pegawai yang bertanggungjawab mengenai 

pengisian SMOPI. Adanya peraturan bahwa pengisian dan pelaporan blangko 

dilakukan secara manual. Oleh karena itu mantri atau juru yang mengisi lebih 

memprioritaskan mengisi blangko secara manual. Inventaris juru lama dan juru baru 

perlu dilakukan agar admin dapat membuatkan akun untuk melanjutkan pekerjaan 

tersebut. Penggantian akun juru yang masih dilakukan oleh admin dianggap kurang 

fleksibel terhadap hal tersebut, sehingga ke depannya diharapkan pembuatan akun 

juru dapat dilakukan oleh pengamat setempat. Pembagian zona waktu masa tanam 



 Dokumen Evaluasi Penerapan Teknologi dan Pengelolaan  Sistem Informasi Bidang Irigasi  

Pusat Litbang Sumber Daya Air   11 

berbeda dengan yang diterapkan di daerah lain. Hal ini menyebabkan perbedaan awal 

masa tanam dan akhir masa tanam. 

Kegiatan monitoring dilanjutkan dengan tahapan sosialisasi SMOPI terhadap pengelola 

irigasi DI Bondoyudo. Pelaksanaan soasialisasi bertujuan untuk mengetahui kendala-

kendala yang dihadapi pada saat memulai kembali pengisian aplikasi SMOPI yang 

sempat terjeda. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Dinas PU Bina Marga dan 

Sumber Daya Air Kabupaten Jember, yang dihadiri oleh Kasie Irigasi, staf dinas yang 

menangani irigasi, pengamat atau Koordinator SDA, dan mantri pada UPT pengelola 

irigasi DI Bondoyudo. Pelaksanaan sosialisasi tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2. 9 Sosialisasi Aplikasi SMOPI di Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air 

Kabupaten Jember 

Beberapa poin hasil dari sosialisasi tersebut adalah : 

- Pembuatan akun baru untuk pengelola irigasi yang telah diganti karena rotasi 

jabatan atau pensiun.  

- Adanya intensif terhadap paket data yang digunakan untuk pengisian SMOPI. Hal 

tersebut dikarenakan belum adanya fasilitas paket data yang diberikan oleh 

Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember mengingat pada 

saat ini pengisian blangko operasi irigasi masih secara manual. 

- Diskusi mengenai kesepakatan dengan pengelola irigasi untuk rutin dalam 

mengisi aplikasi SMOPI. 

Dari kegiatan monitoring aplikasi SMOPI di DI Bondoyudo juga diharapkan didapat 

saran yang digunakan untuk tahapan evaluasi pengembangan aplikasi SMOPI 

kedepannya. Adapun saran yang diperoleh adalah dengan adanya pergantian petugas 

di lapangan menyebabkan petugas yang baru harus belajar dari awal untuk 
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menggunakan aplikasi SMOPI. Untuk mendukung hal tersebut diharapkan ada 

penyegaran kembali atau pelatihan kembali agar petugas baru mampu mengikuti 

pelaporan OP dengan aplikasi SMOPI. Manual penggunaan aplikasi SMOPI serta 

tutorial penggunaan aplikasi SMOPI juga dibutuhkan untuk panduan bagi petugas yang 

baru. 

2) Evaluasi Penerapan SMOPI di DI Bondoyudo Jawa Timur 

Evaluasi dari penerapan SMOPI dilaksanakan berdasarkan logical framework analysis. 

Analisis tersebut menggunakan beberapa parameter seperti goals, output, outcomes, 

dan activities yang harus dimonitoring pada saat peninjauaan di lapangan. Berikut 

adalah kerangka monitoring dan evaluasi SMOPI seperti terlihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Kerangka Monitoring dan Evaluasi SMOPI 

 Projects 

Summary 

Indicators Means 

Verification 

Risks/ 

Asumptions 

Goals Laporan 

OP semi 

Paperless   

Penggunakan 

Kertas 

Berkurang 

1.Pemeriksaan 

langsung 

2.Daftar 

Penggunaan 

Kertas 

 

N/A 

Outcome Laporan 

SMOPI Ter-

update  

Tabel update 

hasil OP terisi 

1.Pemeriksaan 

langsung 

2.Caption 

gambar update 

yang dilakukan 

N/A 

Outputs Pelaporan 

OP dapat 

dilakukan 

melalui 

software  

SMOPI 

Pengisian 

laporan dapat 

di lakukan 

1.Pemeriksaan 

langsung 

2.Caption 

gambar 

pengisian yang 

dilakukan 

1.Mantri, 

Juru dan 

Kasie tidak 

mengisi 

laporan 

SMOPI 

Activities Perangkat 

baik 

software , 

hardware 

dan 

jaringan 

bekerja 

dengan 

baik 

1. Web untuk 

SMOPI 

dapat di 

akses 

2. Update data 

SMOPI 

dapat 

dilakukan 

1.Pemeriksaan 

langsung 

 

1.Jaringan 

internet 

tidak 

terdapat 

masalah 
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Kuisioner yang digunakan sebagai instrumen evaluasi didasarkan pada Tabel 2.1 

tersebut.  Kuisioner memuat empat aspek dalam penilaian SMOPI, yaitu aspek 

kecepatan, aspek fungsi, aspek biaya, dan aspek keamanan. Pengisian kuisioner 

dilakukan oleh Kasie Operasi dan Pemeliharaan (OP) Dinas PU Bina Marga dan Sumber 

Daya Air Kabupaten Jember serta Kasie Operasi Dinas PSDA Wilayah Sungai 

Bondoyudo di Kabupaten Lumajang. Penilaian aspirasi dari pengelola irigasi DI 

Bondoyudo dilaksanakan pada saat sosialisasi juga didasarkan pada ke empat aspek 

tersebut. Hasil dari pengisian kuisioner adalah : 

a) Aspek Kecepatan 

Aplikasi SMOPI dinilai unggul dalam hal membantu mempercepat proses 

pelaporan OP. Hal ini dikarenakan tidak dibutuhkan lagi proses distribusi blangko 

secara manual, sehingga pelaporan menjadi lebih cepat. 

b) Aspek Fungsi 

Aplikasi SMOPI dinilai dapat berfungsi secara baik. Proses rekapitulasi data dan 

perhitungan dilakukan oleh aplikasi SMOPI sehingga pengguna tidak 

membutuhkan input ulang maupun perhitungan manual, hal tersebut 

memudahkan pengelola irigasi dalam mengisi blangko OP. 

c) Aspek Biaya 

Aplikasi SMOPI dinilai memperkecil biaya yang dibutuhkan dalam OP irigasi. Hal 

ini dikarenakan tidak dibutuhkan lagi biaya untuk cetak blangko maupun untuk 

pendistribusian blangko. 

d) Aspek Keamanan 

Aplikasi SMOPI dinilai mampu menyimpan data lebih baik daripada disimpan 

secara manual di kantor UPT maupun diarsipkan. Data juga menjadi mudah 

diakses dan mudah ditelusuri. Hal ini sangat membantu jika data sewaktu-waktu 

diperlukan. 

DI Bondoyudo merupakan DI lintas kabupaten dengan Kabupaten Lumajang adalah 

bagian hulu dan Kabupaten Jember adalah bagian hilir. Pada saat ini, pelaporan 

mengunakan SMOPI tidak dapat berjalan antar kedua kabupaten tersebut. Pengelola 

irigasi di Kabupaten Lumajang tidak lagi aktif dalam pengisian blangko di SMOPI. Oleh 
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karena itu, pelaporan operasi DI Bondoyudo yang dilaporkan oleh SMOPI hanya 

terdapat pada Kabupaten Jember. Sistem pelaporan yang saling terintegrasi dari 

Blangko 01-O hingga Blangko 12-O tidak dapat mengakomodir data pelaporan dengan 

lengkap karena data bagian hulu tidak terisi. Kondisi tersebut menunjukkan tidak 

berjalannya SMOPI di DI Bondoyudo setelah penerapan terbatas selama satu tahun. 

Berdasarkan kerangka pada Tabel 2.1, indikator keberhasilan SMOPI tidak tercapai. 

Indikator berupa pengisian laporan dapat dilakukan, pada kenyatannya para pengelola 

irigasi tidak melakukan pengisian blangko pelaporan tersebut sehingga output tidak 

dapat tercapai. 

2.2.2 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Lining Saluran Ferosemen di 

Karawang Jawa Barat 

Kegiatan ini mencakup dua tahapan yaitu kegiatan monitoring dan kegiatan evaluasi 

yang dijelaskan sebagai berikut : 

1) Monitoring Lining Saluran Ferosemen 

Dalam rangka monitoring dan evaluasi lining saluran ferosemen di Karawang, telah 

dilakukan tahapan awal berupa monitoring  lokasi saluran ferosemen yang telah 

dilaksanakan oleh Balai Litbang irigasi pada tahun 2012. Tahapan awal yang 

dilaksanakan dalam monitoring adalah peninjauan kembali lokasi penerapan lining 

saluran ferosemen yang terdapat pada Saluran Sekunder Bangle. Gambar 2.10 

merupakan dokumentasi kondisi terkahir saluran ferosemen yang telah diterapkan. 

   

Gambar 2. 10 Dokumentasi Lining Saluran Ferosemen di Saluran Sekunder Bangle 

Kabupaten Karawang 

Berdasarkan Gambar 2.10 tersebut, kondisi lining saluran ferosemen beberapa bagian 

mengalami kerusakan, yaitu dinding yang runtuh. Bagian dinding yang runtuh tersebut 
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belum menyebabkan adanya kehilangan air pada saluran kecuali apabila air pada 

saluran dalam kondisi penuh. 

Tujuan dari penerapan lining saluran irigasi berbahan ferosemen di Saluran Sekunder 

Bangle adalah untuk penguatan tanggul pada saluran irigasi tersebut. Pada awalnya 

tanggul pada saluran tersebut rawan terkikis oleh aliran air. Dinding tanggul dianggap 

rawan dikarenakan langsung berbatasan pada permukiman penduduk, sehingga 

dikawatirkan tanggul akan tergerus hingga bagian permukiman tersebut. Pada Saluran 

Sekunder Bangle, lining hanya dilakukan terhadap sisi dinding saluran. 

Monitoring terhadap struktur lining ferosemen dilakukan dengan cara pengamatan 

visual, yaitu dengan melihat bangunan tersebut masih berfungsi atau tidak. Dari hasil 

pengamatan yang telah dilakukan terdapat beberapa hasil sebagai berikut : 

a) Kondisi lining ferosemen masih berfungsi dengan baik seperti perannya dalam 

menangani kikisan tanggul yang disebabkan oleh aliran air. Kondisi tersebut 

dikarenakan tidak ada beban, semisal tanah atau air, yang mendorong dinding 

saluran. 

b) Terdapat kerusakan pada kupingan saluran ferosemen, bukan karena mutu 

ferosemen yang kurang baik, namun karena adanya aktivitas warga. Dinding 

saluran ferosemen tidak diurug hingga mencapai kupingan, sehingga 

menyebabkan adanya patahan-patahan pada bagian kupingannya. 

c) Pada bagian saluran ferosemen terlihat terdapat kerusakan yang diakibatkan 

oleh aktivitas manusia. Hal itu merupakan dampak dari lokasi yang berbatasan 

langsung dari permukiman penduduk. Secara langsung dapat dilihat adanya 

pipa-pipa pembuangan dari permukiman warga. Pipa-pipa tersebut dilewatkan 

ke lining saluran ferosemen menuju saluran irigasi. Adanya pipa pembuangan 

tersebut menyebabkan beberapa kerusakan pada dinding saluran ferosemen 

salah satunya adalah renggangan pada sambungan ferosemen. Selain pipa 

pembuangan, warga memanfaatkan lining saluran ferosemen dengan membuat 

tangga cuci. Oleh karena itu terdapat beberapa bagian dari dinding saluran yang 

dijebol oleh warga untuk membuat tangga cuci. 
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Gambar 2. 11 Pemasangan Pipa pada Lining Ferosemen di Saluran Sekunder 

Bangle 

Pengukuran dilaksanakan di Saluran Sekunder Petaruman menggunakan Current 

Meter. Pengukuran tersebut bertujuan untuk menghitung kehilangan air di saluran 

hasil lining ferosemen. Proses pengukuran tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.12. 

   

Gambar 2. 12 Proses Pengukuran Debit di Lining Ferosemen Saluran Sekunder 

Petaruman 

Pengukuran debit dilakukan pada hulu dan hilir saluran dengan membaginya menjadi 

7 segmen. Debit total di bagian hulu saluran (Q hulu) sebesar 0,0803 m3/detik dan 

bagian hilir (Q hilir) sebesar 0,0801 m3/detik. Besarnya debit pengambilan (Q 

pengambilan) adalah 0,138 liter/detik. Besarnya kehilangan air apabila dihitung dari 

Q hulu, Q hilir, dan Q pengambilan adalah 0,045 liter/detik. Hasil dari pengukuran 

terdapat pada Lampiran 2. 

Kontrol kualitas dilakukan dengan menggunakan alat UVP (Ultrasonic Pulse Velocity). 

Pengujian dilakukan dengan mengunakan metode besaran cepat rambat gelombang 

ferosemen. Pengambilan data dilakukan pada saluran sepanjang 43,5 m. Metode yang 

digunakan yaitu, dengan mengambil sampel 2 titik pada bagian dinding saluran. Titik 

pertama pada panjang 20 m dan titik kedua pada panjang 42 m. Masing-masing titik 
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dilakukan 3 kali pengambilan data. Hasil uji menunjukkan kontrol kualitas ferosemen 

menggunakan UPV tidak dapat dijadikan nilai acuan sebab alat tersebut pada 

dasarnya digunakan untuk pengujian pada beton. 

 

2) Evaluasi Penerapan Lining Saluran Ferosemen 

Evaluasi dari penerapan lining saluran ferosemen dilaksanakan berdasarkan logical 

framework analysis. Analisis tersebut menggunakan menggunakan logical framework 

analysis. Dalam analisa terdapat berberapa parameter seperti goals, outputs, outcomes 

dan activities yang harus di monitoring pada saat penijauan lapangan. Berikut adalah 

kerangka monev penerapan lining saluran ferosemen seperti pada Tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2. 2 Kerangka Monitoring dan Evaluasi Lining Saluran Ferosemen 

 PROJECT 

SUMMARY 

INDICATOR MEANS OF 

VERIFICATION 

RISKS/ 

ASSUMPTIONS 

GOAL Saluran yang lebih 

hemat secara OP 

jangka panjang, 

minim losses 

1.Umur teknis lebih 

lama,  

2.Minim kerusakan 

3. Murah OP 

1.Penijauan 

langsung 

2. qusioner 

pengguna 

 

N/A 

OUTCOME Saluran dengan 

estetika yang baik 

serta dapat 

meminimalisir 

kehilangan air 

Water losses kecil Pengukuran 

dengan current 

meter 

Tidak dapat 

dilakukan jika 

ada 

pengeringan 

saluran, 

pengukuran 

debit tidak efek 

jika terjadi 

banjir, current 

meter tidak 

terkalibrasi 

OUTPUT Lining saluran 

dapat berfungsi 

mengalirkan air 

Air dapat mengalir 

dengan baik 

Peninjauan 

langsung di 

lapangan 

Tidak 

kerusakan 

bangunan/ 

Adanya 

kebocoran 
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 PROJECT 

SUMMARY 

INDICATOR MEANS OF 

VERIFICATION 

RISKS/ 

ASSUMPTIONS 

konstruksi 

ferosemen 

ACTIVITIES Lining saluran 

ferosemen 

terpasang pada 

saluran Sekunder 

Bangle dan 

Petaruman 

Bentuk terpasang 

sesuai dengan 

gambar 

1.Peninjauan 

langsung di 

lapangan 

 

1. Air tersedia  

2. Tanggul kuat 

menahan  

 

Kegiatan evaluasi dilaksanakan terhadap lining ferosemen yang telah dipasang selama 

8 tahun di Saluran Sekunder Bangle dan Saluran Sekunder Petaruman. Evaluasi 

terhadap kinerja saluran dibagi menjadi parameter seperti goals, outputs, outcomes, 

dan activities. hal tersebut sudah diperoleh pada saat dilaksanakannya monitoring. 

Apabila dilihat dari fungsinya, yaitu tujuan (goal) dilaksanakannya penerapan 

teknologi tersebut, kedua saluran dengan lining ferosemen tersebut masih dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik. Lining ferosemen pada Saluran Sekunder Bangle 

sebagai penguat dinding tanggul dan lining ferosemen pada Saluran Sekunder 

Petaruman untuk mengalirkan air. Indikator dalam pelaksanaan evaluasi telah 

tercapai, walaupun pada saat ini masih terdapat kerusakan-kerusakan akibat aktivitas 

warga sekitar. Tercapainya kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan 

peninjauan langsung di lapangan serta pengukuran terhadap debit dan struktur lining 

ferosemen. 

Lining dengan bahan ferosemen pada saluran irigasi merupakan salah satu teknologi 

terapan yang tepat guna untuk mengetasi masalah operasi dan pemeliharaan saluran 

irigasi pada saat ini. Penerapan tersebut dapat dikategorikan untuk investasi operasi 

dan pemeliharaan dalam jangka panjang. Meskipun pada saat pemasangannya lining 

berbahan ferosemen tergolong lebih mahal dibandingkan dengan pasangan batu kali, 

namun dari segi umur pemeliharaannya saluran dengan lining berbahan ferosemen 

tergolong mempunyai umur layanan lebih panjang. 
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BAB 3  

PENUTUP 

Kegiatan Evaluasi Penerapan Teknologi dan Pengelolaan Sistem Informasi Bidang 

Irigasi terdiri dari monitoring dan evaluasi penerapan teknologi bidang irigasi serta 

pengelolaan sistem informasi bidang irigasi. Kegitan tersebut telah dilaksanakan pada 

tahun 2019 dengan capaian output berupa Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi 

Bidang Irigasi dan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan Teknologi Bidang 

Irigasi. 

3.1 Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Irigasi 

Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Irigasi membahas mengenai 

pengelolaan sistem informasi hasil litbang dengan output yang telah dicapai adalah 

pengelolaan terhadap laporan hasil penelitian tahun-tahun sebelumnya. Sistem basis 

data yang digunakan untuk mengelola adalah open source cloud yang dapat diakses 

secara mudah oleh pegawai Balai Litbang Irigasi. Pengelolaan terhadap website irigasi 

disesuaikan dengan Keputusan Menteri PUPR No 450/KPTS/M/2017 tentang Daftar 

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian PUPR. Updating 

terhadap website irigasi terdapat pada informasi yang ditampilkan yaitu hasil dari 

teknologi terapan Balai Litbang Irigasi serta layanan perpustakaan yang dapat diakses 

pada alamat web.irigasi.net. Pada dokumen ini juga membahas mengenai sinkronisasi 

SIG-SDA sebagai bagian dari pengelolaan sistem informasi bidang irigasi. Tahapan 

sinkronisasi SIG-SDA telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari Bidang Progrev 

Puslitbang SDA. Penyampaian raw data kegiatan penelitian dan pengembangan 

teknologi irigasi telah lengkap dilaksanakan. Proses penyampain data secara online 

dapat diakses melalui cloud.irigasi.net. Cara tersebut dianggap efektif dan efisien 

karena data-data dapat diunduh langsung secara online. 

3.2 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Teknologi 

Hasil dari monitoring dan evaluai penerapan teknologi ditunjukkan dengan adanya 

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan Teknologi Bidang Irigasi yang berisi 

mengenai monitoring dan evaluasi penerapan SMOPI di DI Bondoyudo Kabupaten 

Jember serta penerapan lining saluran irigasi berbahan ferosemen di Kabupaten 

Karawang. Pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan SMOPI di DI 
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Bondoyudo tercapai identifikasi aset yang dipinjamkan oleh Balai Litbang Irigasi 

kepada juru dan pengamat untuk pengisian aplikasi SMOPI sesuai dengan Berita Acara 

Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Nomor : 001/BAP-BMN/I/2019. Selain itu 

telah teridentifikasi kendala dan manfaat yang dihadapi oleh pengelola irigasi dalam 

menerapkan teknologi SMOPI. Berdasarkan hal tersebut beberapa tindak lanjut yang 

dilakukan Balai Litbang Irigasi terhadap pelaksanaan teknologi terapan ini adalah 

penarikan terhadap alat (komputer, smartpnone tablet, dan modem) pada pengelola 

irigasi UPT Jatiroto Kabupaten Lumajang. Hal tersebut dilakukan karena pengisian 

blangko operasi menggunakan SMOPI sudah tidak berjalan. Sosialisasi terhadap 

pengelola irigasi di Kabupaten Jember dilaksanakan sebagai sarana untuk 

mempersiapkan pengelola irigasi terhadap perkembangan teknologi informasi, salah 

satunya adalah SMOPI. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap lining 

ferosemen adalah telah survey pada lokasi penerapan lining saluran irigasi berbahan 

ferosemen. Survey lokasi dilaksanakan untuk menyusun metode dalam monitoring 

dan evaluasi penerapan teknologi tersebut. Metode yang telah ditentukan adalah 

metode monitoring terhadap struktur bangunan serta monitoring kehilangan air pada 

saluran. Kondisi lining berbahan ferosemen pada Saluran Sekunder Bangle dan 

Petaruman masih baik. Beberapa kerusakan terdapat pada dinding lining akibat 

adanya aktivitas warga sekitar. Meskipun demikian, fungsi dari penerapan lining 

berbahan ferosemen pada saluran tersebut masih berjalan dengan baik. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Kuisioner Monitoring dan Evaluasi SMOPI 

Lampiran 2.  Pengukuran Debit Saluran 
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No. Order : Tanggal diterima :

Pekerjaan : Tanggal dikerjakan :

Nama / Jenis Saluran : Tanggal selesai :

No Uji dan Kedalaman : Luas Penampang : 0.1 m²

Kode Kalibrasi Alat : Kecepatan rata-rata ##

Kondisi Cuaca : Debit : 0. m³/s

Lokasi Pengujian :

Jarak Kedalaman Kecepatan Luas

dari tepi Air 0,2d 0,6d 0,8d rai Penampang Basah

(m) (m) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m²) (m³/s)

0,000 0,000 0,000 0,000

1 0,150 0,655 0,098 0,098 0,049 0,005

2 0,350 0,660 0,092 0,092 0,132 0,012

3 0,550 0,652 0,122 0,122 0,131 0,016

4 0,750 0,650 0,125 0,125 0,130 0,016

5 0,950 0,650 0,115 0,115 0,130 0,015

6 1,150 0,640 0,089 0,089 0,129 0,011

7 1,360 0,000 0,070 0,070 0,067 0,005

0,080329

(F-01/BLIRIGASI/28-HD-01 Rev.: 01)

.............................................. ......................................

Keterangan

Bekasi,..............................

Diperiksa/Disetujui oleh : Diuji oleh:

Kepala Laboratorium,  Teknisi,

No 

Titik

Pembacaan Kecepatan
Debit Gambar Sketsa dan ukuran penampang 

basah

PENGUKURAN DEBIT SALURAN IRIGASI DENGAN CURRENT METER

Q hulu =

LP-637 IDN 

FORMULIR 

HASIL PENGUJIAN 

( SNI - 8066 - 2015  )

2

3

4

5

6

7

1
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No. Order : Tanggal diterima :

Pekerjaan : Tanggal dikerjakan :

Nama / Jenis Saluran : Tanggal selesai :

No Uji dan Kedalaman : Luas Penampang : 0.1 m²

Kode Kalibrasi Alat : Kecepatan rata-rata ##

Kondisi Cuaca : Debit : 0. m³/s

Lokasi Pengujian :

Jarak Kedalaman Kecepatan Luas

dari tepi Air 0,2d 0,6d 0,8d rai Penampang Basah

(m) (m) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m²) (m³/s)

0 0,000 0,000 0,000 0,000

1 0,140 0,405 0,142 0,142 0,028 0,004

2 0,340 0,380 0,182 0,182 0,079 0,014

3 0,540 0,460 0,196 0,196 0,084 0,016

4 0,740 0,465 0,159 0,159 0,093 0,015

5 0,940 0,450 0,142 0,142 0,092 0,013

6 1,210 0,430 0,137 0,137 0,119 0,016

7 1,300 0,000 0,072 0,072 0,019 0,001

0,08015

(F-01/BLIRIGASI/28-HD-01 Rev.: 01)

.............................................. ......................................

LP-637 IDN 

FORMULIR 

HASIL PENGUJIAN 

Debit

PENGUKURAN DEBIT SALURAN IRIGASI DENGAN CURRENT METER

( SNI - 8066 - 2015  )

Keterangan

Diperiksa/Disetujui oleh : Diuji oleh:

Kepala Laboratorium,  Teknisi,

No 

Titik

Pembacaan Kecepatan

Gambar Sketsa dan ukuran penampang 

basah

Bekasi,..............................

Q hilir =

2

3

4

5

6

7

1
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Perhitungan Q (pengambilan) 

 

Volume = 800 ml = 0,8 liter 
Time = 5,8 detik    

      
      

Q 
(pengambilan) = 0,138 liter/detik   

 

 

 

Perhitungan Kehilangan Air  

 

Q hulu = 0,080329 m3/detik = 80,329 liter/detik 

Q (pengambilan) =    0,138 liter/detik 

Q hilir = 0,080146 m3/detik = 80,146 liter/detik 

       

       

Q (Kehilangan di saluran) = Qhulu - (Qhilir + Q (Pengambilan))   

= 0,045 liter/detik    
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