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KATA	PENGANTAR	

	

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang  

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, maka pada tahun 2019 Sub Bagian Tata Usaha Balai Litbang Irigasi 

melaksanakan kegiatan Penerbitan Jurnal Irigasi. 

Kegiatan Penerbitan Jurnal Irigasi dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan hasil-hasil 

litbang bidang ke-irigasi-an dan sebagai bentuk tanggung jawab dari para pejabat 

fungsional (peneliti, perekayasa) untuk mendayagunakan produk penelitian kepada 

masyarakat. Saat ini Jurnal Irigasi sudah melaksanakan tata kelola jurnal secara daring 

penuh yaitu proses pengiriman dan penyuntingan, penelaahan dan penerbitan naskah 

ilmiah dilaksanakan dalam suatu sistem aplikasi yang dinamakan terbitan berkala ilmiah 

elektronik (e‐journal). Output dari kegiatan ini adalah dokumen penerbitan jurnal dari 

kelompok dokumen layanan internal Satker Balai Litbang Irigasi. 

Dokumen output Penerbitan Jurnal Irigasi berisi tentang capaian yang telah dilaksanakan 

dalam kaitannya dengan sasaran output dan sasaran mutu, yaituJurnal Irigasi Volume 14 

Nomor 1 & 2, Tahun 2019. Dokumen output ini disusun oleh Santi Lestari, S.Sos.,M.Ak.  dan 

tim pelaksana di bawah koordinasi Midiah Sulastry Abubakar, ST dengan bimbingan 

Rahmat Suria Lubis, ST, MT. 

Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut 

terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan dan 

penyusunan laporan output	ini. Semoga dokumen output	ini dapat memberikan gambaran 

dan manfaat atas pelaksanaan kinerja Pusat Litbang SDA bagi semua pihak yang 

berkepentingan. 

Bandung, Desember 2019 

Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air, 
 

 

 

Prof. Dr. Ir. Eko Winar Irianto, MT  
NIP. 19660502 199402 1 001 
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BAB	1	
PENDAHULUAN 

 
 

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Pasal 230 disebutkan bahwa Balai Litbang Irigasi mempunyai tugas 
melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang irigasi. Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 231 disebutkan bahwa Balai Penelitian dan 
Pengembangan Irigasi salah satunya menyelenggarakan fungsi pelaksanaan diseminasi 
yaitu dengan penerbitan jurnal irigasi yang berada dibawah pengelolaan Subbagian Tata 
Usaha. 

Penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang ke-Irigasi-an 
memerlukan sarana komunikasi dalam bentuk media yang diterbitkan secara berkala. 
Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang berdampak pula pada 
pengelolaan dan penerbitan berkala ilmiah yang semula tercetak dengan proses cukup 
lama, kini menjadi lebih cepat dengan proses elektronik yang meliputi, pengiriman dan 
penyuntingan, penelaahan dan penerbitan naskah ilmiah dilaksanakan dalam suatu sistem 
aplikasi yang dinamakan terbitan berkala ilmiah elektronik (e‐journal). Tahun 2018 
terbitan berkala Jurnal Irigasi terbit dalam format daring (e‐journal) dan tercetak serta 
sudah mendapatkan reakreditasi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia, namun masih ada beberapa kendala dalam menjaring naskah sehingga 
mengalami keterlambatan dalam penerbitan. Tahun 2019 Jurnal Irigasi sudah bisa 
menerapkan e-journal, namun penerbitan yang dilaksanakan belum sesuai jadwal. 
Program kegiatan Penerbitan Jurnal Irigasi yang baik dapat berfungsi dalam mendukung 
terselenggaranya sarana dan prasarana ke-PU-an terutama dalam mendukung kegiatan 
penelitian dan pengembangan. 

Sasaran keluaran (ouput) kegiatan ini adalah tersusunnya satu dokumen  kegiatan 
Penerbitan Jurnal Irigasi di Balai Litbang Irigasi, yang terdiri dari Penerbitan Jurnal Irigasi 
Tercetak dan Online Bulan Mei dan Oktober Tahun 2019. 
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BAB	2	
HASIL	PELAKSANAAN	KEGIATAN	

 
2.1.		Penerbitan	Jurnal	Irigasi	

Jurnal Irigasi memuat hasil-hasil penelitian, pengembangan, kajian dan studi kasus terkait 
irigasi dan drainase. Ruang lingkup Jurnal Irigasi meliputi survei, investigasi, desain, 
akuisisi lahan, konstruksi, operasi, pemeliharaan di sistem irigasi yang ditinjau baik dari 
sisi teknis, ekonomi dan kelembagaan. Naskah yang masuk melalui OJS Jurnal Irigasi 
setidaknya masuk lebih dari dua puluh seperti pada Tabel 1. Berdasarkan hasil review 
terdapat beberapa naskah yang secara substansi lingkup JI tidak memenuhi syarat 
sehingga oleh editor disarankan untuk ditambahkan pembahasannya. Proses selanjutnya 
juga sangat tergantung kesediaan Penulis untuk memperbaiki, menambahkan, serta 
mengakomodir masukan awal dari editor. Proses dilanjutkan dengan review oleh Mitra 
Bestari.  

Penerbitan Jurnal Irigasi 2019 memuat 10 (sepuluh) naskah,  terbit pada Volume 14, 
Nomor 1, Tahun 2019 (Daftar naskah pada Tabel 2). Kemudian terbit pada Volume 14, 
Nomor 2, Tahun 2019 (Daftar naskah pada Tabel 3). 

Proses copy edit dilakukan terhadap tiga naskah yang dilakukan oleh Santi Lestari, S.Sos 
dan Dewi Arifianty Agustina, SP. Detail judul naskah pada tahap ini serta tahap edit lainnya 
seperti pada Tabel 2 dan 3. Naskah yang telah melalui berbagai proses penyuntingan 
dilampirkan pada Tabel 1. 

2.2.		Manajemen	Penerbitan		

Rapat dewan redaksi dilakukan secara berkala baik di Balai irigasi Bekasi, maupun di Pusat 
lotbang Sumber daya air di Bandung, dengan agenda utama adalah pembahasan kemajuan 
proses edit naskah secara keseluruhan. Rapat dewan redaksi juga digunakan sebagai ajang 
bertukar pikiran untuk membahas substansi pada naskah yang masih belum dipahami oleh 
editor bagian. Rapat dewan redaksi juga mengundang praktisi yang memiliki pengalaman 
yang mumpuni dalam penerbitan jurnal ilmiah. 

Peningkatan pengetahuan tim Jurnal Irigasi terkait dengan pengetahuan penerbitan juga 
diasah melalui diskusi dengan praktisi terkait. Tahapan secara detail pada OJS Jurnal irigasi 
dibahas dan dijelaskan masing-masing kepada tim sesuai dengan perannya. Terkait 
manajemen penerbitan juga memerlukan peningkatan kemampuan tim dalam 
menggunakan aplikasi OJS, sehingga proses edit naskah lebih terstruktur dengan baik dan 
dari sisi waktu dapat tercapai.  
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Tabel 1 Status Naskah Masuk Melalui OJS Jurnal Irigasi  

No.	 ID	 Judul	 Penulis	 Editor	

1 217 Analisis Kebutuhan Air Tanaman dan Indek Pertanaman 
di DAS Antokan Kabupaten Bondowoso Jawa Timur 

Idah Andriyani, Indarto, 
Bintang Candra Jatmiko 

Segel Ginting 

2 218 Analisa Perhitungan Dimensi Saluran Irigasi Bendung Sei 
Padang Daerah Irigasi Bajayu Kab. Serdang Berdagai 

Nurmaidah, Hanna Triana 
Siregar 

Dadan 
Rahmandani 

3 221 Kelembagaan Irigasi Berbasis Komunal pada Dataran 
Tinggi (Studi Kasus di Desa Tonasa Kecamatan 
Tombolopao Kabupaten Gowa) 

Nurdin Susi Hidayah 

4 223 Pengembangan Boks Tersier Dilengkapi Pintu Klep 
Precast Berbahan Ferrosemen 

Susi Hidayah Hanhan Ahmad

5 225 Studi Sedimen Suspensi di Tikungan Saluran Terbuka 
(Studi Kasus : Saluran Irigasi Mataram) 

Ady Purnama Segel Ginting

6 227 Uji Kinerja Pot Terapung untuk Budidaya Sayuran di 
Lahan Basah 

Lily Endah Diansari, Satyanto 
K Krido Saptomo, Budi Indra 
Setiawan  

Dadan 
Rahmandani 

7 228 Pengukuran dan Perhitungan Hidrolis Saluran Ruas Bam.0 
– Bam.1 Megang Tikip Kabupaten Musi Rawas 

Okma Yendri  Segel Ginting 

8 229 Peningkatan Efisiensi Aplikasi Air pada Petakan Sawah 
dengan Penerapan Irigasi Evaporatif (Kajian Teoritis) 

Ardiansyah - -, Budi Indra 
Setiawan, Chusnul Arif, 
Satyanto Krido Saptomo  

Joko Triyono 
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No.	 ID	 Judul	 Penulis	 Editor	

9 231 Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Sistem Irigasi 
di Wilayah Kering Pulau Timor melalui Pendekatan 
Principal Component Analysis 

Ida Nurwiana  Susi Hidayah 

10 238 Studi Perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen 
(Chekdam) di Hilir Kali Pacal Bojonegoro 

Harjono ST, Yulis Widhiastuti Dadan 
Rahmandani 

11 245 Pengembangan Sensor Debit Air Realtime Berbasis 
Internet Of Things (Iot) untuk Mendukung Modernisasi 
Irigasi 

Bayu Dwi Apri Nugroho, 
Benyamin Nahak, Umi 
Hapsari, Fadila Suryandika, 
Badiatun Nihayah  

Dadan 
Rahmandani 

12 247 Pembaharuan Konsep Analisis Klimat Untuk Operasi dan 
Pemeliharaan (OP) Irigasi Modern 

Bayu Dwi Apri Nugroho, Sigit 
Supadmo Arif  

Widya 
Utaminingsih 

13 248 Prediksi Hujan dan Debit Aliran untuk Mendukung 
Pengelolaan Irigasi  

Pian Sopian Amsori, Tasya 
Asyantina, Irfan Sudono, 
Segel Ginting, Eko Winar 
Irianto 

Hanhan Ahmad 

14 256 Perencanaan Embung Waelerong untuk Pemenuhan 
Kebutuhan Air Irigasi di Daerah Irigasi Waelerong Ruteng 

Denik Sri Krisnayanti  Segel Ginting 

15 257 Kehilangan Air pada Saluran Primer setelah Digunakan 
Kolam Ikan Air Deras. (Studi Kasus Daerah Irigasi Kelingi 
Tungumulyo Kabupaten Musi Rawas) 

Okma Yendri Susi Hidayah
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No.	 ID	 Judul	 Penulis	 Editor	

16 259 Rancang Bangun Pompa Tanpa Mesin dengan Sumber 
Penggerak Turbin Air 

elvi yanti,  
Rusnam Rusnam,  
Dian Frengky Novembra 

Dadan 
Rahmandani 

17 260 Analisis Kesiapan Modernisasi Irigasi pada Daerah Irigasi 
Kewenangan Pemerintah Provinsi di Kabupaten 
Mojokerto 

Dian Puspita Sari Widya 
Utaminingsih 

18 261 Pemantauan Dinamika Tinggi Muka Air Secara Otomatis 
Di Lahan Gambut 

Nur Wakhid, Zainudin Hanhan Ahmad

19 263 Perencanaan Embung Waelerong untuk Pemenuhan 
Kebutuhan Air Irigasi di Daerah Irigasi Waelerong Ruteng 

Denik Sri Krisnayanti, Elsy E. 
Hangge, Eugenius Nino 
Mbauth, Alvine C. Damayanti

Segel Ginting

20 265 Analisis Sistem Pemberian Air Irigasi Metode 
Konvensional dan Pengaruh Sumur Renteng terhadap 
Peningkatan Intensitas Tanaman Padi 

Ahmad Efendi, Donny 
Harisuseno, Tri Budi Prayogo

Hanhan Ahmad

21 266 Analisis Ketersediaan Air Berbasis Hujan Satelit di Sub 
Das Brantas Hulu 

Hizbul Maulana, Ery 
Suhartanto, Donny 
Harisuseno 

Susi Hidayah 
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Tabel 2. Daftar Naskah Jurnal Irigasi  
Volume 14, Nomor 1 Tahun 2019 

No 
Judul Naskah/Penulis/Section Editor/Copy 

Editor 
Penulis 

1 Analisis Sistem Pemberian Air Irigasi Metode 
Konvensional Dan Pengaruh Sumur Renteng 
Terhadap Peningkatan Intensitas Tanaman Padi 

Ahmad Efendi 
 

2 Peningkatan Efisiensi Aplikasi Air Pada Petakan 
Sawah Dengan Penerapan Irigasi Evaporatif 
(Kajian Teoritis) 

Ardiansyah, 
Budi Indra Setiawan, 
Chusnul Arif, 
Satyanto Krido 
Saptomo 

3 Water Balance Analysis On Water Management 
Of Organic System Of Rice Intensification 
(Organic-SRI) In West Java, Indonesia 

Chusnul Arif, STP, 
Budi Indra Setiawan, 
Septian Fauzi Dwi S., 
Masaru Mizoguchi 

4 Pembaharuan Konsep Analisis Klimat Untuk 
Operasi Dan Pemeliharaan (OP) Irigasi Modern 

Bayu Dwi Apri 
Nugroho,  
Sigit Supadmo Arif 

5 Analisis Kesiapan Modernisasi Irigasi Pada 
Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi 
di Kabupaten Mojokerto 

Dian Puspita Sari 

 
Tabel 3 Daftar Naskah Jurnal Irigasi  

Volume 14, Nomor 2 Tahun 2019 

1 Teknik Identifikasi Saluran Irigasi pada Citra 
Satelit Resolusi Tinggi dengan Penggabungan 
Komposit RGB, Indeks Saluran, dan Interpretasi 
Visual. 

Bambang Trisakti, 
Udhi C. Nugroho, 
Hanhan A. 
Sofiyuddin, 
Naufal Syauqi 

2 Akselerasi Waktu Pelaporan Operasi Irigasi 
Menggunakan Perangkat Lunak Berbasis Web 
Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan 
Irigasi. 

Hanhan A. 
Sofiyuddin, Dadan 
Rahmandani 

3 Pendugaan Komponen Keseimbangan Air Di 
Lahan Sawah Dengan Linear Programming 

Chusnul Arif 
 

4 Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja 
Sistem Irigasi Di Wilayah Kering Pulau Timor 
Melalui Pendekatan Principal Component 
Analysis 

Ida Nurwiana 
 

5 Optimasi Operasi Irigasi pada Kondisi Darurat 
Pasca Bencana Gempa di Daerah Irigasi Gumbasa, 
Sigi, Sulawesi Tengah. 

Haryo Istianto, 
Hanhan A. 
Sofiyuddin  
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BAB	3	
PENUTUP 

 

Penerbitan Jurnal Irigasi Volume 14, Nomor 1 dan 2, masing-masing memuat 5 naskah 
yang telah melewati proses review dari Penyunting dan Mitra Bestari secara daring melalui 
OJS Jurnal Irigasi. Hasil kegiatan Penerbitan Jurnal Irigasi yang telah dilaksanakan dari 
bulan Januari – Desember 2019, secara fisik mencapai 100%, dari rencana 100%. Beberapa 
kendala kegiatan penerbitan Jurnal Irigasi disebabkan oleh faktor eksternal dan internal 
dan sudah diatasi dengan menyelesaikan proses review dan editing seefektif mungkin. 

	
Saran	
1) Kerjasama dari seluruh tim redaksi, peneliti terkait, serta  pimpinan lembaga penaung 

jurnal dan berbagai pihak di lingkup Balai Litbang Irigasi agar dapat melakukan 
promosi lebih luas, sehingga bank naskah yang masuk ke redaksi dapat minimal 
mencukupi untuk satu edisi di depan, dan jurnal dapat terbit tepat waktu. 

2) Peningkatan teknik penyuntingan naskah tidak hanya dari sisi penguasaan 
materi/konten naskah, namun juga terkait tata penulisan karya ilmiah juga masih 
perlu digiatkan. 

3) Memberikan panduan penggunaan OJS baik bagi penulis maupun mitra bestari juga 
perlu dibuat pada salah satu menu di jurnal online tentu akan memberikan kemudahan 
dalam proses penerbitan. 

4) Apabila setiap laporan akhir dari kegiatan penelitian dapat dibuat menjadi naskah 
jurnal ilmiah, maka bahan naskah untuk terbit setiap edisi dapat terpenuhi. 
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Jurnal Irigasi merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil-hasil penelitian, pengembangan, kajian dan studi 
kasus terkait irigasi dan drainase. Ruang lingkup Jurnal Irigasi meliputi survei, investigasi, desain, akuisisi lahan, 
konstruksi, operasi, pemeliharaan di sistem irigasi yang dapat ditinjau dari sisi teknis, ekonomi dan juga 
kelembagaan. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas penerbitan, mulai tahun 2019 Jurnal Irigasi memuat lima 
artikel ilmiah dalam setiap terbitannya.  

Semakin meningkatnya kebutuhan air serta terbatasnya persediaan air untuk irigasi dan keperluan lainnya 
terutama pada musim kemarau, mengharuskan penyaluran dan pemakaian air irigasi dilaksanakan secara lebih 
efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan pola operasi irigasi alternatif, salah satunya melalui peningkatan 
intensitas tanam padi melalui pemanfaatan debit surplus sungai, penerapan sumur renteng, dan sistem giliran. 
Pada penelitian yang dilakukan di DI Sumber Pakem, Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso, usulan pola 
operasi direncanakan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap peningkatan intensitas tanam. Berdasarkan 
hasil penelitian, optimalisasi pemanfaatan debit surplus sungai dapat meningkatkan intensitas tanam padi saat 
Musim Tanam 1 dan Musim Tanam 2. Debit surplus sungai yang dimanfaatkan untuk mengisi sumur renteng juga 
dapat dipergunakan pada saat Musim Tanam 3 untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. 

Mengantisipasi ketersediaan air yang semakin terbatas juga dapat dengan terus mencari cara budidaya tanaman 
padi yang mengarah pada penghematan konsumsi air. Artikel kedua edisi ini menganalisa efektifitas irigasi 
berselang dengan neraca air dan penerapan pupuk organik pada lahan SRI (SRI-Organik). Penelitian dilakukan di 
Desa Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sensor parameter cuaca dan tanah dipasang di lahan 
untuk mendapatkan data harian kondisi lapang termasuk pertumbuhan tanaman. SRI-Organik menghasilkan 
33% produksi lebih tinggi dari sistem pertanian konvensional di lokasi yang sama. Kunci keberhasilan irigasi 
berselang adalah dengan menjaga tinggi muka air dipermukaan tanah (macak-macak) pada fase vegetatif dan 
generatif.  Oleh sebab itu, cara ini dapat menjadi alternatif pilihan bagi petani ketika sumber daya air berkurang 
karena perubahan iklim. 

Isu perubahan iklim dan pemanasan global telah mendorong pentingnya melakukan modernisasi irigasi agar 
pengelolaan irigasi menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, data perubahan iklim dan cuaca juga perlu dijadikan 
sebagai masukan dalam pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan (OP) sehingga OP tidak lagi bersifat statis namun 
menjadi fleksibel/lentur. Dalam menghitung ketersedian air, debit andalan merupakan hal yang sangat penting. 
Penelitian mengenai pembaharuan konsep prediksi debit andalan untuk operasi dan pemeliharaan irigasi 
modern, membuat estimasi ketersediaan air dengan dua metode, yaitu model Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dan 
model probabilistik (P80) sebagai pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode dengan Jaringan 
Syaraf Tiruan lebih mendekati nyata dibandingkan dengan probabilistik. Penggunaan JST memberikan alternatif 
untuk memprediksi debit yang lebih luwes terutama pada kondisi ekstrem sehingga penentuan pola tanam serta 
aktivitas OP lainnya dapat disesuaikan. 

Modernisasi irigasi di Indonesia merupakan upaya mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif yang 
berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan melalui 
peningkatan keandalan penyediaan air, prasarana, pengelolaan irigasi, institusi pengelola, dan sumber daya 
manusia. Sebelum melaksanakan modernisasi irigasi, diperlukan adanya suatu penilaian untuk mengukur tingkat 
kesiapan suatu daerah irigasi. Artikel analisis kesiapan modernisasi irigasi pada edisi ini dilakukan pada daerah 
irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. 
Terdapat 5 kriteria dan 34 sub kriteria untuk menentukan skala prioritas kesiapan suatu daerah irigasi dalam 
melaksanakan modernisasi irigasi. Analisis dilakukan menggunakan metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process 
(FAHP) untuk mendapatkan bobot masing-masing kriteria dan sub kriteria, kemudian metode Simple Additive 
Weighting (SAW) digunakan untuk mendapatkan skala prioritas kesiapan daerah irigasi.  

Pemenuhan kebutuhan air pada tingkat petak tersier selama ini belum sepenuhnya dilakukan secara presisi. 
Kesadaran akan pentingnya pengelolaan air pertanian yang presisi, membutuhkan berbagai ide dan metode 
untuk penerapannya di sawah. Salah satu ide yang bisa dikategorikan ke dalam pertanian presisi sekaligus 
teknologi tepat guna, adalah irigasi evaporatif. Irigasi evaporatif adalah ide untuk mengendalikan pemberian air 
irigasi berdasarkan respon langsung kebutuhan air tanaman, yaitu evapotranspirasi. Prinsip perancangan 
dilakukan dengan mensimulasikan penurunan muka air pipa kontroler yang menggambarkan penurunan tebal 
air petakan. Agar ide ini dapat diterapkan, perlu dilakukan pembuatan katup irigasi evaporatif dan dilakukan 
percobaan pada berbagai ukuran petakan. Penyesuaian petakan dengan pemberian parit irigasi harus dilakukan 
untuk menyediakan jalur air bagi petak berikutnya. 

Semoga naskah-naskah yang kami sajikan dapat bermanfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan. Akhir kata 
Redaksi mengucapkan selamat membaca. 
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ABSTRACT 

The Irrigation Area of Sumber Pakem has an irrigation service area of 1,151 ha, located in Jember Regency and Bondowoso 
Regency in the Province of East Java. The existing water supply system in the study area has not been implemented 
effectively and efficiently. Thus, there are problems in the water distribution during the dry season and fluctuations of 
water availability between the rainy season and the dry season in Banyubang River. The excess discharge in the rainy 
season can be stored and used to increase the supply of irrigation in the dry season. Therefore, the purpose of this study is 
to propose alternative irrigation operational method through the optimization of the surplus discharge of Banyubang 
River, the application of connected wells, and intensive rotation system. In this study, the proposed method was planned 
and its impact were evaluated on increased cropping intensity.The result showed that the utilizing of river surplus 
discharge in the study area can increase rice planting intensity during the Planting Season 1 by 2.03% and Planting Season 
2 by 27.28%. The surplus discharge is also utilized to fill the 6,599 connected wells (103 network) with the addition of a 
discharge intake of 6.00 l/s for 135.33 days. The connected wells is filled during abundant river discharge when the 
irrigation was carried out continuously so as not to interfere with irrigation water distribution in the study area. Water 
which is stored in the wells can be used in Planting Season 3 to meet the water needs of tobacco plants covering an area of 
467 ha. Thus, rice planting area in this period can be increased to 684 ha. The application of a connected wells and intensive 
rotation system in the Planting Season 3 can increase rice cropping intensity by 38.02%. 

Keywords: river discharge surplus, water balance, connected wells, rotation system, cropping intensity 
 

ABSTRAK 

Daerah Irigasi (DI) Sumber Pakem mempunyai luas daerah layanan irigasi 1.151 ha terletak di Kabupaten Jember dan 
Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Sistem pemberian air eksisting di daerah studi belum dilaksanakan secara 
efektif dan efisien sehingga terjadi permasalahan pembagian air saat musim kemarau serta terjadinya fluktuasi 
ketersediaan air antara musim hujan dan musim kemarau di Sungai Banyubang. Kelebihan debit pada musim hujan 
dapat disimpan dan digunakan untuk menambah pasokan irigasi di saat musim kemarau. Untuk itu tujuan dari studi ini 
adalah untuk mengusulkan pola operasi irigasi alternatif melalui optimalisasi pemanfaatan debit surplus Sungai 
Banyubang, penerapan sumur renteng, dan penerapan giliran secara intensif. Dalam studi ini, usulan pola operasi 
tersebut direncanakan dan dievaluasi dampaknya terhadap peningkatan intensitas tanam. Dari hasil studi, optimalisasi 
pemanfaatan debit surplus sungai pada daerah studi dapat meningkatkan intensitas tanam padi saat Musim Tanam 1 
sebesar 2,03% dan Musim Tanam 2 sebesar 27,28%. Debit surplus sungai juga dimanfaatkan untuk mengisi sumur 
renteng sebanyak 6.599 sumur (103 jaringan) dengan penambahan debit intake sebesar 6,00 l/s selama 135,33 hari. 
Pengisian sumur renteng dilakukan saat debit sungai berlebih dan sistem pemberian air irigasi dilakukan secara terus-
menerus sehingga tidak mengganggu pola pemberian air irigasi pada daerah studi. Air tersimpan di sumur renteng 
dapat digunakan saat Musim Tanam 3 untuk memenuhi kebutuhan air tanaman tembakau seluas 467 ha. Dengan 
demikian, luas tanam padi pada periode tersebut dapat meningkat menjadi 684 ha. Penerapan sumur renteng dan 
sistem giliran secara intensif pada Musim Tanam 3 dapat meningkatkan intensitas tanam padi sebesar 38,02%. 

Kata Kunci: debit surplus sungai, neraca air, sumur renteng, sistem giliran, intensitas tanam 
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I. PENDAHULUAN 

Pembangunan pada sektor pertanian dewasa ini 
diarahkan untuk menuju pertanian yang efisien 
dan tangguh, mengingat upaya peningkatan 
produksi beras untuk mencukupi kebutuhan 
pangan bagi penduduk yang jumlahnya terus 
meningkat selalu menjadi prioritas utama dalam 
pembangunan pertanian di Indonesia (Suwarno, 
2010). Dengan demikian, tuntutan terhadap 
kinerja irigasi yang lebih baik semakin meningkat 
untuk mendukung peningkatan produksi 
pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan 
pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, 
khususnya petani (Angguniko & Hidayah, 2017). 

Semakin meningkatnya kebutuhan air dalam 
rangka intensifikasi dan perluasan areal 
persawahan, serta terbatasnya persediaan air 
untuk irigasi dan keperluan lainnya terutama pada 
musim kemarau, maka penyaluran dan pemakaian 
air irigasi harus dilaksanakan secara lebih efektif 
dan efisien (Muiz, Harisuseno, & Asmaranto, 
2017). Pengelolaan sistem irigasi yang baik sangat 
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air pada 
lahan pertanian dengan cara sistem pemberian dan 
pembagian airnya secara tepat agar semua 
tanaman mendapatkan air sesuai dengan 
kebutuhannya. 

Pada bulan-bulan basah (musim penghujan) para 
petani tidak perlu khawatir dalam memperoleh air 
yang cukup bagi kebutuhan tanaman mereka. 
Namun pada bulan-bulan kering (musim kemarau) 
atau saat curah hujan yang turun hanya sedikit, 
debit air dari sumber air irigasi akan berkurang, 
sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan air bagi 
tanaman para petani (Perwitasari & Bafdal, 2016). 
Upaya peningkatan ketahanan air irigasi dapat 
dilakukan berdasarkan indikator ketahanan air 
irigasi, yang salah satunya adalah menambah 
tampungan air berupa waduk, embung dan 
sebagainya (Hatmoko, Radhika, Firmansyah, & 
Fathoni, 2018). Ketersediaan air dan infrastruktur 
tampungan air sangat mempengaruhi terhadap 
ketahanan air irigasi yang mempunyai peran 
penting terhadap ketahanan pangan (Gohar, Amer, 
& Ward, 2015). 

Sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah 
dalam memenuhi ketahanan air irigasi tersebut 
adalah dengan membangun sumur renteng pada 
daerah irigasi melalui pemanfaatan debit surplus 
sungai serta penerapan sistem giliran secara 
intensif. Penerapan sistem pengairan dengan 
menggunakan sumur renteng sudah diterapkan 
pada sawah tadah hujan di wilayah lahan pesisir 
pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumur 
renteng yang diterapkan berupa bak-bak 
penampung air dengan tujuan untuk mendekatkan 

dan memudahkan pengairan pada usaha tani 
sehingga penggunaan air lebih efisien atau tidak 
boros (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 
2006). Penerapan sumur renteng pada Daerah 
Irigasi (DI) Tibunangka Kabupaten Lombok 
Tengah bertujuan menampung air dari saluran 
sekunder untuk memenuhi kebutuhan air tanaman 
tembakau saat musim kering sehingga intensitas 
tanam pada daerah irigasi tersebut meningkat 
(Kunaifi, Limantara, & Priyantoro, 2011).  

Penerapan sumur renteng dapat dilakukan pada 
daerah irigasi, yang terletak pada Daerah Aliran 
Sungai (DAS) yang kecil dan atau DAS yang tidak 
mempunyai infrastruktur bangunan penyimpan 
air seperti waduk, embung dan sejenisnya. Sumur 
renteng dapat dijadikan sebagai media untuk 
menyimpan kelebihan air pada saat musim hujan 
untuk dimanfaatkan pada saat musim kemarau, 
dengan memaksimalkan pemanfaatan debit sungai 
pada saat berlimpah di musim hujan. 

Studi ini dilakukan di DI Sumber Pakem yang 
terletak di Kabupaten Jember dan Kabupaten 
Bondowoso. Di lokasi ini, fluktuasi ketersediaan air 
antara musim hujan dan musim kemarau cukup 
besar. Ketersediaan air pada musim kemarau 
sangat rendah menyebabkan permasalahan 
pembagian air. Lain halnya pada musim hujan, 
debit Sungai Banyubang cukup besar dan belum 
dimanfaatkan secara maksimal. Untuk memenuhi 
kebutuhan air irigasi pada DI Sumber Pakem saat 
musim kemarau, maka perlu dilakukan sebuah 
studi terhadap metode/ alternatif untuk 
memaksimalkan pemanfaatan kelebihan air pada 
saat musim hujan yang dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan air tanaman tembakau di DI 
Sumber Pakem pada saat musim kemarau (musim 
tanam ketiga). Selain itu juga dilakukan penerapan 
sistem giliran secara intensif pada daerah studi 
sehingga intensitas tanam padi meningkat yang 
pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan 
petani dan mendukung program swasembada 
pangan pemerintah. 

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengusulkan 
pola irigasi alternatif melalui optimalisasi 
pemanfaatan debit surplus Sungai Banyubang, 
penerapan sumur renteng, dan penerapan giliran 
secara intensif. Dalam studi ini, usulan pola operasi 
tersebut direncanakan dan dievaluasi dampaknya 
terhadap peningkatan intensitas tanam. Hasil studi 
ini diharapkan dapat digunakan dalam operasi 
irigasi di lokasi studi serta digunakan sebagai 
referensi untuk perencanaan operasi irigasi di 
lokasi lainnya. 
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II. METODOLOGI 

2.1. Lokasi Studi 

Studi dilakukan di DI Sumber Pakem seluas 1.151 
ha yang terletak di dua kabupaten yaitu Kabupaten 
Jember dan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa 
Timur. DI Sumber Pakem merupakan kewenangan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015). 

Sumber air DI Sumber Pakem berasal dari Sungai 
Banyubang yang dibendung oleh Bendung Sumber 
Pakem yang terletak di DAS Bedadung pada Sub 
DAS Banyubang seperti pada Gambar 1. Air yang 
dibendung oleh Bendung Sumber Pakem dialirkan 
melalui Saluran Sekunder Sumber Pakem 
sepanjang 7.889 meter, kemudian disadap oleh 
sepuluh bangunan sadap untuk dialirkan ke 
masing-masing petak tersier. 

 
   Sumber: UPT WS Sampean Setail di Bondowoso 

Gambar 1 Peta Lokasi Studi 

2.2. Pengumpulan Data 

Data-data yang dapat dikumpulkan untuk 
melakukan analisis atau perhitungan dalam studi 
ini adalah sebagai berikut: (1) data debit rerata 10 
harian intake bendung tahun 2000-2017;  
(2) data debit rerata 10 harian limpasan bendung 
tahun 2000-2017 untuk menghitung potensi debit 
surplus sungai yang bisa digunakan untuk mengisi 
sumur renteng; (3) data tanaman 10 harian tahun 

2012-2017; (4) data kebutuhan air pertanaman 
tembakau; (5) data peta petak kuarter untuk 
penentuan lokasi sumur renteng. 

2.3. Analisis Debit Surplus Sungai 

Dependable flow (debit andalan) adalah debit 
minimum sungai untuk kemungkinan terpenuhi 
yang sudah ditentukan dapat dipakai untuk irigasi. 
Kemungkinan terpenuhi ditetapkan 80% atau 
kemungkinan bahwa debit sungai lebih rendah 
dari debit andalan adalah 20% (Direktorat Irigasi 
dan Rawa, 2013). Untuk bentuk tabel, data debit 
harian diurutkan dari nilai terbesar sampai 
terkecil, persen keandalan diperoleh seperti 
Persamaan 1 yang dinyatakan dalam % 
(Triatmodjo, 2010). 

𝐾𝑒𝑎𝑛𝑑𝑎𝑙𝑎𝑛 (%) =
𝑚

𝑛+1
  ............................................. (1) 

Keterangan:   
m  = nomor urut data 
n = jumlah data 

Untuk menghitung besarnya debit intake yang 
datanya bersifat hipotetik digunakan nilai modus. 
Angka modus lebih bermanfaat sebagai angka 
prakiraan besarnya nilai tengah dan sebagai 
indikasi pusat penyebaran data (Asdak, 2004) 
dengan Persamaan 2. 

𝑀𝑜 = 𝐵 + 𝑖 [
𝑓−𝑓1

(𝑓−𝑓1)+(𝑓−𝑓2)
]  .........................................  (2) 

Keterangan:  

Mo = modus 
B  = batas bawah interval kelas modus 
i  = interval kelas 
f = frekuensi maksimum kelas modus 
f1 = frekuensi sebelum kelas modus 
f2 = frekuensi setelah kelas modus 

Analisis debit surplus sungai pada daerah studi 
mempertimbangkan debit kebutuhan di daerah 
hilir Bendung Sumber Pakem, dimana debit Sungai 
Banyubang juga dimanfaatkan untuk pengambilan 
air irigasi DI Makam, DI Kasambi, dan DI 
Banyubang. Debit surplus (Qsurplus) pada setiap 
bendung yang menyuplai DI tersebut dihitung 
sebagai selisih antara debit andalan dan debit 
intake irigasi. Debit andalan sungai yang dihitung 
menggunakan metode karakteristik aliran Q80. 
Debit intake irigasi yang dihitung menggunakan 
metode modus pada Persamaan 2. Debit surplus 
sungai yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi 
sumur renteng dan mengevaluasi kembali neraca 
air pada daerah studi didapatkan dari debit surplus 
terkecil dari Bendung Sumber Pakem dan bendung 
yang ada di hilir Bendung Sumber Pakem.  
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2.4. Analisis Neraca Air 

Neraca air di suatu daerah irigasi dibuat dengan 
tujuan untuk mengetahui perbandingan antara 
kebutuhan air tanaman terhadap debit andalan 
yang tersedia di intake. Debit andalan intake 
dibandingkan terhadap kebutuhan air tanaman 
yang dihasilkan berdasarkan pola tata tanam yang 
direncanakan. Evaluasi neraca air merupakan 
salah satu dasar pengambilan keputusan untuk 
pedoman pengelolaan air irigasi di dalam operasi 
sistem jaringan irigasi. Hal tersebut berkaitan 
dengan sistem pemberian air pada suatu daerah 
irigasi baik secara giliran maupun secara terus-
menerus. 

2.4.1. Identifikasi Intensitas Tanam Eksisting 

Intensitas tanam merupakan persentase luas 
tanam setiap jenis tanaman yang dapat diketahui 
berdasarkan pola tata tanam yang diterapkan di 
setiap musim tanam. Evaluasi intensitas tanam 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
seberapa besar intensitas tanam eksisting guna 
meningkatkan intensitas tanam berikutnya, 
khususnya intensitas tanam padi. Untuk 
mendapatkan intensitas tanam dapat dihitung 
dengan cara menjumlahkan persentase masing-
masing tanaman pada setiap musim tanam. 
Sehingga dapat diketahui apakah persentase 
intensitas tanam eksisting dan tanaman yang 
ditanam sesuai dengan rencana tata tanam yang 
telah ditetapkan. 

2.4.2. Kebutuhan Air Irigasi  

Kebutuhan air tanaman dalam studi ini dihitung 
menggunakan metode yang umum digunakan di 
lokasi studi, yaitu metode Palawija Relatif. Metode 
ini menghitung debit air yang dibutuhkan di 
bangunan sadap tersier oleh tanaman palawija 
seluas satu hektar yang dihitung berdasarkan 
Persamaan 3 (Martani, 1997). 

𝐹𝑃𝑅 =
𝑄

𝐿𝑃𝑅
 ........................................................................ (3) 

Keterangan:  
FPR = Faktor Palawija Relatif (l/s/ha.pol) 
Q = debit pada pintu pengambilan (l/s) 
LPR = Luas Palawija Relatif (ha.pol) 

Nilai LPR pada dasarnya merupakan perbandingan 
kebutuhan air antara jenis tanaman satu dengan 
jenis tanaman lainnya. Tanaman yang dijadikan 
sebagai pembanding adalah palawija yang 
mempunyai nilai 1 (satu). Semua kebutuhan air 
tanaman yang akan dicari terlebih dahulu 
dikonversikan dengan kebutuhan air palawija yang 
akhirnya didapatkan satu angka sebagai faktor 
konversi untuk setiap jenis tanaman. LPR 
merupakan hasil kali luas tanaman suatu jenis 

tanaman dikalikan dengan suatu nilai 
perbandingan antara kebutuhan air tanaman 
tersebut terhadap kebutuhan air oleh palawija. 
Angka pembanding LPR tanaman dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

LPR = Luas Tanam x Angka Pembanding LPR 
Tanam ..................................................................... (4) 

Sistem pemberian air yang diterapkan pada daerah 
studi adalah metode konvensional yaitu 
menggunakan metode FPR-LPR dengan sistem 
stagnant constant level (penggenangan terus-
menerus). Kebutuhan air di sawah dan debit yang 
diperlukan pada pintu pengambilan dihitung 
dengan menggunakan Persamaan 5 dan 6 
(Puteriana, Harisuseno, & Prayogo, 2016). 

𝑄1 =
𝐻𝑥𝐴

𝑇
𝑥10.000  ...........................................................  (5) 

𝑄2 =
𝑄1

86.400
𝑥

1

(1−𝐿)
  ...........................................................  (6) 

Keterangan:  
Q1 = kebutuhan harian air di lapangan/petak 

sawah (m3/hari) 
Q2 =  kebutuhan harian air pada pintu 

pemasukan (m3/s)   
H =  tinggi genangan (m)  
A =  luas area sawah (ha) 
T = interval pemberian air (hari) 
L = kehilangan air di lahan dan saluran (m) 

Dari jenis pemberian air irigasi, dapat 
dikelompokkan menjadi dua cara, yaitu: (1) terus 
menerus dan proporsional pada kondisi debit 
puncak dan debit berubah, dan (2) secara giliran 
berselang untuk kondisi debit tetap. Cara 
pemberian terus-menerus bisa diberikan pada 
kondisi saat faktor K ≥ 1 sedang untuk berselang 
hanya pada faktor K < 1. Faktor K dihitung 
berdasarkan Persamaan 7. Kriteria pemberian air 
irigasi dengan faktor K dan nilai FPR dijelaskan 
pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

Tabel 1 Angka Pembanding LPR Tanaman 

No. Jenis Tanaman 
Koefisien 

Pembanding 
1. Palawija 1 
2. 
 

Padi musim penghujan (rendeng) 
a. Penggarapan lahan untuk 

pembibitan 
b. Penggarapan lahan untuk 

tanaman padi 
c. Pertumbuhan/pemeliharaan 

 
20 

 
6 
 

4 
3. 
 

Padi musim kemarau (gadu ijin) Sama dengan 
padi rendeng 

4. Padi Gadu tidak ijin 1 
5. Tebu 

a. Bibit/muda 
b. Tua 

 
1,5 
0 

6. Tembakau/rosella 1 
7. Pengisian tambak (sawah tambak) 3 

Sumber: Martani (1997) 
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Tabel 2 Kriteria Pemberian Air dengan Faktor K 

Faktor K Kriteria 
0,75–1,00 Terus-menerus 
0,50–0,75 Giliran di saluran tersier 
0,25–0,50 Giliran di saluran sekunder 

< 0,25 Giliran di saluran primer 
Sumber: Kunaifi et al. (2011) 

Tabel 3 Konversi Faktor K dan FPR  
untuk Pembagian Air 

Faktor K 
FPR 

(l/s/ha.pol) 
Pembagian Air 

Faktor K FPR 
> 0,75 > 0,12 Terus-menerus Memadai 

0,50 – 0,75 
 

0,06–0,12 
 

Gilir di saluran 
tersier 

Cukup 
 

< 0,50 < 0,06 Gilir di saluran 
sekunder 

Kurang 

Sumber: Kunaifi et al. (2011) 

𝐾 =
𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛
 ............................................ (7) 

Pelaksanaan giliran banyak diterapkan di berbagai 
daerah irigasi dan memberikan dampak yang 
cukup baik dalam operasi irigasi saat ketersediaan 
air terbatas. Berdasarkan Subari & Muqorrobin 
(2013), giliran diberlakukan pada Saluran 
Sekunder Kandanghaur Seksi Patrol Kabupaten 
Indramayu dengan faktor K minimum 0,23 
menerapkan sistem pemberian air secara gilir 
berselang dengan masa ulang pemberian air 
selama 11 hari. Pelaksanaan giliran ini 
memberikan nilai pemerataan dan keadilan yang 
lebih baik dibandingkan dengan sistem pemberian 
air secara menerus, khususnya pada kondisi debit 
ketersediaan dengan faktor K < 0,50 yang 
mengindikasikan debit air pada intake terbatas. 
Pengaturan pemberian air secara giliran dengan 
sistem golongan pada DI Tibunangka di Kabupaten 
Lombok Tengah dapat meningkatkan intensitas 
tanam sebesar 44,00% dengan kondisi neraca air 
eksisting sebesar 36,42% (Kunaifi et al., 2011). 

2.5. Analisis Perencanaan Sumur Renteng 

Sumur renteng diletakkan pada petak kuarter 
dengan sistem seri (antar sumur renteng 
terhubung dengan pipa) dan air dari saluran 
tersier masuk ke sumur renteng melaui pipa 
penghubung. Sumur renteng dibangun dengan 
tujuan untuk menampung air pada saat musim 
hujan (debit air sungai melimpah) dan 
dimanfaatkan pada saat musim kemarau. Sumur 
renteng nantinya dimanfaatkan untuk memenuhi 
kebutuhan air tanaman tembakau di daerah studi 
pada saat musim kemarau (musim tanam ketiga). 

2.5.1. Kebutuhan Air Tanaman Tembakau 

Permasalahan utama dalam budidaya tanaman 
tembakau adalah mutu hasil panen yang rendah 
akibat pemberian air yang kurang tepat dan 
jumlahnya yang tidak terukur saat tanam 

(Kurniati, 2001). Pemberian air setiap hari (0–7 
hari setelah tanam) dan empat hari sekali (30–56 
hari setelah tanam) menghasilkan produksi dan 
indeks mutu tembakau tertinggi (Rahadi, Suharto, 
Rachman, & Machfudz, 1996). Jumlah kebutuhan 
air tanaman tembakau di DI Tibunangka 
Kabupaten Lombok Tengah dengan kebutuhan air 
menerus selama 12 kali pemberian sebesar  
0,02 l/s/ha atau 1,73 m3/hari/ha (Kunaifi et al., 
2011). 

Metode penyiraman tanaman tembakau pada 
daerah studi dilakukan dengan cara kocor. 
Besarnya kebutuhan air pertanaman pada daerah 
studi berdasarkan pada hasil wawancara dengan 
kelompok Himpunan Petani Pemakai Air 
(HIPPA)/petani setempat (daerah studi) dan 
didiskusikan dengan Balai Penelitian Tanaman 
Pemanis dan Serat (Balittas) di Karangploso 
Kabupaten Malang serta mengacu pada 
Kementerian Pertanian (2015). Jumlah kebutuhan 
air tanaman tembakau pada daerah studi disajikan 
pada Tabel 4. 

2.5.2. Perencanaan Sumur Renteng 

Analisis perencanaan hidraulik pipa didasarkan 
pada Persamaan 8 s.d. 11. 

1. Kehilangan tekanan air (kehilangan tinggi 
tekan akibat gesekan) dalam pipa 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿𝑉2

𝐷2𝑔
  ..................................................................  (8) 

Keterangan :  
hf = kehilangan tekanan air dalam pipa (m) 
f = koefisien gesekan (persamaan Darcy), 

yang dipengaruhi oleh: 
• Kekasaran pipa: makin kasar pipa, maka 

nilai f semakin besar 
• Temperatur air: makin tinggi tem-

peratur, maka nilai f semakin kecil 
Nilai f didapatkan dari grafik Mody, yaitu 

hubungan antara f, Re dan 
𝜀

𝐷
 

L = panjang pipa (m) 

D = diameter pipa (m) 

V = kecepatan aliran dalam pipa (m/s) 

g = percepatan gravitasi (m/s2) 

2. Volume sumur renteng 

𝑉 =
1

4
𝜋𝐷2ℎ   ................................................................  (9) 

Keterangan :  

V = volume sumur (m3) 

D = diameter sumur (m) 

h = tinggi sumur (m) 
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Tabel 4 Jumlah Kebutuhan Air per-Tanaman Tembakau 

Fase 
(hari) 

Kebutuhan Air 
(liter) 

Jumlah 
Pemberian 

(kali) 

Total 
Kebutuhan 

(liter) 
0–7 0,25 8 2,00 

8–25 0,25 6 1,50 
26–30 0,50 1 0,50 
31–45 1,00 2 2,00 
46–65 1,00 4 4,00 

Jumlah 10,00 
Sumber: Kementerian Pertanian (2015) & Hasil Survei Lapangan 

3. Debit yang melewati pipa 

𝑄 = 𝑣𝐴  ...................................................................... (10) 

Keterangan :  

Q = debit yang melewati pipa (m3/s) 

A = luas penampang pipa (m2) 

v = kecepatan aliran dalam pipa (m/s) 

4. Waktu pengisian sumur renteng 

𝑡 =
𝑄

𝑉
  .......................................................................... (11) 

Keterangan :  

t = waktu pengisian sumur renteng (s) 

Q = debit yang melewati pipa (m3/s) 

V = volume sumur renteng (m3) 

Pola operasi sumur merupakan waktu pengisian 
sumur renteng pada saat pertama kali sumur diisi 
(menerima air dari saluran irigasi) dan waktu 
perpindahan air dari sumur satu ke sumur 
berikutnya, dimana sumur dihubungkan dengan 
pipa secara seri. Waktu pengisian sumur renteng 
dirumuskan dengan Persamaan 12, 13 dan 14. 

1. Dimensi pipa 

𝑄 =
1

4
𝜋𝐷2√2𝑔ℎ   .................................................... (12) 

sehingga: 

𝐷 = √
4𝑄

𝜋√2𝑔ℎ
  ............................................................ (13) 

Keterangan: 

Q = debit yang melewati pipa (m3/s) 

D = diameter pipa (m) 

g = percepatan gravitasi (m/s2) 

h = beda tinggi/head (m) 

2. Waktu perpindahan air dari saluran tersier ke 
sumur dan antar sumur 

𝑇 =
𝐿

𝑣
   ..........................................................................(14) 

Keterangan :  

T = waktu yang diperlukan untuk 
memindahkan air dari saluran tersier ke 
sumur pertama dan antar sumur (s) 

L = panjang pipa (m) 

v = kecepatan aliran dalam pipa (m/s) 

2.6. Analisis Peningkatan Intensitas Tanam 
Padi 

Pola tanam eksisting Musim Tanam (MT) 1 dan MT 
2 pada daerah studi adalah padi, palawija dan tebu. 
Peningkatan intensitas tanam padi pada periode 
tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi 
debit surplus pada periode tersebut dan mengganti 
tanaman palawija menjadi tanaman padi. 
Kebutuhan air tanaman padi tentunya lebih tinggi 
dari tanaman palawija. Sehingga peningkatan 
intensitas tanam padi saat MT 1 dan MT 2 
diperlukan tambahan ketersediaan air pada intake 
dengan memanfaatkan potensi debit surplus 
Sungai Banyubang pada periode tersebut.   

Pola tanam eksisting MT 3 adalah padi, palawija, 
tembakau, dan tebu. Sumur renteng bertujuan 
untuk memenuhi semua kebutuhan air tanaman 
tembakau saat MT 3 yang sebelumnya dipenuhi 
oleh air irigasi. Sehingga air irigasi untuk 
kebutuhan tanaman tembakau dapat dialihkan 
untuk meningkatkan intensitas tanam padi dengan 
mengganti tanaman palawija menjadi tanaman 
padi dan pengaturan kembali jadwal pemberian air 
saat MT 3 dengan menerapkan sistem giliran yang 
lebih intensif untuk faktor K kurang dari 0,75. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Analisis Debit Surplus Sungai 

Debit andalan intake DI Sumber Pakem dihitung 
menggunakan data pencatatan debit 10 harian 
yang masuk ke intake. Data debit yang digunakan 
dari tahun 2000 sampai 2017 (18 tahun). Hasil 
perhitungan debit andalan intake DI Sumber 
Pakem dengan menggunakan metode modus dapat 
dilihat pada Gambar 2. Debit modus digunakan 
sebagai debit untuk analisa berikutnya yang 
dijadikan sebagai acuan apakah debit mencukupi 
atau tidak terhadap kebutuhan air tanaman di 
lahan. 

Untuk menghitung potensi debit sungai yang bisa 
digunakan untuk mengisi sumur renteng dan 
mengoptimalisasi pemanfaatan debit surplus pada 
daerah studi, analisis dilakukan menggunakan 
metode karakteristik aliran Q80 dengan 
mempertimbangkan debit kebutuhan di daerah 
hilir Bendung Sumber Pakem seperti pada Gambar 
1. Dengan demikian, perhitungan potensi debit 
sungai yang bisa digunakan untuk mengisi sumur 
renteng memperhitungkan debit andalan intake 
dan debit andalan sungai di masing-masing 
bendung tersebut. 

 

 



Peningkatan Intensitas-Efendi, et al.  7 

 

Gambar 2 Grafik Debit Andalan Intake DI Sumber Pakem 

Dengan demikian, akan diketahui debit surplus 
Sungai Banyubang yang bisa dimanfaatkan untuk 
mengisi sumur renteng dan mengevaluasi kembali 
neraca air pada DI Sumber Pakem. Data debit yang 
digunakan dari tahun 2000 sampai 2017 (18 
tahun). 

Hasil perhitungan debit surplus sungai (debit 
andalan limpasan bendung) di masing-masing 
bendung dan debit surplus Sungai Banyubang yang 
dapat dimanfaatkan untuk mengisi sumur renteng 
dan optimalisasi debit surplus pada DI Sumber 
Pakem dapat dilihat pada Gambar 3. Debit surplus 
Sungai Banyubang yang bisa dimanfaatkan untuk 
mengisi sumur renteng dan optimalisasi debit 
surplus pada DI Sumber Pakem dapat dilakukan 
pada periode I Desember sampai periode III Mei. 
Limpasan pada Bendung Sumber Pakem hampir 
selalu terjadi sepanjang musim selama satu tahun, 
tetapi saat periode I Juni sampai periode III 
November atau saat musim tanam ketiga (MT 3) 
semua air yang melimpas di atas Bendung Sumber 
Pakem semuanya dimanfaatkan untuk memenuhi 
kebutuhan air irigasi pada Daerah Irigasi yang ada 
di hilir bendung tersebut. Sehingga mulai periode I 
Juni sampai periode III November atau saat MT 3 
tidak terdapat debit surplus, kecuali hanya pada 
periode I November (Qsurplus = 10,17 l/s). 

3.2. Analisis Neraca Air 

3.2.1. Pola Tanam dan Intensitas Tanam 
Eksisting 

Evaluasi pola tanam dan intensitas tanam 
dilakukan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari 
periode 2012/2013–2016/2017. Hasil analisa pola 
tanam dan intensitas tanam rata-rata eksisting 
dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa intensitas tanam padi 
saat MT 1 sebesar 97,53% dan MT 2 sebesar 
72,28%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada 
daerah studi perlu dilakukan evaluasi neraca air 
dan evaluasi pola tanam rencana dengan 
meningkatkan intensitas tanam padi saat MT 1 dan 
MT 2. Peningkatan intensitas tanam padi dapat 
dilakukan dengan cara tanaman palawija pada 
lahan diganti dengan tanaman padi. Dimana 
kebutuhan air tanaman padi lebih tinggi daripada 
tanaman palawija. Sehingga peningkatan 
intensitas tanam padi saat MT 1 dan MT 2 
diperlukan tambahan ketersediaan air pada intake 
dengan memanfaatkan debit surplus sungai pada 
periode tersebut. 

Sedangkan saat MT 3 ketersediaan air tanaman 
tembakau akan dilayani oleh tampungan air dari 
sumur renteng. Tabel 5 menunjukkan bahwa 
intensitas tanam padi sebesar 20,97%; tanaman 
palawija sebesar 35,55% dan tanaman tembakau 
sebesar 40,56%. Sehingga air irigasi yang 
sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan air 
tanaman tembakau dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan intensitas tanam padi. Peningkatan 
intensitas tanam padi dapat dilakukan dengan cara 
yang sama seperti MT 1 dan MT 2, yaitu tanaman 
palawija pada lahan diganti dengan tanaman padi. 

Tabel 5 Evaluasi Pencapaian Luas Tanam DI Sumber 
Pakem dengan Pola Tanam Eksisting Periode 

2012/2013–2016/2017 

Jenis Tanaman 
Pencapaian Luas Tanam (%) 

MT 1 MT 2 MT 3 Jumlah 
Padi 97,53 72,28 20,97 190,79 
Padi gadu tak ijin 0,00 3,89 2,48 6,38 
Palawija 2,3 23,39 35,55 60,67 
Tembakau 0,00 0,00 40,56 40,56 
Tebu 0,43 0,43 0,43 1,30 
Intensitas Tanam 100,00 100,00 100,00 300,00 
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3.2.2. Kebutuhan Air Tanaman dan Neraca Air 
Eksisting 

Evaluasi kebutuhan air nyata tanaman dilakukan 
pada setiap musim tanam selama lima tahun 
terakhir yaitu dari periode 2012/2013– 
2016/2017. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui seberapa besar kebutuhan air nyata 
tanaman pada tiap fase dan atau jenis tanaman di 
setiap musim tanam. Sehingga nantinya akan 
didapatkan kebutuhan air nyata tanaman rata-rata 
pada tiap-tiap fase dan atau jenis tanaman selama 
satu tahun. Selain itu evaluasi kebutuhan air nyata 
tanaman juga dilakukan untuk mendapatkan nilai 
FPR eksisting pada setiap musim tanam selama 
lima tahun terakhir yaitu dari periode 2012/2013– 
2016/2017. Sehingga nantinya akan didapatkan 
nilai FPR rata-rata di setiap musim tanam selama 
satu tahun. 

Kebutuhan air nyata tanaman rata-rata pada tiap 
fase dan atau jenis tanaman selama satu tahun 
serta nilai FPR rata-rata di setiap musim tanam 
selama satu tahun akan dijadikan sebagai acuan 
dalam perhitungan kebutuhan air irigasi rencana 
sesuai dengan pola tanam yang direncanakan. 
Sehingga nantinya akan didapatkan kebutuhan air 
irigasi setiap musim tanam selama satu tahun. 
Hasil analisa kebutuhan air nyata tanaman rata-
rata disajikan dalam Tabel 6. 

Neraca air merupakan perbandingan kebutuhan 
air untuk tanaman dengan debit intake yang 
tersedia. Dari analisa neraca air dapat diketahui 
bagaimana kondisi air yang akan digunakan dalam 
pengaturan pemberian air irigasi. Hasil analisis 
neraca air terdapat pada Gambar 8. Dari hasil 
analisa neraca air kondisi eksisting musim tanam 
2012/2013– 2016/2017, diketahui periode giliran 
dengan persentase sebagai berikut: 

a) Musim tanam 2012/2013: 5,56% = 2 x rotasi 
(faktor K minimum 0,73 di periode I 
November) 

b) Musim tanam 2013/2014: 22,22% = 8 x rotasi 
(faktor K minimum 0,63 di periode III 
Oktober) 

c) Musim tanam 2014/2015: 13,89% = 5 x 
rotasi (faktor K minimum 0,53 di periode I 
November) 

d) Musim tanam 2015/2016: 22,22% = 8 x rotasi 
(faktor K minimum 0,51 di periode III 
September) 

e) Musim tanam 2016/2017: 19,44% = 7 x rotasi 
(faktor K minimum 0,45 di periode I 
November) 

Dengan demikian, sistem pemberian air irigasi 
secara rotasi selama satu tahun pada daerah studi  
rata-rata 16,67%. Hal tersebut menunjukkan pada 
daerah studi adanya potensi penerapan sistem 
giliran yang lebih intensif untuk meningkatkan 
intensitas tanam padi. Penerapan sistem 
pemberian air secara giliran di sepanjang musim 
tanam (MT 3) telah diterapkan di sejumlah daerah 
irigasi di Jawa Timur khususnya daerah tapal kuda 
(Madura dan Jawa Timur bagian Timur). 
Berdasarkan data produktivitas padi Dinas 
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa 
Timur, saat musim hujan produksi padi rata-rata di 
daerah tersebut 6,50 ton/ha dan saat musim 
kemarau (MT 3) produksi padi menjadi  
5,00 ton/ha. Penurunan produksi tidak begitu 
signifikan tetapi dapat meningkatkan jumlah 
produksi padi saat MT 3 karena luasan tanaman 
padi yang lebih besar dengan sistem giliran 
disepanjang musim tanam. Penurunan produksi 
tidak begitu signifikan karena lembaga HIPPA 
berjalan dengan baik sehingga pengaturan airnya 
dapat dilakukan secara baik pula. Pada daerah 
studi lembaga HIPPA sudah berjalan dengan baik 
namun sistem pemberian air secara giliran yang 
lebih intensif/sepanjang musim tanam (MT 3) 
belum dilaksanakan. 

3.3. Perencanaan Sumur Renteng 

3.3.1. Penyiraman Tanaman Tembakau 

Sumur renteng dibangun dengan tujuan untuk 
menampung air saat musim hujan (debit air sungai 
melimpah) dan dimanfaatkan saat musim kemarau 
(MT 3), yaitu untuk memenuhi kebutuhan air 
tanaman tembakau pada daerah studi seluas 467 
ha yang sebelumnya kebutuhan airnya dilayani 
oleh jaringan irigasi. 

Jumlah tanaman tembakau per hektar pada daerah 
studi sebanyak 15.000 pohon. Berdasarkan Tabel 4 
jumlah kebutuhan air pertanaman tembakau 
sebesar 10 liter. Dengan demikian, kebutuhan air 
dalam 1 hektar adalah 150 m3/ha. 

Tabel 6 Kebutuhan Air Irigasi Nyata Rata-rata DI 
Sumber Pakem 

Uraian 
Rerata Keb. 

Air Nyata 
(l/s/ha) 

Rerata 
LPR 

FPR 

Pembibitan 5,10 20,02 MT 1 = 0,20 
Pengolahan 
lahan padi 

1,40 5,86 MT 2 = 0,19 

Pemeliharaan 
padi 

0,96 3,82 MT 3 = 0,31 

Palawija 0,25 1,00  
Tembakau 0,30 1,19  
Tebu 0,35 1,38  
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Gambar 3 Grafik Debit Surplus Sungai Banyubang 

Berdasarkan Tabel 6 kebutuhan air tanaman 
tembakau pada daerah studi dengan menggunakan 
metode FPR-LPR sebesar 0,30 l/s/ha atau 25,92 
m3/s. Sistem pemberian air dengan metode FPR-
LPR didasarkan pada pola pengelolaan air yang 
umum dilakukan pada sistem irigasi permukaan 
yaitu menggunakan sistem stagnant constant level 
(penggenangan terus-menerus) atau sistem alur. 
Sedangkan sistem pemberian air untuk tanaman 
tembakau pada daerah studi adalah sistem kocor 
yang kebutuhan airnya jauh lebih kecil sebesar  
2,31 m3/hari/ha. 

Jumlah kebutuhan air di setiap petak kuarter yang 
ditanami tembakau didapatkan berdasarkan luas 
petak kuarter dalam hektar dikalikan kebutuhan 
air tembakau per hektar, yang nantinya akan 
dijadikan sebagai dasar dalam penentuan jumlah 
sumur di setiap petak kuarter. 

3.3.2. Penentuan Dimensi dan Kapasitas 
Sumur Renteng 

Sumur renteng merupakan media untuk 
menampung air yang ditempatkan pada petak 
kuarter secara seri (antar sumur terhubung 

dengan pipa) dan air disadap dari saluran tersier 
masuk ke dalam sumur melalui pipa penghubung, 
sehingga sumur yang ada di bawahnya mengambil 
air dari sumur yang ada di atasnya. Dalam satu 
jaringan sumur renteng akan terdapat satu 
pengambilan, yaitu air dari saluran tersier akan 
mengisi sumur pertama melalui pipa penghubung 
sampai sumur terisi penuh kemudian air dari 
sumur pertama akan melimpas melalui pipa 
penghubung dan mengalir ke sumur kedua, begitu 
seterusnya. 

Konstruksi sumur dari buis beton diameter 1,50 m 
dan tinggi 0,50 m. Bagian dasar sumur dipasang 
tutup buis beton dan tumpukan antar buis beton 
serta antara buis beton dengan tutup buis beton 
ditutup dengan campuran semen dan pasir 
(siaran) sehingga kedap air. Bagian atas sumur 
juga dipasang tutup buis beton untuk mengurangi 
penguapan dan juga faktor keamanan. Pada bagian 
atas setiap sumur terdapat lubang yang berfungsi 
sebagai sirkulasi udara. Gambar 4 merupakan 
sketsa dari jaringan sumur renteng. Dengan 
demikian, kapasitas tampungan sumur adalah 
10,607 m3. 
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3.3.3. Pola Operasi Sumur Renteng 

Pola operasi sumur renteng yang dimaksud adalah 
proses pengisian dari satu sumur ke sumur lain 
yang dihubungkan oleh pipa secara seri dan 
menyadap air secara langsung dari saluran tersier. 
Jumlah sumur di setiap petak kuarter didapatkan 
berdasarkan kebutuhan air tanaman tembakau di 
setiap petak dibagi volume tampungan sumur. 
Sehingga dalam satu jaringan sumur renteng 
terdapat beberapa sumur yang terhubung secara 
seri dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan air 
tanaman tembakau yang akan dilayani. Pola 
pengisian pada jaringan sumur renteng adalah air 
dari saluran tersier akan mengisi sumur pertama 
sampai penuh melalui pipa penghubung kemudian 
air dari sumur pertama akan melimpas melalui 
pipa penghubung dan mengalir ke sumur kedua, 
begitu seterusnya. 

Penempatan lokasi sumur dalam petak kuarter 
ditetapkan atas pertimbangan jarak layanan  
sumur ke lahan/tanaman yaitu maksimal sejauh 
100 meter dan atau berdasarkan kondisi di 
lapangan. Sehingga dalam satu petak kuarter akan 
terdapat satu atau lebih jaringan sumur renteng. 
Jarak antara saluran tersier dengan sumur 
direncanakan 3 m, sedangkan jarak antar sumur 
dalam satu jaringan direncanakan sama 
berdasarkan kebutuhan jumlah sumur dari 
masing-masing jaringan.  

Pendistribusian air dari sumur ke lahan/tanaman 
tembakau dilakukan dengan metode yang sudah 
diterapkan oleh petani yaitu secara manual atau 
dengan cara kocor dan air dari sumur diambil 
dengan cara ditimba secara manual. Jumlah 
pemberian air ke setiap tanaman dilakukan sesuai 
dengan jumlah kebutuhan air setiap fase tanaman 
tembakau seperti pada Tabel 4. 

Untuk menentukan dimensi pipa pada jaringan 
sumur renteng direncanakan debit yang masuk ke 
pipa (Qpipa) sebesar 6,00 l/s, sehingga dimensi pipa 
yang diperlukan sebesar 3 inch. Hasil perhitungan 
jumlah sumur dan pola operasi pengisian jaringan 
sumur renteng dapat dilihat pada Tabel 7. Contoh 
gambar penempatan lokasi sumur dalam petak 
kuarter SP.6Ki.11dapat dilihat pada Gambar 5. 

Waktu yang diperlukan untuk mengisi jaringan 
sumur renteng (waktu isi) didapatkan dari waktu 
perpindahan air dari saluran tersier ke sumur dan 
antar sumur (Persamaan 14) ditambah waktu 
pengisian setiap sumur (Persamaan 11). Dari Tabel 
7 dapat dilihat bahwa untuk pengisian seluruh 
sumur renteng pada DI Sumber Pakem yaitu 
sebanyak 103 jaringan sumur renteng (6.599 
sumur) dengan penambahan debit pengaliran 
pada intake sebesar 6 l/s dan pengisian sumur 

yang dilakukan secara terus menerus (24 jam), 
maka diperlukan waktu pengisian selama 135,33 
hari (135 hari 7 jam 51 menit 8 detik). 

3.4. Evaluasi Peningkatan Intensitas Tanam 
Padi 

3.4.1. Pola Tanam Rencana 

Berdasarkan evaluasi pola tanam eksisting selama 
lima tahun periode tanam dan hasil analisa debit 
surplus sungai pada daerah studi, maka pola tanam 
yang direncanakan adalah meningkatkan 
intensitas tanam padi rencana dengan 
mempertimbangkan pola tanam yang sesuai 
dengan kebiasaan petani setempat. Sehingga jenis 
tanaman palawija pada setiap musim tanam perlu 
untuk dianalisa kembali untuk ditingkatkan 
menjadi tanaman padi. 

Tabel 7 Rekapitulasi Perhitungan Jumlah Sumur dan 
Pola Operasi Pengisian Jaringan Sumur Renteng 

No. Nama Petak 
Jumlah 

Jaringan 
(buah) 

Jumlah 
Sumur 
(buah) 

Waktu isi 
(jam) 

I 
1 

SP.6Ki 
SP.6Ki.11 

3 
3 

93 
93 

45,77 
45,77 

II 
1 
2 
3 
4 

SP.7Ka 
SP.7Ka.5 
SP.7Ka.6 
SP.7Ka.7 
SP.7Ka.8 

7 
1 
2 
2 
2 

511 
108 
104 
100 
199 

251,40 
53,10 
51,16 
49,24 
97,89 

III 
1 

SP.8Ki 
SP.8Ki.2 

2 
2 

223 
223 

109,75 
109,75 

IV 
1 
2 
3 
4 
5 

SP.9Ki 
SP.9Ki.1 
SP.9Ki.4 
SP.9Ki.5 
SP.9Ki.6 
SP.9Ki.7 

10 
1 
2 
1 
1 
5 

618 
25 

156 
67 
52 

318 

303,98 
12,33 
76,71 
32,93 
25,58 

156,44 
V 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

SP.10Ki 
SP.10Ki.4 
SP.10Ki.5 
SP.10Ki.6 
SP.10Ki.7 
SP.10Ki.8 
SP.10Ki.9 

21 
6 
4 
2 
2 
2 
5 

1.639 
243 
469 
192 
163 
200 
372 

807,09 
119,61 
231,02 

94,57 
80,31 
98,49 

183,08 
VI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

SP.10Te 
SP.10Te.1 
SP.10Te.2 
SP.10Te.3 
SP.10Te.4 
SP.10Te.5 
SP.10Te,6 
SP.10Te.7 

34 
12 

2 
1 
4 
5 
5 
5 

2.000 
549 
187 

34 
364 
296 
264 
306 

984,51 
270,22 

92,10 
16,73 

179,16 
145,74 
129,91 
150,64 

VII 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

SP.10Ka 
SP.10Ka.2 
SP.10Ka.3 
SP.10Ka.4 
SP.10Ka.5 
SP.10Ka.6 
SP.10Ka.7 
SP.10Ka.8 

26 
5 
3 
3 
3 
2 
6 
4 

1.515 
342 

75 
185 
207 

69 
439 
198 

745,35 
168,26 

36,92 
91,01 

101,81 
33,95 

215,96 
97,44 

Jumlah 103 6.599 3.247,85 
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Gambar 5 Peta Jaringan Sumur Renteng DI Sumber 

Pakem pada Petak Kuarter SP.6Ki.11 

Pada MT 1 dan MT 2 semua tanaman palawija 
diganti dengan tanaman padi dengan 
pertimbangan pada periode tersebut terjadi debit 
surplus sungai. Saat MT 3 semua tanaman palawija 
diganti dengan tanaman padi dengan 
pertimbangan semua kebutuhan air tanaman 
tembakau disuplai dari tampungan air pada 
jaringan sumur renteng. Sehingga air irigasi yang 
seharusnya untuk memenuhi kebutuhan air 
tanaman tembakau dialihkan untuk meningkatkan 
tanaman palawija menjadi tanaman padi serta 
menerapkan sistem giliran yang lebih intensif pada 
periode tersebut. Luasan tanaman tebu tetap 
dipertahankan karena berdasarkan data tanaman 
selama 5 tahun terakhir luasannya tetap. Untuk itu 
pada daerah studi direncanakan pola tata tanam 
sebagai berikut: 

Musim Tanam 1 : Padi (99,57%) – Tebu (0,43%) 
Musim Tanam 2 : Padi (99,57%) – Tebu (0,43%) 
Musim Tanam 3 : Padi (59,01%) – Tembakau 

(40,56%) – Tebu (0,43%) 

Awal tanam MT 1 direncanakan pada periode II 
Oktober berdasarkan hasil koordinasi dari UPTD 
dan HIPPA di lapangan dengan pertimbangan pada 
periode tersebut merupakan awal musim hujan 
dan berdasarkan data tanaman selama 5 tahun 
terakhir awal tanam MT 1 dimulai di bulan oktober 
dengan fase pengolahan lahan selama 8 periode 10 

harian dan menerapkan sistem giliran untuk faktor 
K kurang dari 0,75.  

3.4.2. Rencana Pembagian Air 

Pembagian air direncanakan dengan 
menggunakan dasar perhitungan satuan FPR 
berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh sesuai 
dengan kondisi pada daerah studi. Selain itu juga 
berdasarkan kriteria faktor K (Persamaan 7 dan 
Tabel 2). 

Pada saat MT 3 terjadi perubahan luas layanan air 
irigasi karena adanya jaringan sumur renteng yang 
peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan air 
tanaman tembakau. Hal tersebut akan 
mempengaruhi terhadap pembagian blok 
golongan saat MT 3, sehingga pembagian blok 
golongan pada daerah studi akan dibedakan 
menjadi 2 (dua) yaitu: 
a. Blok golongan saat MT 1dan MT 2 
b. Blok golongan saat MT 3 

Sehingga pembagian blok golongan dalam setiap 
sistem jaringan irigasi pada DI Sumber Pakem 
direncanakan seperti pada Gambar 6 dan  
Gambar 7. 

3.4.3. Perhitungan Kebutuhan Air Irigasi 
Rencana 

Perhitungan kebutuhan air irigasi rencana 
berdasarkan pada pola tanam rencana, rencana 
pembagian blok golongan dan hasil evaluasi 
kriteria FPR dan LPR pada Tabel 6. Hasil analisa 
kebutuhan air irigasi rencana dapat dilihat pada 
Tabel 8. Sedangkan hasil analisa neraca air dengan 
pola tanam eksisting dan pola tanam rencana dapat 
dilihat pada Gambar 8. 

Gambar 8 menunjukkan bahwa Sungai Banyubang 
terdapat potensi debit surplus yang belum 
dimanfaatkan secara maksimal saat MT 1 dan MT 
2. Dimana pada periode tersebut (Januari–Mei) 
debit kebutuhan dengan pola tanam eksisting 
masih dibawah debit ketersediaan sungai. 
Sehingga debit sungai hanya melimpas di atas 
bendung-bendung yang ada di Sub DAS Banyubang 
seperti pada Gambar 3. Saat MT 3 (Juni–Oktober) 
debit kebutuhan eksisting dibawah debit 
ketersediaan dengan faktor K rata-rata 0,72. 

Evaluasi neraca air dengan pola tanam rencana 
(meningkatkan intensitas tanam padi) dengan 
memanfaatkan debit surplus sungai saat MT 1 dan 
MT 2 mengakibatkan kebutuhan air yang cukup 
besar terutama pada awal musim tanam. 
Sedangkan saat MT 3 jaringan irigasi hanya 
melayani 684 ha dengan kebutuhan air tanaman 
tembakau seluas 467 ha dilayani oleh sumur 
renteng. 
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Gambar 6 Pembagian Blok Golongan DI Sumber Pakem MT 1 dan MT 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Pembagian Blok Golongan DI Sumber Pakem MT 3 
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Tabel 8 Hasil Analisa Neraca Air dan Pembagian Air pada DI Sumber Pakem 

Bulan Periode 
Musim 
Tanam 

Kebutuhan Air Irigasi (l/s) Debit Intake 
(l/s) 

Evaluasi Pembagian Air 
Gol. I Gol. II Gol. III Total Faktor K Kriteria 

Oktober I 
II 
III 

III 
I 
I 

335,52 
363,97 
360,45 

244,23 
276,34 
280,41 

225,26 
265,23 
275,20 

805,01 
905,53 
916,06 

521,55 
487,20 
354,00 

0,65 
0,54 
0,39 

Gilir Tersier 
Gilir Tersier 
Gilir Sekunder 

November I 
II 
III 

I 
I 
I 

356,94 
353,43 
349,91 

284,48 
288,55 
292,62 

285,17 
294,68 
304,19 

926,59 
936,65 
946,72 

370,44 
671,25 
666,93 

0,40 
0,72 
0,70 

Gilir Sekunder 
Gilir Tersier 
Gilir Tersier 

Desember I 
II 
III 

I 
I 
I 

346,40 
342,89 
310,92 

296,69 
300,76 
272,73 

313,70 
323,21 
293,21 

956,79 
966,85 
876,86 

724,11 
767,38 
807,70 

0,76 
0,79 
0,92 

Terus-menerus 
Terus-menerus 
Terus-menerus 

Januari I 
II 
III 

I 
I 
I 

310,92 
310,92 
310,92 

272,73 
272,73 
272,73 

293,21 
293,21 
293,21 

876,86 
876,86 
876,86 

814,55 
944,13 
961,42 

0,93 
1,08 
1,10 

Terus-menerus 
Terus-menerus 
Terus-menerus 

Februari I 
II 
III 

I 
II 
II 

310,92 
339,00 
336,74 

272,73 
297,36 
295,37 

293,21 
319,56 
317,44 

876,86 
955,92 
949,56 

1142,77 
966,40 

1033,01 

1,30 
1,01 
1,09 

Terus-menerus 
Terus-menerus 
Terus-menerus 

Maret I 
II 
III 

II 
II 
II 

334,49 
332,23 
329,97 

293,39 
291,41 
289,43 

315,32 
313,20 
311,08 

943,20 
936,84 
930,48 

980,76 
1003,33 
1000,92 

1,04 
1,07 
1,08 

Terus-menerus 
Terus-menerus 
Terus-menerus 

April I 
II 
III 

II 
II 
II 

327,71 
325,45 
295,11 

287,45 
285,47 
258,86 

308,96 
306,84 
278,37 

924,12 
917,76 
832,34 

796,51 
1020,17 

680,97 

0,86 
1,11 
0,82 

Terus-menerus 
Terus-menerus 
Terus-menerus 

Mei I 
II 
III 

II 
II 
II 

295,11 
295,11 
295,11 

258,86 
258,86 
258,86 

278,37 
278,37 
276,99 

832,34 
832,34 
830,96 

732,34 
733,00 
709,15 

0,88 
0,88 
0,85 

Terus-menerus 
Terus-menerus 
Terus-menerus 

Juni 
 

I 
II 
III 

II 
III 
III 

295,11 
335,38 
341,15 

258,86 
281,88 
279,79 

276,99 
292,75 
285,36 

830,96 
910,00 
906,30 

713,48 
732,42 
580,56 

0,86 
0,80 
0,64 

Terus-menerus 
Terus-menerus 
Gilir Tersier 

Juli I 
II 
III 

III 
III 
III 

346,92 
352,69 
358,46 

277,70 
275,60 
273,51 

277,97 
270,58 
263,19 

902,59 
898,88 
895,17 

509,92 
438,00 
543,60 

0,56 
0,49 
0,61 

Gilir Tersier 
Gilir Sekunder 
Gilir Tersier 

Agustus I 
II 
III 

III 
III 
III 

364,24 
370,01 
335,52 

271,42 
269,33 
244,23 

255,80 
248,42 
225,26 

891,47 
887,76 
805,01 

414,00 
365,80 
422,80 

0,46 
0,41 
0,53 

Gilir Sekunder 
Gilir Sekunder 
Gilir Tersier 

September I 
II 
III 

III 
III 
III 

335,52 
335,52 
335,52 

244,23 
244,23 
244,23 

225,26 
225,26 
225,26 

805,01 
805,01 
805,01 

443,00 
409,63 
372,20 

0,55 
0,51 
0,46 

Gilir Tersier 
Gilir Tersier 
Gilir Sekunder 

 
 

 

Gambar 8 Grafik Neraca Air Eksisting dan Rencana 
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3.4.4. Penentuan Jadwal Rotasi/Gilir 

Jadwal rotasi ditentukan berdasarkan hasil analisis 
neraca air dan pembagian air pada analisa 
sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi 
pembagian air DI Sumber Pakem memerlukan 
jadwal rotasi golongan. Tujuan jadwal rotasi 
adalah untuk mengatur jatah waktu rotasi pada 
tiap blok golongan yang sudah ditentukan. Hasil 
analisa jadwal pemberian air DI Sumber Pakem 
dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9 menunjukkan bahwa sistem pemberian air 
irigasi pada DI Sumber Pakem secara terus-
menerus terjadi pada periode I Desember sampai 
periode II Juni yaitu selama 202 hari. Sedangkan 
debit surplus Sungai Banyubang terjadi pada 
periode I Desember sampai periode III Mei yaitu 
selama 182 hari. Waktu yang diperlukan untuk 
mengisi seluruh sumur renteng pada DI Sumber 
Pakem adalah selama 135,33 hari. Sehingga waktu 
pengisian sumur renteng dapat dilakukan pada 
saat sistem pemberian air irigasi pada daerah studi 
dilakukan secara terus-menerus supaya tidak 
mengganggu pola pemberian air pada DI Sumber 
Pakem. Untuk itu waktu pengisian sumur renteng 
dengan penambahan debit pengaliran pada intake 

sebesar 6,00l/s dapat dilakukan pada periode II 
Januari sampai periode III Mei (tanggal 16 Januari 
sampai 31 Mei) yaitu selama 136 hari. 

Peningkatan intensitas tanam padi sebesar 38,02% 
saat MT 3 (Periode II Juni sampai Periode I 
Oktober) mengakibatkan sistem pemberian air 
irigasi secara giliran sepanjang musim atau 
91,67% dengan faktor K minimum 0,39. Hal 
tersebut berpotensi menimbulkan konflik di 
tingkat petani pada daerah studi karena pola 
tanam eksisting saat MT 3 sistem pemberian air 
secara rotasi rata-rata 31,67% dengan faktor K 
minimum 0,45. Hal tersebut perlu dilakukan 
koordinasi yang baik di tingkat petani/HIPPA dan 
institusi pemerintah yang berwenang dalam 
pembagian airnya. Pada lokasi studi, lembaga 
HIPPA sudah berjalan dengan baik dan koordinasi 
dengan UPTD dan institusi pemerintah lainnya 
yang berwenang juga sudah berjalan dengan baik. 
Sehingga penerapan sistem giliran secara intensif 
di lapangan dapat diterapkan. Perbandingan 
antara kondisi eksisting dengan kondisi rencana 
studi DI Sumber Pakem dapat dilihat pada  
Tabel 10.  

 

Tabel 9 Jadwal Pemberian Air DI Sumber Pakem 

Bln 

Tanggal 
Periode I Periode II Periode III 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

2
1

 

2
2

 

2
3

 

2
4

 

2
5

 

2
6

 

2
7

 

2
8

 

2
9

 

3
0

 

3
1

 

Okt Gol. 1 & 2 Gol.1 & 3 Gol.2 & 3 Gol. 1& 2 Gol. 1&3 Gol. 2&3 Gol. 1 Gol. 2 Gol. 3 
 

Nov Gol. 1 Gol. 2 Gol. 3 Gol. 1&2 Gol. 1&3 Gol. 2&3 Gol.1 & 2 Gol. 1 & 3 Gol.2 & 3  
 

Des Terus-menerus Terus-menerus Terus-menerus 
 

Jan Terus-menerus Terus-menerus Terus-menerus 
 

Feb Terus-menerus Terus-menerus Terus-menerus    
 

Mar Terus-menerus Terus-menerus Terus-menerus 
 

Apr Terus-menerus Terus-menerus Terus-menerus  
 

Mei Terus-menerus Terus-menerus Terus-menerus 
 

Jun Terus-menerus Terus-menerus Gol. 1&3 Gol. 1&3 Gol. 2&3  
 

Jul Gol. 1&2 Gol. 1&3 Gol. 2&3 Gol. 1 Gol. 2 Gol. 3 Gol. 1 & 2 Gol. 1 & 3 Gol.2 & 3 
 

Agt Gol. 1  Gol.2 Gol. 3 Gol. 1 Gol. 2 Gol. 3 Gol. 1 & 2 Gol. 1 & 3 Gol.2 & 3 
 

Sep Gol. 1 & 2 Gol.1 & 3 Gol.2 & 3 Gol. 1 & 2 Gol.1 & 3 Gol.2 & 3 Gol. 1 Gol. 2 Gol. 3  
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Tabel 10 Perbandingan Kondisi Eksisting dan Kondisi Rencana Studi 

No Uraian Kondisi Eksisting Kondisi Rencana Studi 

1 Suplai kebutuhan air tanaman Jaringan irigasi Jaringan irigasi dan sumur renteng 
2 Pola Tata Tanam 

a. Musim Tanam 1 
b. Musim Tanam 2 
c. Musim Tanam 3 

 
Padi – Palawija – Tebu 
Padi – Palawija – Tebu 
Padi – Palawija – Tembakau – Tebu 

 
Padi – Tebu 
Padi – Tebu 
Padi – Tembakau – Tebu 

3 Intensitas tanam 
a. Musim Tanam 1 

 
 

b. Musim Tanam 2 
 
 
 
c. Musim Tanam 3 

 
Padi  (97,53%) 
Palawija  (2,03%) 
Tebu  (0,43%) 
Padi  (72,28%) 
Palawija  (27,28%) 
Tebu  (0,43%) 
Padi  (20,97%) 
Palawija  (38,04%) 
Tembakau  (40,56%) 
Tebu  (0,43%) 

 
Padi (99,57%) 
Tebu (0,43%) 
 
Padi (99,57%) 
Tebu (0,43%) 
 
Padi (59,01%) 
Tembakau (40,56%) 
Tebu (0,43%) 

4 
 
 

 

Luas layanan yang diairi 
jaringanirigasi 
a. Musim Tanam 1 
b. Musim Tanam 2 
c. Musim Tanam 3 

 
 
1.151 ha 
1.151 ha 
1.151 ha 

 
 
1.151 ha 
1.151 ha 
684 ha 

 
IV. KESIMPULAN 

Optimalisasi pemanfaatan debit surplus Sungai 
Banyubang dengan mengevaluasi neraca air pada 
daerah studi dapat meningkatkan intensitas tanam 
padi saat MT 1 sebesar 2,03% dan MT 2 sebesar 
27,28%. Debit surplus Sungai Banyubang juga 
dimanfaatkan untuk mengisi jaringan sumur 
renteng dengan penambahan debit pengaliran 
pada intake sebesar 6,00 l/s. 

Sumur renteng dimanfaatkan untuk memenuhi 
kebutuhan air tanaman tembakau pada daerah 
studi saat musim kemarau (MT 3) yang 
sebelumnya dipenuhi oleh air irigasi. Kebutuhan 
air tanaman tembakau seluas 467 ha pada daerah 
studi dapat disuplai oleh 103 jaringan sumur 
renteng (6.599 sumur). Sehingga air irigasi untuk 
kebutuhan tanaman tembakau dapat dialihkan 
untuk meningkatkan intensitas tanam padi dengan 
menerapkan sistem giliran yang lebih intensif 
untuk faktor K dibawah 0,75. 

Penerapan sumur renteng dan sistem giliran 
secara intensif saat MT 3 dapat meningkatkan 
intensitas tanam padi sebesar 38,02% dengan 
sistem pemberian air secara giliran sepanjang 
musim (91,67%) dan faktor K minimum 0,39. Hal 
tersebut perlu dilakukan koordinasi yang baik 
ditingkat petani/HIPPA dan institusi pemerintah 
yang berwenang dalam pembagian airnya karena 
berpotensi terjadinya konflik ditingkat petani. 
Analisa studi kelayakan pembangunan jaringan 
sumur renteng pada suatu daerah irigasi baik dari 
segi ekonomi dan sosial merupakan topik yang 
perlu diteliti lebih lanjut. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa efektifitas irigasi berselang dengan neraca air pada lahan SRI dengan 
penerapan pupuk organik. Eksperimen dilakukan di Desa Gabus Wetan, Kab. Indramayu, Jawa Barat dari 17 November 
2016 sampai 1 Maret 2017. Sensor parameter cuaca dan tanah dipasang di lahan untuk mendapatkan data harian 
kondisi lapang termasuk pertumbuhan tanaman. Data cuaca seperti hujan, suhu udara, kelembaban udara relatif, dan 
kecepatan angin dan kedalaman muka air diukur secara otomatis setiap 60 menit. Analisis neraca air dilakukan dengan 
kesalahan (error) yang rendah  (1,00%) dimana jumlah air masuk melalui hujan dan irigasi sebesar 560 mm dan 865 
mm, sedangkan jumlah air keluar melalui evapotranspirasi tanaman, perkolasi, dan limpasan berturut turut sebanyak 
430, 306 dan 675 mm. Perbandingan dengan sistem pertanian konvensional dengan irigasi tergenang, menunjukkan 
bahwa produktivitas air dari SRI organik berturut turut 30% dan 27% lebih tinggi untuk produktivitas air berdasarkan 
jumlah air masuk dan evapotranspirasi. SRI organik juga memproduksi 33% produksi lebih tinggi dari sistem pertanian 
konvensional di lokasi yang sama. Kunci keberhasilan irigasi berselang adalah dengan menjaga tinggi muka air 
dipermukaan tanah (macak-macak) pada fase vegetatif dan generatif.  Oleh sebab itu, cara ini merupakan alternatif 
pilihan bagi petani ketika sumber daya air berkurang karena perubahan iklim. Diseminasi hasil direkomendasikan 
melalui program pelatihan dan pendampingan bagi petani.  

Kata Kunci:  SRI organik, pengelolaan air, neraca air, produktivitas, sistem monitoring 

 

ABSTRACT 

The current study was carried out to analyze effectiveness of intermittent irrigation by water balance components in SRI 
paddy fields with organic fertilizer. The experiment was conducted in Gabus Wetan Village, Indramayu District, West Java, 
Indonesia from 17 November 2016 to 1 March 2017. Weather and soil sensors were set up in the fields to acquire data on 
daily field conditions as well as on plant growth. Data on weathers such as precipitation, air temperature, relative humidity, 
and wind speed were collected automatically during the season every 60 min, as well as the soil water depth. Analyzing the 
data collected, water balance analysis was well performed with low error (1.00%) in which the water inflows through 
precipitation and irrigation were 560 mm and 865 mm, respectively, while the outflows by crop evapotranspiration, 
percolation, and runoff were 430, 306 and 675 mm, respectively. Compared to conventional rice farming as commonly 
practices by applying continous flooding irrigation, water productivities of organic SRI were 30% and 27% higher with 
respect to total water input (WPIR) and with respect to the amount of evapotranspiration (WPET, respectively. Organic SRI 
produced 33% higher yield than the average of conventional methods in the same subdistrict. The key was intermittent 
irrigation by maintaining shallow water depth (nearly soil surface) in the vegetative and generative stages. Therefore, it is 
an attractive option for farmers in irrigated areas where water resources are limited due to regional climate change effects. 
Disseminating the results through training and coaching programs for the farmers are fully recommended for near further 
activities.  

Keywords:  organic System of Rice Intensification, water management, water balance, productivity, monitoring             
system  
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I. INTRODUCTION  

The System of Rice Intensification (SRI) was 
initially assembled in Madagascar in the early 
1980s by Fr.  Henri de Laulanié combining the 
transplanting of young, widely-spaced, single 
seedlings in a square pattern, with alternate 
wetting and drying, and with soil-aerating 
mechanical weeding of the fields in perpendicular 
directions -- he was using inorganic (chemical) 
fertilizer as that was widely believed to be 
necessary for getting good results (Stoop, 2011). 
When the government greatly reduced its subsidy 
for fertilizer in the late 1980s, and small, poor 
farmers could not afford to purchase it, organic 
fertilizer (decomposed rice straw and other 
vegetative matter) was introduced, and this proved 
to be successful. Therefore, organic fertilizers 
became generally recommended for SRI, although 
inorganic fertilization remained an option.   

In Indonesia, where SRI has been introduced and 
demonstrated since 1999, there have been both 
organic and inorganic versions. SRI’s alternative 
practices for rice farming have been disseminated 
to many provinces by several different programs 
conducted by government agencies and some 
NGOs. Based on data from the Ministry of 
Agriculture in 2014, it was reported that SRI had 
been demonstrated in 29 provinces and 247 
districts with a total area of 450,855 ha. The 
Indonesian Government through different 
programs supports the application of SRI by 
providing assistance in the form of agricultural 
production inputs such as fertilizer, seed, irrigation 
pumps, hand tractors, and composting units  
(C. Arif, Setiawan, & Jatika, 2018). The increases in 
yield reported with SRI methods have had quite a 
wide range, affected at least in part by regional 
differences in climate and soils. Studies have 
indicated an average increase of 13% in Central 
Java (Nugroho et al., 2018), 42% in demonstration 
fields in West Java (Gani, Kadir, Jatiharti, 
Wardhana, & Las, 2002) and 78% in Eastern 
Indonesia (Sato, Yamaji, & Kuroda, 2011). 

However, since the availability of organic materials 
has been limited, and it was not easy for farmers to 
prepare and apply compost or manure, SRI has 
commonly been used with chemical fertilizers. 
Thus, two versions of SRI have developed in 
Indonesia (Sato et al., 2011). First, a ‘basic SRI’ that 
applies some SRI elements such as young seedling, 
single transplanting, wider spacing, and soil-
aerating weeding, with alternate wetting and 
drying, and some combination chemical and 
organic fertilization, applying as much organic 
matter as possible, often aiming for a 50-50 split. 
The second version, ‘organic SRI’ applies organic 

materials, compost or manure, rather than 
chemical fertilizer, to enhance biological activity in 
the soil and to improve its fertility over time. In 
general, the first version is more typically applied, 
while the application of organic SRI methods at 
field scale by farmers is limited. 

In general, water management is also a constraint 
in disseminating SRI in Indonesia. It is not easy to 
apply intermittent irrigation within large irrigated 
areas, having the water level at the saturated level 
on a particular day and then to have the field in 
dried condition at other times instead of being 
continuously flooded. Although alternate wetting-
and-drying (AWD) water management can save 
more water, however, weeds grow faster and 
become a problem for farmers, especially in the 
vegetative stage. So, the farmers remained use 
continous flooded irrigation even with SRI 
principles (for crop managements). 

Even though SRI trials and demonstrations 
produced impressive results in terms of 
productivity, many farmers remained skeptical 
about this water management (Chusnul Arif, 
Setiawan, & Sutardi, 2017). As previously mention, 
the farmers prefer to apply flood irrigation, not 
only to reduce weed growth but also to avoid water 
shortages due to the unreliable water supply 
system. Farmers do not understand that 
continuous flooding causes rice plant roots to 
degenerate from hypoxia and that rice plants 
become more vulnerable to subsequent water 
stress, not able to take advantage of water reserves 
in the lower soil horizons when their roots die back 
and become ineffective.  

The practice of continuous flooding is very 
inefficient, supplying much more water than the 
plants’ actual requirements and also emitting large 
volumes of greenhouse gas emissions (Hadi, 
Inubushi, & Yagi, 2010; Utaminingsih, Soentoro, 
Winskayati, & Irianto, 2017). Also, this method has 
water losses from deep percolation, seepage 
through bunds, and runoff from the soil surface 
(Bouman, 2001). This entails the loss of nutrients 
from the field and/or the pollution of groundwater 
supplies to the extent that inorganic fertilizers and 
agrochemicals are applied. 

In addition, there is limited information on the 
application intermittent irrigation with organic SRI 
farming. Therefore, it is important to observe 
intermittent irrigation of SRI farming with organic 
nutrient management and compare it to flooded 
irrigation. Fully organic SRI experiments were 
conducted in collaboration with a local farmer who 
had been trained at an Organic SRI Center in West 
Java. For these experiments, intermittent irrigation 
was applied instead of continuous flood irrigation 
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to save water input. The main objective of this 
study was to analysis the effectiveness of 
intermittent irrigation with organic application by 
performing water balance analyses to observe the 
water use efficiency and productivity of organic 
SRI. 

II. METHODOLOGY  

2.1. Field Experiments and Methodology 

One rice season was studied in Gabus Wetan 
village, Indramayu District, West Java, Indonesia 
during the period 17 November 2016 to 1 March 
2017 (Figure 1). Local variety of rice (Oryza sativa 
L), Ciherang, was cultivated with basic SRI 
practices: young seedlings (transplanting at 14 
days after sowing) and one plant per hill 
(transplanting single seedlings) with wider 
spacing of 30 cm × 30 cm. Organic fertilizer 
(compost) was used with a quantity of 7 ton/ha 
and organic liquid fertilizer was applied with doses 
of 200 l/ha. Weeding was conducted regularly 
every ten days until 40 days after transplanting 
with a mechanical weeder. Irrigation water was 
procured from a small pond nearby, having 
abundant water hyacinth (Eichhornia crassipes) 
(Figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Maps of Experimental Site in Indramayu 
District, West Java, Indonesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 2 Organic SRI Field with a Pond Containing 
Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) 

Flowchart of the methodology can be reffered to 
Figure 3. Some primary data were observed, such 
as weather, soil and plant performance. Based on 
weather data, reference evapotranspiration (ETo) 
then calculated. Afterwards, water balance 
analysis was performed using observed data and 
crop coefficient (Kc) to estimate irrigation water, 
runoff, percolation, crop evapotranspiration by MS 
Excel Solver. Lastly, water productivity and water 
application efficiency based on estimated 
irrigation water and crop yield.  

2.2. Field Measurements  

Weather parameters such as air temperature (Ta), 
relative humidity (RH), solar radiation (Rs), and 
wind speed (u) were measured every 30 minutes 
using a Davis Vantage Pro2 Weather Station (Davis 
Instruments Corp, USA) as well as precipitation. 
Based on those weather parameters, reference 
evapotranspiration was then calculated daily 
according to the Hargreaves model (Wu, 1997). 
Water depth was measured by the pressure sensor, 
CTD (Decagon Devices, Inc, USA) at 30-minute 
intervals. The sensor was kept in the perforated 
PVC pipe located in the middle of the field. 

Plants growth performance was measured every 
week for their height and tiller number. At 
harvesting time, 20 hills were selected for a 
random sample and were measured for their 
height, tillers, panicles, root length and weight. 
After measuring the fresh weight, the numbers of 
spikelets were counted by separating panicles 
from the plants. Yield measurement was then 
taken, and it was compared with flood-irrigation 
yields in the nearest location as well as with other 
measures of plant performance. 

Figure 3 Flowchart of the Methodology in this Research 



20      Jurnal Irigasi – Vol. 14, No. 1 (2019), Hal. 17-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Water Balance Schema in The Field 

2.3. Water Balance Analysis  

Water balance components were analyzed 
according to Figure 4. Water input (inflow) 
consisted of precipitation and irrigation, while 
actual evapotranspiration, runoff, and percolation 
were considered as the water output (outflow). 
Accordingly, the water balance equation was 
defined as follows: 

WL(𝑖) = WL(𝑖 − 1) + 𝑃(𝑖) + 𝐼(𝑖) − (ETa(𝑖) +
𝑄(𝑖) + DP(𝑖)) ................................................(1) 

where WL is water depth (in mm), P is 
precipitation (in mm), I is irrigation (in mm), ETa 
is actual evapotranspiration (in mm), Q is runoff 
(in mm), DP is percolation (in mm), and i is time 
(on a daily basis). Here, runoff was defined as 
horizontal water outflow through overbund flow 
and bund cracking (seepage). Excel Solver was 
used to estimating non-measured components by 
minimizing the following objective function: 

𝐹 = ∑ |WL𝑜(𝑖) − WL𝑚(𝑖)|𝑛
𝑡=1  ............................ (2) 

where WLo is the observed water level (in mm) and 
WLm is estimated water level by Excel Solver (in 
mm). Excel solver was performed by the following 
constraints: 

Kcmin ≤ Kc(𝑖) ≤ Kcmax ...................................... (3) 

𝐼(𝑖) ≥ 0;Qr(𝑖) ≥ 0;DP(𝑖) ≥ 0 ................................  (4) 

where, Kcmin is the minimum crop coefficient, Kcmax 
the is maximum crop coefficient, and Kc is the 
estimated crop coefficient. Kcmin and Kcmax were 
determined according to FAO’s standard values. Kc 
value was used to determine Crop 
Evapotranspiration (ETc) by the following 
equation: 

ETc(𝑖)  =  Kc(𝑖) × ETo(𝑖) ……………………………..(5) 

where ETo is the reference evapotranspiration (in 
mm) according to the Hargreaves model (Wu, 
1997). The estimation process was performed four 
times in each growth stage, i.e., the initial, crop 

development, mid-season, and late-season stages 
(Chusnul Arif, Setiawan, Mizoguchi, & Doi, 2012; 
Chusnul Arif et al., 2012). ETc was used as initial 
condition for ETa that will be estimated. Then, 
percentage error estimation was defined as follow: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
∑(𝐼𝑛𝑓−𝐼𝑛𝑓)

∑ 𝐼𝑛𝑓
 ....................................................... (6) 

Where, Inf is total inflow (precipitation and 
irrigation), and Onf is total outflow (crop 
evapotranspiration, runoff and percolation). 

Then, water use efficiency was represented in 
terms of water application efficiency (EA) that is 
calculated based on the following equation 
(Bouman, Peng, Castañeda, & Visperas, 2005): 

EA = 100𝑥
∑ ETc

∑(𝐼+𝑃)
 ............................................... (7) 

Following (Bouman et al., 2005), there are two 
kinds of the definition of water productivity; first, 
water productivity defined as total yield per total 
water evaporated and transpirated (WPET) and 
total yield per total water input (WPIR) by the next 
equations: 

WPET =
𝑌

∑ ET𝑐
 ....................................................... (8) 

WPIR =
𝑌

∑ 𝑃+𝐼
 ....................................................... (9) 

Where, WPET and WPIR in g grain/kg water and Y is 
yield (ton/ha). As a comparison, continuous 
flooding irrigation which commonly applied by the 
local farmers. In this regime, the water level was 
commonly kept at 5 cm depth (from the soil 
surface) from initial to the end of mid-season 
stages, and then in water was drained in the late-
season stage. The productivity of conventional rice 
farming was determined based on the average 
yield in the subdistrict of Gabuswetan. 

III. RESULTS AND DISCUSSION  

3.1. Weather Conditions  

The daily average of maximum (Tmax), average 
(Tave) and minimum (Tmin) air temperatures is 
shown in Figure 5 as well as relative humidity 
(RH). Those weather data having fluctuating. For 
air temperature data, the trend showed relatively 
constant. On the other hand, the trend of relative 
humidity was slightly increased. Th maximum air 
temperature was in between 26.27 – 33.77oC, 
while its minimum ranged was on 22.37 – 25.33oC. 
Meanwhile, during planting season the average air 
temperature was 26.99oC. Relative humidity 
negative correlation to air temperature in which 
driest condition occurred on 21 December 2016 
with RH of 78% and the maximum air temperature 
was 33.33oC. On the other hand, the wet condition 
on 11 February 2017 with RH of 97% and the 
average air temperature was 24.39oC.  
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Figure 6 shows the total solar radiation and 
reference evapotranspiration during the planting 
period. The Hargreaves model of reference 
evapotranspiration was calculated based on air 
temperature and solar radiation (Wu, 1997), and 
they have a positive correlation to both 
parameters, so the trend both solar radiation and 
reference evapotranspiration was similar as 
shown in Figure 6. The maximum solar radiation 
occurred on  
5 February 2017 when its total value was  
20.72 MJ/m2/d. In this day, total reference 
evapotranspiration was also maximum value with 
a total of 5.22 mm. The minimum solar radiation 
was 4.24 MJ/m2/d and it caused minimum 
reference evapotranspiration of 0.99 mm.  

 
Figure 5 Air Temperature and Relative Humidity 

During the Planting Period 

 

Figure 6 Solar Radiation (Rs) and Reference 
Evapotranspiration (ETo) During  

the Planting Period 

 

Figure 7 Daily Mean Water Depth (Water Level) of 
Organic SRI and Conventional Rice Farming 

3.2. Hydrological Conditions  

During the planting season, comparison between 
daily average water depth of organic SRI and 
conventional fields can be referred to Figure 7. The 
daily mean water depth in the organic SRI field was 
nearly at the soil surface (0 cm) or even a little 
lower than the soil surface during 0-70 days after 
transplanting (DAT). This condition occurred from 
vegetative (initial and crop development stages) to 
early generative stages (mid-season stage); then 
from 10 days onward (70-80 DAT), a thin water 
layer of 0-2 cm was maintained after panicle 
formation. Meanwhile at the same time (initial to 
the end of mid-season stages), the conventional 
rice farming field was intended to be kept 
continuously flooded (5 cm above soil surface). 
However, the water level in organic SRI Field has 
fluctuated and at particular times became below 
the soil surface when water was lost by cracking in 
the bunds or there was runoff and by percolation. 
Finally, water was drained at the late-season stage 
during 80 – 93 days after transplanting (2 weeks 
before harvesting/late season stage).  

For SRI application in the field, it is recommended 
to keep soil in wet condition but not submerged by 
draining water shortly after the transplanting, i.e., 
during the vegetative stage, and then maintaining 
thin water layer after panicle formation as 
conducted in this study (Uphoff, Kassam, & 
Harwood, 2011).  It is also recommended to 
maintain the water level close to the soil’s surface 
as best the water management practice for SRI in 
term of producing more yield and having a 
minimum negative environmental impact in terms 
of greenhouse gas emission (Setiawan et al., 2014). 

However, having a lower water depth (near the soil 
surface) in the early vegetative stage makes weed 
growth faster, thus there is more need for labor to 
control it. On the other hand, when rice is grown 
under continuously flooded conditions, such as in 
conventional rice fields, this makes weed control 
easier or even unnecessary, thereby saving labor 
(McHugh, Steenhuis, Barison, Fernandes, & Uphoff, 
2002). 

For areas with limited water resources, continuous 

flooding in conventional rice field will a problem 

since they need more water for irrigation (Table 1). 

In this study, it was found that the conventional 

field needs at least 12% more water.  

Percentage error estimation of water balance 

components were 1.00% and 2.19% for the organic 

SRI and conventional fields, respectively, as shown 

in Table 1. It is indicated that the estimation 

method used was reasonably accurate to estimate 
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water balance components. Here, it was found that 

water loss through runoff was dominant in both 

organic SRI and conventional fields, accounting for 

approximately 48% and 38% of the total outflow, 

respectively.  

In addition, submerged soil condition increased 
water loss through percolation in the conventional 
field (Table 1). Flooding irrigation drained 58.7% 
more percolation water than organic SRI Field. 
This occurred possibly by increasing hydrostatic 
pressure that will stimulate the downward 
movement of excess water in the soil (Bouman & 
Tuong, 2001). 

3.3. Water Use Efficiency and Productivity  

Organic SRI methods produced 33% higher yield 
than that from the average of conventional rice 
cultivation in the same subdistrict as given in  
Table 2.  The better yield of organic SRI under 
aerobic soil conditions suggested that this 
condition was ideal to promote the higher 
metabolic activity of the plants for establishing 
larger and deeper root systems as earlier 
mentioned. This is supported by (Barison & Uphoff, 
2011) who observed increasing in nutrient uptake 
with SRI farming due to deeper and greater root 
formation and growth in all the crop cycle. On the 
other hand, conventional rice farming induced 
shallower and shorter in root growth under 
submerged conditions, when roots die back 
because of hypoxia. 

Also, this condition enhanced shoot activities when 
available water and oxygen were optimal for the 
plant (Yang & Zhang, 2010). In this study, the 
probable key of success in higher yield was thin 
water level during the crop development stage 
(vegetative phase) that increased the number of 
panicles, which would have resulted from 
promoted more tiller development as reported in a 
previous study (Nugroho et al., 2018). 

Water productivity of organic SRI was also higher 
than that of conventional cultivation, both with 
respect to total water input (WPIR) and with 
respect to the amount of evapotranspiration (Table 
2). Under intermittent irrigation, WPIR and WPET 
were 0.54 and 1.80 g grain/kg water, respectively. 

Their values were 30% and 27% more than those 
values for conventional production. The same 
results also observed by the previous study that 
reported SRI farming increased water productivity 
from 0.82 to 1.12 g/kg (Fuadi, Purwanto, & 
Tarigan, 2016).  

In addition, SRI farming had higher water 
productivity than Integrated Crop Management 
(ICM) (Subari, Joubert, Sofiyuddin, & Triyono, 

2012).  Higher water productivities in organic SRI 
indicated that intermittent irrigation was a more 
effective water use to produce more rice. These 
results were confirmed by previous study that 
reported intermittent irrigation raised the water 
use efficiency index by 38% by saving water input 
by 26% compared to conventional rice farming and 
also raising yield (Chusnul Arif, Setiawan, 
Sofiyuddin, & Martief, 2013). Therefore, 
intermittent irrigation with organic SRI be a 
promosing option to the farmers in irrigated areas 
where water resources to be scarce and limited 
because regional climate-change effects. However, 
farmers should do more intensive work in the field 
to control weeds particularly in the early 
vegetative stage. 

Table 1 Seasonal Water Inflow and Outflow of Organic 
SRI and Conventional Rice Farming 

Parameters 
Rice Farming 

Organic 
SRI 

Conventional 

Inflow:   
    Precipitation (mm) 560 560 

    Irrigation water (mm) 865 967 

Total Inflow (mm) 1425 1527 

Outflow:   
    Runoff (mm) 675 563 

  Crop 
Evapotranspiration 
(mm) 430 446 

     Percolation (mm) 306 485 

Total Outflow (mm) 1411 1494 

Error (%) 1.00% 2.19% 

Table 2 Yield, Water Efficiency and Productivity of 

Organic SRI and Conventional Rice Farming 

Parameters 
Rice Farming 

Organic 
SRI 

Conventional 

Yield (ton/ha) 7.74 5.09 

EA (%) 30.06% 29.17% 

WPET (g grain/kg water) 1.80 1.31 

WPIR (g grain/kg water) 0.54 0.38 

IV. CONCLUSIONS  

Water balance analysis was well performed in the 
organic SRI field under intermittent irrigation as 
indicated by the low percentage error. According 
to the analysis, water inflows through precipitation 
and irrigation were 865 mm and 560 mm, 
respectively, while outflows by crop 
evapotranspiration, percolation, and runoff were 
430, 306 and 675 mm, respectively. Compared to 
conventional rice farming, water productivities of 
organic SRI were 30% and 27% higher for water 
productivity with respect to total water input 
(WPIR) and with respect to the amount of 
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evapotranspiration (WPET), respectively. Organic 
SRI produced 33% higher yield than conventional 
methods. Therefore, it is a promosing option for 
the farmers in irrigated areas where water 
resources to be scarce and limited because of 
regional climate-change. Disseminating the results 
through training and coaching programs for the 
farmers are fully recommended for near further 
activities. 
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ABSTRACT 

The management of conventional irrigation system, which is still being applied in the recent time is probabilistic, especially 
in analyzing discharge for planning of irrigation operation and maintenance. It can be seen from the process of exerted 
data analysis, which is two-week or ten-days empirical data analysis. Therefore, to change the management of conventional 
irrigation system into modern requires flexibly and real-time based due to climate change in Indonesia. The available 
discharge prediction analysis is done using mathematic model analysis as the replacement of probabilistic model and the 
use of real time observation data by utilizing automatic weather observation technology. This new concept has been 
attempted in Irrigation Area of Wadaslintang and Banyumas Regency, showing that automatic weather observation 
worked successfully and can be used as the data within mathematic model analysis. The result indicates that telemetry 
instruments work well as expected. The difference between the use of mathematic method of Artificial Neural Network 
(ANN) with probabilistic method of P80 shows that ANN method is closer to real compared to the probabilistic P80. It is 
shown with the validation result measured from January to August 2015. Overall, errors between water surcharge 
prediction with ANN and realisation is 77%.  According to the results, it is suggested that dynamic mathematic 
measurement method is needed, due to dynamic condition of climate in spite of not neglecting probabilistic method as 
comparison.  

Keywords:  operation and maintenance, modernization of irrigation management, climate analysis, mathematic 
model, real-time 

 

ABSTRAK 

Pengelolaan sistem irigasi konvensional yang masih dilakukan sampai saat ini bersifat probabilistik, terutama dalam 
menganalisis debit untuk perencanaan OP irigasi. Hal ini terlihat dari pelaksanaan analisis data yang digunakan yaitu 
analisis data empiris dua mingguan atau dasarian, sehingga untuk mengubah pola pengelolaan ke modern memerlukan 
pengembangan secara lentur dan berbasis waktu nyata, akibat perubahan iklim di Indonesia. Analisis prediksi debit air 
dilakukan dengan memakai analisis model matematika sebagai pengganti model probalisitik dan penggunaaan data 
pengamatan waktu nyata dengan memakai alat pengamatan cuaca otomatis. Konsep baru ini dicoba di Daerah Irigasi 
(DI) Wadaslintang dan Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan bahwa pengamatan cuaca otomatis berjalan dengan 
baik, dan dapat digunakan sebagai data dalam analisis model matematik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alat 
telemetri menghasilkan data yang baik. Perbandingan antara penggunaan Metode Matematika Jaringan Syaraf Tiruan 
(JST) dengan Metode Probabilistik P80, menunjukkan bahwa metode dengan JST lebih mendekati nyata dibandingkan 
dengan Probabilistik P80. Hal ini ditunjukkan dengan hasil validasi yang dilakukan dari bulan Januari sampai Agustus 
2015, Secara keseluruhan kesalahan debit prediksi JST terhadap realisasi adalah 77%. Hasil ini menunjukkan bahwa 
diperlukan suatu metode perhitungan matematis yang dinamis, karena keadaan iklim yang dinamis walaupun tidak 
meninggalkan metode probabilistik sebagai pembanding. 

Kata kunci:  operasi dan pemeliharaan, pengelolaan irigasi modern, analisis iklim, model matematika, waktu 
nyata 
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I. PENDAHULUAN  

Tuntutan terhadap peningkatan kinerja irigasi 
semakin meningkat seiring dengan ditetapkannya 
pencapaian ketahanan pangan sebagai salah satu 
agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. 
Namun demikian, sekitar 52% dari total jaringan 
irigasi di Indonesia mengalami kerusakan ringan 
dan berat. Hal ini menyebabkan tidak efisiennya 
pengelolaan air irigasi sehingga tingkat layanan 
irigasi masih belum optimal untuk mendukung 
peningkatan produksi pertanian. Layanan irigasi 
ini membutuhkan penanganan segera agar 
pengelolaan irigasi menjadi berkelanjutan 
(Direktorat Irigasi dan Rawa, 2015).  

Isu perubahan iklim dan pemanasan global telah 
mendorong pentingnya melakukan modernisasi 
irigasi agar pengelolaan irigasi menjadi lebih 
efektif. Akibat dari pemanasan global seperti 
perubahan iklim dan cuaca yang dijadikan sebagai 
masukan di dalam pelaksanaan Operasi dan 
Pemeliharaan (OP) menjadikan karakteristik OP 
tidak lagi bersifat statis, sehingga harus 
dilaksanakan secara fleksibel/lentur (Angguniko & 
Hidayah, 2017). Untuk mengoperasionalkan 
prinsip lentur di dalam rancangan Unit Pengelola 
Irigasi Modern (UPIM) maka disusunlah 
penahapan minimal, menengah, dan lanjutan 
diikuti dengan pengembangan kapasitas adaptive, 
absorptive, dan transformative (Balai Litbang 
Penerapan Teknologi Sumberdaya Air, 2016) 

Pelaksanaan OP sangat tergantung pada iklim 
terutama pada proses perencanaan operasi, neraca 
air didasarkan pada prediksi cuaca ke depan. 
Prediksi cuaca mempengaruhi prakiraan hujan dan 
anasir iklim untuk menghitung kebutuhan air 
tanaman. Perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir 
ini mengakibatkan prediksi cuaca yang digunakan 
sebelumnya menjadi kurang akurat. 

Pelaksanaan modernisasi irigasi dilakukan dengan 
memakai pembaharuan tiga unsur, yaitu (i) 
pengembangan keandalan ketersediaan air dan 
teknologi, (ii) pengembangan pengelolaan irigasi, 
institusi dan pelibatan para pelaku dalam 
pengelolaan irigasi, dan (iii) pembaharuan dalam 
pengelolaan pembiayaan. Pelaksanaan 
modernisasi irigasi di banyak negara tidak semua 
dilakukan hanya melalui pembangunan 
infrastruktur tetapi justru lebih mementingkan 
pembaharuan institusi dan perkuatan kapasitas 
pelaku (S. S. Arif, Prabowo, Sastrohardjono, 
Sukarno, & Sidharti, 2014).  

Dalam rangka pengelolaan irigasi diperlukan suatu 
sistem yang saling berkaitan satu sama lain dan 
dapat diperbaharui setiap saat agar sistem 

tersebut mampu mengakomodasi perubahan yang 
terjadi baik perubahan yang dikarenakan anomali 
alam (Nugroho, 2016) ataupun disebabkan oleh 
perilaku manusia. Dalam pelaksanaan pengelolaan 
irigasi setidaknya perlu diperhatikan empat hal 
penting yaitu: (i) Operasi, (ii) Pemeliharaan, (iii) 
Perencanaan Anggaran Pengelolaan, dan (iv) 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi. 
Pada masa yang akan datang pengelolaan jaringan 
irigasi ini akan memanfaatkan teknologi informasi 
yang didukung teknologi yang memadai untuk 
pelayanan kepada petani (Hakim, Suriadi, & 
Masruri, 2012). 

Pengembangan teknologi dalam modernisasi 
irigasi difokuskan pada pengembangan sistem 
informasi dalam aktivitas OP. Hal ini disebabkan 
salah satunya oleh kondisi cuaca yang sangat 
dinamis (Nugroho, 2016). Perubahan teknologi 
pada infrastruktur disesuaikan dengan tingkat 
penggunaan teknologi informasi (C. Arif et al., 
2014) 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Yanto, Sovia, & Mandala (2018), Jaringan Syaraf 
Tiruan Algoritma Perceptron dapat digunakan 
untuk menyelesaikan kasus dan menunjang 
penentuan keputusan pada pengembangan irigasi 
air di daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi 
Sumatera Barat. Metode Jaringan Syaraf Tiruan 
Algoritma Perceptron adalah sebuah metode yang 
mampu melakukan proses perhitungan dengan 
mengenali variable–variabel dalam percobaan 
pola dan pada akhirnya hasil keluaran dari 
jaringan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan keputusan. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
perbedaan konsep analisis iklim probabilistik 
dengan analisis model matematika yang berbasis 
pada penerapan Automatic Weather Station (AWS) 
secara semi real time. Penelitian ini diharapkan 
akan menghasilkan alternatif lain dengan 
menggunakan metode matematika dalam 
pengelolaan irigasi modern yang sesuai dengan 
kondisi iklim yang dinamis. 

II. METODOLOGI 

2.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Area Waduk 
Wadaslintang di Jawa Tengah yang berupa daerah 
persawahan, dikelilingi perbukitan dan daerah 
pasir di bagian selatan. Pada bagian hulu waduk 
terdapat daerah tangkapan air seluas ±300 ha 
untuk melindungi waduk, mencegah terjadinya 
longsor, serta mengurangi erosi ke tubuh 
waduk. Waduk Wadaslintang digunakan untuk 
irigasi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). 
Pada sektor irigasi, Daerah Irigasi (DI) 
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Wadaslintang memiliki luas layanan sebesar 
31.133 ha di bawah kewenangan pemerintah 
pusat. DI Wadaslintang merupakan daerah irigasi 
lintas kabupaten, yang meliputi Kabupaten 
Kebumen, dan Purworejo. Jaringan irigasi DI 
Wadaslintang terdiri dari DI Wadaslintang Barat, 
DI Wadaslintang Timur dan DI Bedegolan. Dalam 
penelitian ini, DI Bedegolan digunakan sebagai 
obyek penelitian dengan skema jaringan irigasi 
yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

Telemetri dipasang pada tiga area Waduk 
Wadaslintang yaitu: (i) sekitar Intake (Bendung) 
Bedegolan yang akan memantau data iklim intake 
Bedegolan; (ii) bangunan bagi utama yang 
membagi air irigasi ke Sekunder Kedung Tawon 
dan Sekunder Prembun; (iii) bangunan bagi 
utama yang membagi air irigasi ke Sekunder 
Kedung Pucang dan Sekunder Krogosingan. 

2.2. Pengambilan Data  

2.2.1. Pengambilan Data Primer 

Parameter lingkungan dipantau secara semi real 
time dengan menerapkan Field Monitoring System 
dalam perhitungan operasi jaringan irigasi tertera 
pada Gambar 2. Parameter yang dipantau adalah 
curah hujan, radiasi matahari, lama penyinaran, 
suhu dan kelembaban, arah dan kecepatan angin 
serta electric conductivity (EC). Data dari sensor 
akan disimpan dalam data logger (EM50). Data 
curah hujan real time yang diperoleh dari alat 

telemetri digunakan untuk memprediksi debit 
andalan. Pengambilan data ini dapat dilakukan 
menggunakan dua cara, yaitu: 

1. Secara Manual 

Pengambilan data menggunakan software ECH2O 
utility dari Decagon yang bisa diunduh secara 
gratis dari situs web Decagon 
(www.decagon.com). 

2. Melalui website 

Akses data dapat dilakukan melalui situs web yang 
menampilkan foto kondisi lapangan, kondisi 
baterai, dan data secara tabular (http://data01.x-
ability.jp/FieldRouter/vbox0121/).  

2.2.2. Pengambilan Data Sekunder 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari telaah pustaka. Data sekunder yang 
diperlukan adalah data iklim di sekitar lokasi 
penelitian pada bulan Januari–Agustus 2015. 

2.3. Estimasi Debit 

Debit andalan merupakan hal yang sangat penting 
dan perlu diperhatikan dalam menghitung 
ketersedian air. Pada penelitian ini, estimasi 
ketersediaan air dilakukan dengan dua metode, 
yaitu model Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dan 
model probabilistik (P80) sebagai pembanding.  

 

Gambar 1 Skema Jaringan Pemberian Air Waduk Wadaslintang1 

 

                                                                                             . 

  1 Skema Irigasi diperoleh dari https://pusdataru.jatengprov.go.id/skema-irigasi-jateng.html 

SKEMA DAERAH IRIGASI BEDEGOLAN 

8.295 HA 

https://pusdataru.jatengprov.go.id/skema-irigasi-jateng.html
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Gambar 2 Parameter yang Dipantau  

secara Semi Real Time 

 

 
Gambar 3 Diagram Alir Proses Pelatihan   

 

2.3.1. Model Jaringan Saraf Tiruan  

Jaringan Saraf Tiruan (JST) atau Artificial Neural 
Network (ANN) merupakan bagian dari sistem 
kecerdasan buatan yang digunakan untuk 
memproses informasi yang didesain dengan 
menirukan cara kerja otak manusia dalam 
menyelesaikan masalah dengan melakukan proses 
belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya 
(Hermawan, 2006). Model Jaringan Saraf Tiruan 
(JST) menurut Haykin (1999) didefinisikan sebagai 
sebuah prosesor yang terdistribusi paralel, terbuat 
dari parameter-parameter yang sederhana tetapi 
hasil prosesnya dapat dipakai untuk berbagai 
tujuan analisis. Dalam model JST terdapat 3 proses 
utama yang diperankan oleh neuron, yaitu 
menerima input terboboti, menjumlahkan dan 
menentukan nilai output. Sinyal x berupa vektor 
input berdimensi n (x1, x2, … xn) T dari neuron 
akan mengalami penguatan oleh bobot w = (w1, 
w2, ... wn) T yang merupakan representasi dari 
kekuatan synapse. Sinyal terboboti hasil dari sinyal 
xi dikalikan dengan wi memasuki elemen 
pemroses (unit penjumlah), elemen pemroses 
kemudian menjumlahkan seluruh sinyal terboboti 

yang masuk. Sehingga akan didapatkan total 
masukan untuk neuron (Yin): 

𝑌𝑖𝑛 = 𝑥1𝑤1 + 𝑥2𝑤2 + 𝑥3𝑤3 + ⋯ + 𝑥𝑖𝑤𝑖  ........ (1)  

Selanjutnya akumulasi dari penguatan tersebut 
akan mengalami transformasi oleh fungsi aktivasi f 
yang akan mengubahnya menjadi output dari 
neuron (y): 

(𝑌𝑖𝑛) = 𝑓(𝑇, 𝑅𝐻, 𝑅𝑠)   ................................................. (2) 

Fungsi aktivasi f ini akan membatasi amplitudo 
keluaran dari suatu neuron pada suatu nilai 
terbatas. Amplitudo sinyal keluaran ternormalisasi 
dari suatu neuron berada pada unit selang (0-1) 
atau selang alternatif (-1,1). 

Berdasarkan Persamaan 1 dan 2, maka keluaran 
dari model JST ini dengan pembobot digunakan 
untuk mengestimasi debit andalan dari data debit 
sebelumnya secara time series. Nilai debit andalan 
ini sangat dipengaruhi variabel bebas seperti luas 
Daerah Tangkapan Area (DTA) atau catchment 
area, dan data klimatologi (curah hujan, 
temperatur, kelembaban udara, kecepatan angin, 
dan radiasi matahari). Hasil estimasi debit andalan 
pada bendung akan dihitung menggunakan 
metode Weibull untuk memprediksi kejadian debit 
dengan probabilitas 80% terkering. 

Penerapan algoritma jaringan syaraf tiruan 
metode Back Propagation dalam membuat aplikasi 
prediksi curah hujan dan debit digunakan dalam 
penelitian ini. Ada tiga tahapan yang akan 
digunakan dalam sistem yang ada pada aplikasi 
prediksi debit dan curah hujan. Tiga tahapan 
tersebut, yaitu pre-processing data, pelatihan 
jaringan syaraf tiruan dan pengujian jaringan 
syaraf tiruan. Aplikasi akan meramalkan curah 
hujan secara harian, bulanan dan musiman 
berdasarkan pola data yang sudah dilatih terlebih 
dahulu (Ekawati, 2011). Pembuatan aplikasi 
prediksi curah hujan pada penelitian ini akan 
menggunakan software Matlab R2010a, dengan 
memanfaatkan guide Matlab dalam merancang 
antar muka aplikasi. Diagram alir proses pelatihan 
dan pengujian aplikasi prediksi curah hujan dapat 
dilihat pada Gambar 3. Parameter yang 
dimasukkan sebagai input dalam prediksi ini 
antara lain data curah hujan, suhu, kelembaban 
dan kecepatan angin. Hasil prediksi yang diperolah 
adalah data prediksi per sepuluh harian selama 
satu tahun.  

2.3.2. Model Probabilistik  

Model probalistik yang sering dipakai untuk 
analisis debit andalan adalah statistik rangking. 
Penetapan rangking dilakukan menggunakan 
analisis probabilitas dengan rumus Weibull. 
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Perhitungan debit andalan mengunakan rumus 
dari Weibull: 

𝑃 =
𝑚

𝑛+1
 𝑥 100% ………………………………….............. (3) 

Keterangan: 
P = probabilitas terjadinya kumpulan nilai 

(misalnya: debit) yang diharapkan selama 
periode pengamatan (%) 

m  =  nomor urut kejadian, dengan urutan variasi 
dari besar ke kecil 

n  =  jumlah data pengamatan debit 

Probabilitas atau keandalan debit yang dimaksud 
berhubungan dengan probabilitas atau nilai 
kemungkinan terjadinya sama atau melampui dari 
yang diharapkan. Debit andalan yang digunakan 
untuk perencanaan penyediaan air irigasi 
menggunakan debit andalan 80%. Keandalan 80% 
mempunyai arti bahwa kemungkinan debit 
terpenuhi adalah 80% atau kemungkinan debit 
sungai lebih rendah dari debit andalan adalah 20% 
(Haan, 1977). 

III. PEMBAHASAN  

3.1. Penerapan Field Monitoring System 

Telemetri untuk monitor data klimatologi yang 
dipantau secara semi real-time di tiga lokasi yaitu: 
(1) sekitar Intake (Bendung) Bedegolan yang akan 
memantau data klimatologi serta debit limpas 
sungai dan debit intake Bedegolan. Lokasi tersebut 
dipilih untuk memudahkan petugas memantau 
besaran debit sungai dan debit limpas serta 
mengukur kondisi iklim di sekitar bendung; (ii) 
Bangunan bagi utama yang membagi air irigasi ke 
Sekunder Kedung Tawon dan Sekunder Prembun. 
Telemetri berfungsi untuk mengukur debit dan 
klimatologi di sekitar bangunan bagi, sehingga 
mempermudah petugas untuk menentukan tinggi 
pembukaan pintu sadap. Telemetri ini akan 
memantau data klimatologi serta debit yang 
mengalir di saluran Sekunder Prembun dan 
saluran Sekunder Kedung Tawon; (iii) telemetri 
ketiga di bangunan bagi utama yang membagi air 
irigasi ke Sekunder Kedung Pucang dan Sekunder 
Krogosingan. Telemetri berfungsi untuk mengukur 
debit dan iklim di sekitar bangunan bagi, sehingga 
mempermudah petugas untuk menentukan tinggi 
bukaan pintu sadap. Telemetri akan memantau 
data klimatologi (mewakili areal di sebelah hilir), 
debit Saluran Sekunder Pucang dan debit Saluran 
Sekunder Krogosingan, serta memantau lisimeter 
yang dibuat di sekitar lokasi tersebut.  

Data monitoring yang diperoleh dari telemetri 
(Gambar 4) sangat mempengaruhi prediksi debit 
yang akan datang. Debit air di lokasi ini dapat 
diprediksi dengan akurat oleh model JST. Akurasi 
secara visual dapat terlihat dari kesamaan pola 

fluktuasi antara hasil model JST dengan hasil riil di 
tahun 2015. Hasil contoh estimasi oleh model JST 
disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 5. 

3.2. Estimasi Debit 
Hasil analisis dengan metode matematik dan 
probalistik digunakan untuk menghitung 
ketersediaan air. Metode matematika yang 
digunakan adalah metode jaringan syaraf tiruan 
(JST) sedangkan metode probabilistik 
menggunakan P80. Perhitungan ketersediaan air 
tersebut yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) 
daerah irigasi dalam satu tahun kedepan, 
sedangkan pada operasi bendung digunakan untuk 
pemantauan debit tersedia di Bendung Bedegolan. 
Prinsip penyusunan rencana tata tanam adalah 
keseimbangan antara ketersediaan air dengan 
kebutuhan air irigasi. Ketersediaan air 
diperkirakan dengan menghitung debit andalan 
dari data debit tahun-tahun sebelumnya (Triana, 
Suryono, & Widodo, 2016). 

Hasil perhitungan yang telah dilakukan, perkiraan 
debit tersedia 1 tahun ke depan rata-rata 10 harian 
dengan menggunakan model jaringan syaraf tiruan 
(JST), model probalistik dan validasi data tahun 
2015 tersaji dalam Tabel 1.  

Gambar 5 menunjukkan bahwa metode 
perhitungan dengan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 
lebih mendekati hasil nyata yang terjadi pada 
tahun 2015. Hal ini dibuktikan dengan hasil 
validasi yang membandingkan dengan data riil  
di lapangan dari bulan Januari sampai Agustus 
2015. Selain itu, Gambar 5 juga menunjukkan 
bahwa dengan kondisi iklim yang dinamis, 
diperlukan juga suatu metode perhitungan yang 
dinamis juga. Penyusunan rencana tata tanam DI 
Wadaslintang selama ini didasarkan pada debit 
andalan yang dihitung menggunakan Metode 
Weibull dengan probabilitas 80% terkering. 
Gambar 5 menunjukkan bahwa prediksi debit 

 

Gambar 4 Grafik Data Hujan Diperoleh dari 
Telemetri 
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andalan berfluktuasi antara 2-8 m3/detik. 
Dibandingkan dengan realisasi debit, tahun 2015, 
prediksi debit andalan probabilitas 80% adalah 
prediksi pesimis yaitu debit andalan selalu lebih 
rendah dari debit realisasi. Debit realisasi berkisar 
antara 7-35 m3/detik, sehingga perbedaan debit 
andalan dan debit realisasi adalah 23% Prediksi 
pesimis ini lebih disukai oleh pelaksana OP karena 
pola tanam yang sesuai dengan debit andalan 
hampir dipastikan terlayani oleh debit realisasi. 

Gambar 5 juga menunjukkan hasil prediksi debit 
dengan JST yang berfluktuasi antara 7-27 m3/s. 
Gambar 5 menunjukkan bahwa untuk awal tahun 
2015, debit prediksi JST sedikit di atas debit 
realisasi namun setelah bulan April debit prediksi 
JST sama dengan realisasi. Jika dibandingkan 
dengan debit andalan probabilitas 80%, prediksi 

JST mempunyai kelebihan dapat memprediksi 
debit dua debit puncak yang terjadi pada bulan 
April. Secara keseluruhan kesalahan debit prediksi 
JST terhadap realisasi adalah 77%.  

Kemampuan JST untuk memprediksi debit 
ekstrem bermanfaat untuk memperkirakan pola 
tanam sesuai dengan kondisi debit dan cuaca 
apabila terjadi cuaca ekstrem. Penyesuaian jenis 
tanaman dan tanggal tanam dapat disesuaikan 
lebih tepat pada saat terjadi tahun basah maupun 
tahun kering. Prediksi debit ekstrem juga 
bermanfaat untuk mempersiapkan tindakan 
pencegahan terhadap bangunan irigasi agar 
terhindar dari kerusakan akibat debit tinggi yang 
terjadi mendadak. 
 

Tabel 1 Perhitungan Debit Tersedia 1 Tahun Rata-Rata 10 Harian dengan Metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST),  
Probalistik P80 dan Validasi Data untuk Tahun 2015 

Bulan 

Metode 

Bulan 

Metode 

JST P80 Observasi JST P80 Observasi 

Debit 10 harian (m3/s) Debit 10 harian (m3/s) 

Januari       Juli       

I  9,21  4,4  7,53 I  11,34  5,90 12,18  

II  8,44  4,9  6,18 II  11,57  6,10  11,72 

III  9,05  5,6  7,28 III  12,10  4,90  12,88 

Februari       Agustus       

I  9,20  5,4  7,56 I  9,64  1,80  2,10 

II  8,04  4,1  5,46 II  7,48  1,00  0,11 

III  8,08  3,2  5,57 III  7,22  0,10   

Maret      September     

I  8,42  2,7  6,09 I  6,22  0,20   

II  8,70  1,5  6,75 II  5,81  0,40   

III  7,52  2,5  4,21 III  5,94  0,20   

April       Oktober       

I  22,75  3,0  28,34 I  6,87  1,40   

II  10,69  7,5  10,17 II  6,92  1,20   

III  26,29  6,1  35,99 III  8,14  3,70   

Mei       November     

I  13,82  7,8  16,81 I  8,19  7,00   

II  10,94  6,5  10,77 II  9,35  5,80    

III  10,41  7,4  9,68 III  10,85 7,40    

Juni       Desember    

I  10,34  6,0  9,50 I  12,65  7,20   

II  10,69  7,5  10,17 II  9,54  6,00   

III  12,93  6,5 12,99  III  9,88  6,1   
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Gambar 5 Grafik Perbandingan antara Metode Matematika dengan JST, P80 dan Validasi Tahun 2015

IV. KESIMPULAN 

Perbandingan antara penggunaan metode 
probabilistik P80, menunjukkan bahwa metode 
dengan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) lebih 
mendekati nyata dibandingkan dengan 
probabilistik P80. Penggunaan JST memberikan 
alternatif untuk memprediksi debit yang lebih 
luwes terutama pada kondisi ekstrem sehingga 
penentuan pola tanam serta aktivitas OP lain dapat 
disesuaikan. Metode perhitungan matematis yang 
dinamis dapat merespon kondisi iklim yang 
dinamis walaupun demikian metode probabilistik 
masih diperlukan sebagai pembandingnya. 

UCAPAN TERIMA KASIH  

Penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan 
Kajian Persiapan Penerapan Modernisasi Irigasi 
Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
tahun 2015. Penulis mengucapkan terima kasih 
kepada Petugas di UPT SDA Bedegolan 
Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 
atas bantuannya selama pengambilan data. 

DAFTAR PUSTAKA 

Angguniko, B. Y., & Hidayah, S. (2017). Rancangan unit 
pengelola irigasi modern di Indonesia. Jurnal 
Irigasi, 12(1), 23–36. 

Arif, C., Setiawan, B. I., Mizoguchi, M., Saptomo, S. K., 
Sutoyo, S., Liyantono, L., … Ito, T. (2014). 
Performance of quasi real-time paddy field 
monitoring systems in Indonesia. Dalam The 
Asia-Pacific Advanced Network Meeting (Vol. 
37, hlm. 10–19). Bandung. 
http://dx.doi.org/10.7125/APAN.37.2 

Arif, S. S., Prabowo, A., Sastrohardjono, S., Sukarno, I., & 
Sidharti, T. S. (2014). Pokok – Pokok 

Modernisasi Irigasi Indonesia. Jakarta, 
Indonesia: Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air, Kementerian Pekerjaan Umum. 

Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumberdaya Air. 
(2016). Laporan Akhir Urgensi Unit Pengelola 
Irigasi Modern (UPIM). Jakarta, Indonesia: 
Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber 
Daya Air, Pusat Litbang Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi, Badan Litbang, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat. 

Direktorat Irigasi dan Rawa. (2015). Manager Irigasi 
dan Knowledge Center. Jakarta, Indonesia: 
Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Ekawati, N. T. (2011). Empirical Orthogonal Function 
dalam Permasalahan Iklim. Yogyakarta, 
Indonesia: Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam UGM. 

Haan, C. T. (1977). Statistical Methods in Hydrology. 
Iowa, USA: The Iowa State University Press. 

Hakim, A., Suriadi, A., & Masruri. (2012). Tingkat 
kesiapan masyarakat petani terhadap rencana 
modernisasi irigasi. Studi kasus di Daerah 
Irigasi Barugbug, Jawa Barat. Jurnal Sosial 
Ekonomi Pekerjaan Umum, 4(2), 67–78. 

Haykin, S. (1999). Self-Organizing Maps: Neural 
Networks A Comprehensive Foundation (2 
edition). Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice 
Hall. 

Hermawan, A. (2006). Jaringan Saraf Tiruan Teori dan 
Aplikasi. Yogyakarta, Indonesia: Andi Offset. 

Nugroho, B. D. A. (2016). Fenomena Iklim Global, 
Perubahan Iklim dan Dampaknya di Indonesia. 
Yogyakarta, Indonesia: Universitas Gadjah 
Mada Press. 

0

10

20

30

40

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II

Januari Febreuari Maret April Mei Juni Juli Agustus

D
eb

it
 (

m
3
/s

)
JST

P80

Obs 2015

Februari



32     Jurnal Irigasi – Vol. 14, No. 1 (2019), Hal. 25-32  

Triana, H., Suryono, A., & Widodo, E. (2016). Analisis 
Rencana Tata Tanam Global (RTTG) terhadap 
kinerja daerah irigasi luasan lebih dari 3000 
Ha. Reka Buana: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil dan 
Teknik Kimia, 1(2), 85–90. 

 

 

Yanto, M., Sovia, R., & Mandala, E. P. W. (2018). Jaringan 
syaraf tiruan perceptron untuk penentuan 
pola sistem irigasi lahan pertanian di 
Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat. 
Sebatik, 22(2), 111–115. 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.31028/ji.v14.i1.33-46 
© Balai Litbang Irigasi, Puslitbang SDA, Balitbang, Kementerian PUPR 
Naskah ini di bawah kebijakan akses terbuka dengan lisensi CC-BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

ISSN 1907-5545 (Cetak) 

ISSN 2615-4277 (Daring) 

Terakreditasi Kemenristek Dikti (Peringkat 2) 

jurnalirigasi_pusair.pu.go.id 

JURNAL 

I R I G A S I 
Vol. 14 No. 1 (2019) 

ANALISIS KESIAPAN MODERNISASI IRIGASI PADA DAERAH IRIGASI KEWENANGAN 
PEMERINTAH PROVINSI DI KABUPATEN MOJOKERTO 

ANALYSIS OF READINESS FOR MODERNIZATION OF IRRIGATION AT IRRIGATION AREA 
MANAGED BY THE PROVINCE GOVERNMENT IN MOJOKERTO 

Oleh: 

Dian Puspita Sari1), Nadjadji Anwar2), Theresia Sri Sidharti2) 

1)Manajemen Aset Infrastruktur Departemen Teknik Sipil FTSLK ITS 
Jl. Raya ITS, Keputih, Sukolilo, Surabaya, Indonesia 

2)Departemen Teknik Sipil FTSLK ITS 
Jl. Raya ITS, Keputih, Sukolilo, Surabaya, Indonesia  

Korespondensi Penulis, Telp: +6281 259636263; email: dianpus.dps@gmail.com 

Naskah ini diterima pada 15 Februari 2019; revisi pada 06 Mei 2019; 
disetujui untuk dipublikasikan pada 10 Juni 2019 

 
ABSTRACT 

In carrying out irrigation system management in the irrigation area managed by the East Java Province in Mojokerto, PU 
Department of Water Resources of East Java experienced some constraint, namely irrigation infrastructure had expired, 
less of irrigation services and there was a decrease in storage capasity. Another constraint is population growth which has 
led to an increase in water use needs, food needs, conversion from agricultural land to settlements and industries and 
critical watersheds. In an effort to overcome these constraint, in addition to the operation, maintenance and rehabilitation, 
a comprehensive reform is needed, both institutional, technical, managerial, and human resources, known as irrigation 
modernization. Before carrying out irrigation modernization activities, it is necessary to have an assessment to measure 
the readiness levels of an irrigation area in carrying out modernization activities. First, determine the criteria that affect 
the modernization of irrigation, in this case there are 5 criteria and 34 sub criteria. Criteria weights were calculated using 
Fuzzy Analytical Hierarchy Process method. Then, priority scale of readiness irrigation area in carrying out irrigation 
modernization activities was determined using Simple Additive Weighting method. From 7 irrigation area managed by the 
East Java Province in Mojokerto, the resulting priority scale showed that modernization of irrigation can be applied to 
Kromong Irrigation Area. Modernization of irrigation should be postponed and carried out after revitalization on the 
Irrigation Area of Mernung, Sinoman, Penewon, Candi Limo, Jatikulon and Subontoro. 

Keywords: modernization of irrigation, management, irrigation, Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Simple 
Additive Weighting 

 

ABSTRAK 

Dalam melaksanakan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur di 
Kabupaten Mojokerto, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur mengalami beberapa kendala yaitu jaringan 
irigasi telah habis umur teknisnya, kurang optimalnya pelayanan irigasi serta terjadinya penurunan kapasitas 
tampungan air yang ada. Kendala lainnya yaitu adanya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan peningkatan 
kebutuhan penggunaan air, peningkatan kebutuhan pangan, alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman maupun 
industri serta Daerah Aliran Sungai kritis. Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, selain operasi, 
pemeliharaan dan rehabilitasi, diperlukan suatu pembaharuan secara menyeluruh, baik manajerial, institusional 
maupun teknikal, termasuk sumber daya manusianya, yang dikenal dengan istilah modernisasi irigasi. Sebelum 
melaksanakan kegiatan modernisasi irigasi, perlu adanya suatu penilaian untuk mengukur tingat kesiapan suatu daerah 
irigasi dalam melaksanakan kegiatan modernisasi irigasi tersebut. Langkah pertama yaitu menentukan kriteria yang 
mempengaruhi modernisasi irigasi, dalam hal ini terdapat 5 kriteria dan 34 sub kriteria. Penentuan bobot kriteria 
dilakukan dengan metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process. Kemudian setelah itu, skala prioritas kesiapan daerah 
irigasi dalam melaksanakan kegiatan modernisasi irigasi ditentukan dengan metode Simple Additive Weighting. Dari 7 
daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi Jawa Timur yang ada di Kabupaten Mojokerto, didapatkan skala 
prioritas bahwa modernisasi irigasi dapat diterapkan pada DI Kromong. Modernisasi irigasi perlu ditunda untuk 
dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu pada DI Mernung, DI Sinoman, DI Penewon, DI Candi Limo, DI Jatikulon, dan 
DI Subontoro. 

Kata Kunci: modernisasi irigasi, pengelolaan, irigasi, Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Simple Additive 
Weighting 
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I. PENDAHULUAN 

Sesuai dengan Kementerian PUPR (2015a), Dinas 
PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 
mempunyai wewenang dan tanggung jawab 
melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem 
irigasi pada 7 Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten 
Mojokerto, meliputi DI Candi Limo 1.991 Ha, DI 
Kromong 1.055 Ha, DI Penewon 971 Ha, DI. 
Mernung 661 Ha, DI Jatikulon 638 Ha, DI 
Subantoro 515 Ha dan DI Sinoman 293 Ha. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2014) dalam 
RPJMD menyebutkan bahwa kendala pada 
pengelolaan sistem irigasi yaitu jaringan irigasi 
telah habis umur teknisnya yang menyebabkan 
menurunnya fungsi kinerja jaringan irigasi 
tersebut, kurang optimalnya pelayanan irigasi 
karena kurangnya kuantitas dan kualitas sumber 
daya manusia pengelola irigasi serta terjadinya 
penurunan kapasitas tampungan air yang ada 
karena sedimentasi. Kendala lainnya yaitu adanya 
pertumbuhan penduduk yang menyebabkan 
peningkatan kebutuhan penggunaan air, 
peningkatan kebutuhan pangan, alih fungsi lahan 
pertanian menjadi pemukiman maupun industri 
serta Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis. 

Kebutuhan penggunaan air yang meningkat akibat 
adanya pertumbuhan penduduk diiringi 
berkurangnya ketersediaan air akibat sedimentasi 
pada tampungan air yang ada serta DAS kritis, 
menyebabkan terjadi kompetisi antar pengguna 
air, diantaranya pengguna pada sektor air minum, 
irigasi, air baku dan industri. Dampak dari 
kompetisi tersebut adalah berkurangnya pasokan 
air untuk sektor tertentu, dalam hal ini sektor 
irigasi. Untuk memenuhi peningkatan kebutuhan 
pangan akibat adanya pertumbuhan penduduk, di 

Jawa Timur sendiri sudah tidak memungkinkan 
dilakukan pembukaan lahan baru. Bahkan yang 
terjadi sebaliknya, yaitu alih fungsi lahan (BPS 
Provinsi Jawa Timur, 2018). 

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, 
selain operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi 
diperlukan suatu pembaharuan secara 
menyeluruh, baik manajerial, institusional 
maupun teknikal, termasuk sumber daya 
manusianya, yang dikenal dengan istilah 
modernisasi irigasi seperti disebutkan 
Kementerian PUPR (2015c). 

Modernisasi irigasi pertama kali dibahas pada 
lokakarya yang diadakan oleh PBB yang mengurusi 
masalah pangan dan pertanian Food Agriculture 
Organization (FAO) di Bangkok, Thailand pada 
tahun 1995 (Direktorat Irigasi dan Rawa, 2011). 
Menurut Food and Agriculture Organization 
(1997), modernisasi irigasi adalah proses 
peningkatan teknis dan manajerial 
dikombinasikan dengan reformasi institusi 
pengelola (jika diperlukan) dengan tujuan untuk 
meningkatkan manfaat penggunaan sumber daya 
yang ada (tenaga kerja, air, ekonomi, lingkungan 
hidup) dan layanan pemberian air ke lahan. 

Hasil keputusan untuk melakukan modernisasi 
irigasi tersebut telah diikuti diikuti oleh banyak 
negara, diantaranya: Malaysia melakukan 
pembangunan dam, stasiun-stasiun pompa, 
pengembangan jalan inspeksi kanal dan jalan 
transportasi hasil panen serta peningkatan 
efisiensi (Martief & Krisbandono, 2015), Vietnam 
membentuk Irrigation Modernization Frame (IMF) 
pada Red River Delta (RRD) yang merupakan 
manjemen berorientasi layanan agar tercipta 

efisiensi eksploitasi irigasi (Nam, 2016). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1 Peta Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto 
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Modernisasi irigasi di Indonesia dapat 
didefinisikan sebagai upaya untuk 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 peningkatan keandalan penyediaan air, 
sarana dan prasarana, pengelolaan irigasi, institusi 
pengelola, dan sumber daya manusia (Arif, 
Prabowo, Sastrohardjono, Sukarno, & Sidharti, 
2014). Modernisasi irigasi akan berbeda dengan 
pengelolaan irigasi konvensional. Perbedaannya 
terletak pada : 

1. Sistem irigasi konvensional dirancang dan 
dikelola untuk tanaman padi, sedangkan 
modernisasi irigasi memungkinkan untuk 
petani dapat memilih jenis tanaman sesuai 
dengan pilihannya masing-masing. 

2. Sistem irigasi konvensional dirancang dan 
dikelola dengan teknologi sederhana sehingga 
pengelolaan sistem irigasinya kurang lentur 
dan kurang akurat, sedangkan modernisasi 
irigasi menggunakan sistem informasi dan 
komunikasi serta teknologi digital sehingga 
memungkinkan pengelolaan sistem irigasinya 
lebih lentur, akurat, efisien dan efektif (real 
time pengelolaannya menuju waku nyata 
diharapkan mingguan atau 3 harian, real 
alocation alokasi air berdasarkan kebutuhan 
lapangan dan real losses memperkecil 
kehilangan hingga 20%). 

Modernisasi irigasi juga berbeda dengan 
rehabilitasi yang hanya menekankan pada aspek 
fisik saja. Dalam konsep modernisasi irigasi, selain 
menekankan pada aspek fisik, juga melakukan 
peningkatan pada aspek kelembagaan pengelolaan 
dan sumberdaya manusianya, sehingga dapat 
memberikan pelayanan kepada petani (Hakim, 
Suriadi, & Masruri, 2012). 

Sebelum melaksanakan kegiatan modernisasi 
irigasi, perlu adanya suatu penilaian untuk 
mengukur tingkat kesiapan suatu daerah irigasi 
dalam melaksanakan kegiatan modernisasi irigasi 
tersebut. Langkah pertama yaitu menentukan 
kriteria yang mempengaruhi modernisasi irigasi. 
Selanjutnya membuat model penentuan bobot 
kriteria dengan metode Fuzzy Analytical Hierarchy 
Process (FAHP) (Saaty, 1993). Kemudian setelah 
itu menentukan skala prioritas kesiapan daerah 
irigasi dalam melaksanakan kegiatan modernisasi 
irigasi dengan metode Simple Additive Weighting 
(SAW)  (Fishburn, 1967).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menentukan secara tepat dan konsisten kriteria 
yang berpengaruh terhadap kesiapan modernisasi 

irigasi, merumuskan model penentuan bobot 
kriteria dan mengidentifikasi skala prioritas 
kesiapan daerah irigasi dalam melaksanakan 
kegiatan modernisasi irigasi. Dengan demikian 
diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah 
satu alat bantu dalam pengambilan keputusan 
secara manajerial dalam menentukan kebijakan 
terkait modernisasi irigasi serta menjadi referensi 
untuk penentuan indeks kesiapan modernisasi 
irigasi pada daerah irigasi lainnya. 

Tentunya telah banyak penelitian-penelitian 
terdahulu yang membahas mengenai pengukuran 
Indeks Kesiapan Moderisasi Irigasi, antara lain:  

1. Burt (2001) melakukan penelitian mengenai 
Rapid Appraisal Process (RAP) and 
Benchmarking Explanation and Tools 

2. Direktorat Irigasi dan Rawa (2013) juga 
melakukan penelitian mengenai Penyusunan 
Indeks Kesiapan Moderinsasi Irigasi (IKMI) 
sebagai alat penentuan prioritasi sebagai alat 
pengukuran,  

3. Maulian (2013) melakukan penelitian dalam 
tesisnya mengenai analisis faktor yang 
mempengaruhi modernisasi irigasi pada  
DI Rajamandala Kabupaten Bandung Barat, 
kemudian  

4. Mulyadi (2014) juga melakukan penelitian 
dalam tesisnya mengenai kajian kinerja sistem 
irigasi dengan pendekatan Mapping System And 
Service For Canal Operation Techniques 
(MASSCOTE) dalam rangka penunjang pilar 
modernisasi irigasi (studi kasus DI Barugbug 
Jawa Barat). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-
penelitian terdahulu terletak pada aspek yang 
diteliti, baik itu variabel (kriteria dan sub kriteria 
yang detail dan terperinci), obyek penelitian (DI 
kewenangan Pemerintah Provinsi) yang belum 
pernah diteliti dan memiliki perbedaan 
karakteristik dengan DI kewenangan Pemerintah 
Pusat. Metode yang digunakan adalah 
penggabungan antara metode FAHP dengan SAW 
sehingga lebih meminimalisir subyektifitas 
penilaian serta memungkinkan deskripsi yang 
lebih akurat dari proses pengambilan keputusan 
(Astuti & Wardoro, 2014).  

II. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi 
yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan 
atau menghubungkan metode penelitian 
kuantitatif dan kualitatif. Metode survey 
digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk 
opini atau pendapat dari responden yang 
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berinteraksi langsung dengan objek penelitian. 
Tujuan dari metode ini untuk mengetahui 
informasi gambaran umum objek penelitian 
melalui sampel, kemudian menginterpretasikan 
dan menganalisisnya secara sistematis. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan untuk 
menentukan responden adalah purposive 
sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). 
Pertimbangan yang digunakan, responden 
merupakan pakar modernisasi irigasi, pejabat 
dengan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan 
modernisasi irigasi serta petugas operasi dan 
pemeliharaan.  

Opini atau pendapat dari responden didapatkan 
melalui wawancara dan kuisioner. Terdapat 2 jenis 
kuisioner yang digunakan, yaitu kuisioner 
perbandingan berpasangan dan kuisioner skala 
likert, pemetaan sampel dan kuisioner dipetakan 
pada Tabel 1. 

Penentuan kriteria dan sub-kriteria penelitian ini 
didapatkan dari identifikasi penjabaran 5 pilar 
modernisasi irigasi sesuai Pedoman Umum 
Modernisasi Irigasi dan disandingkan dengan 
parameter pada penilaian Indeks Kinerja Sistem 
Irigasi (IKSI) sesuai Kementerian PUPR (2015b) 
serta literatur-literatur yang terpercaya baik itu 
berupa jurnal ataupun penelitian terdahulu yang 

disesuaikan dengan objek penelitian melalui 
wawancara dengan pejabat pada Dinas PU Sumber 
Daya Air Provinsi Jawa Timur yang sekaligus 
menjadi responden dalam penelitian ini. Kriteria 
yang ditambahkan diantaranya: 

1. Ketersediaan manual OP 

2. Kegiatan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi 
dan pembiayaannya (AKNOP) 

3. Kualitas dan kuantitas pada sumber daya 
manusia, baik pemerintah maupun petani 

4. Mengganti Unit Pelaksana dengan Dinas PU 
Provinsi, dalam hal ini Dinas PU Sumber Daya 
Air Provinsi Jawa Timur selaku pemilik 
kewenangan daerah irigasi 

5. Menyederhanakan kriteria rumah pengamat, 
juru, jaga bendung, transportasi, sistem 
komunikasi, kantor, peralatan OP menjadi 
kriteria sarana pelengkap 

Kriteria dan sub kriteria pada penelitian ini dapat 
dilihat pada model hirarki Gambar 2. Berdasarkan 
model hirarki ini, disusun kuesioner matriks 
perbandingan berpasangan dan kuisioner skala 
likert yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengacu 
pada Permen PUPR dan survey RAP dalam rangka 
Penentuan IKMI. 

Tabel 1 Pemetaan Sampel dan Kuisioner 

No. 
Populasi 

Pengelola 
Irigasi 

Sampel 
Jumlah 

Responden 
Jenis 

Kuisioner 
Jumlah 

Pertanyaan 

1. Pakar 
modernisasi 
irigasi  

Tim Modernisasi Irigasi dari 
Kementerian PUPR  

2 orang Kuisioner 
perbandingan 
berpasangan 

37 

2. Pejabat pada 
Dinas PU 
Sumber Daya 
Air Provinsi 
Jawa Timur 

Kepala Bidang Irigasi, Kepala Seksi 
Operasi, Kepala Seksi, Pemeliharaan, 
Kepala Seksi Rehabilitasi, Kepala 
Seksi Perencanaan Umum, Kepala 
Seksi Operasi UPT PSDA di Surabaya 

6 orang Kuisioner 
perbandingan 
berpasangan 

37 

3. Petani Petani pada DI Jatikulon 1 orang Kuisioner 
perbandingan 
berpasangan 

2 

4. Petugas 
operasi dan 
pemeliharaan 

Ka. UPTD dan juru DI Candi Limo, Ka. 
UPTD dan juru DI. Kromong, Ka. UPTD 
dan juru DI Penewon, Ka. UPTD dan 
juru DI Mernung, Ka. UPTD dan juru 
DI Jatikulon, Ka. UPTD dan juru DI 
Subantoro, Ka. UPTD dan juru DI 
Sinoman 

14 orang Kuisioner skala 
likert 

31 

5. HIPPA  HIPPA pada DI Candi Limo, DI 
Kromong, DI Penewon, DI Mernung, 
DI Jatikulon, DI Subantoro, DI 
Sinoman 

7 orang Kuisioner skala 
likert 

31 

Total 30 orang 
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Gambar 2 Model hirarki penentuan indeks kesiapan modernisasi irigasi pada daerah irigasi  
kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto 

Kuisioner matriks perbandingan berpasangan 
digunakan untuk menentukan nilai kepentingan 
relatif antar kriteria dan sub kriteria yang akan 
diisi oleh pakar modernisasi irigasi, pejabat pada 
Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 
dan petani. Dimana dalam pengisiannya digunakan 
skala bilangan 1 sampai 9, dari kriteria dan sub 
kriteria sesuai Gambar 2 manakah yang lebih 
berpengaruh terhadap keberhasilan Modernisasi 
Irigasi. 

Kuisioner skala likert digunakan untuk 
menentukan bobot penilaian dari masing-masing 
kriteria dan sub kriteria. Skor pembobotan 
menggunakan skala bilangan 1 sampai 5.           
Sangat Buruk=1; Buruk=2; Sedang=3; Baik=4; dan 
Sangat Baik=5. Keterangan skor pembobotan 
untuk masing-masing kriteria pada Tabel 2 hingga 
Tabel 6. 

 

Indeks Kesiapan 
Modernisasi Irigasi

Kriteria 1 Peningkatan 
Keandalan Penyediaan 

Air Irigasi

1. Ketersediaan

2. Keandalan

3.  Kehilangan

Kriteria 2 Perbaikan 
Sarana dan Prasarana 

Irigasi

1. Bangunan Utama

2. Saluran Pembawa

3. Bangunan pada Saluran  
Pembawa

4. Saluran Pembuang

5. Jalan Masuk/Inspeksi

6. Pengendali Sedimen

7. Pengembangan Tersier

8. Daerah Sempadan

9. Sarana Pelengkap

Kriteria 3 Sistem 
Pengelolaan  Irigasi

1.  Manual OP

2. Sistem Operasional Irigasi

5. Partisipasi Petani dalam 
Pengambilan Keputusan

4. Pembiayaan

Kriteria 4 Institusi 
Pengelola Irigasi

1. Dinas PU SDA Provinsi

2. Dinas PU Kabupaten

4. HIPPA

3. UPTD

5. Komisi Irigasi

Kriteria 5 Sumber Daya 
Manusia (SDM)

3. Pemeliharaan dan Rehabilitasi

1. Pemerintah

2. Petani

1.1. Kuantitas

1.2. Kualitas

2.1. Kuantitas

2.2. Kualitas

2.2. Periode Pembagian Air

2.3. Golongan

2.1 Sistem Pembagian Air

2.5. Produktivitas Air

2.4. Perhitungan Kebutuhan 
dan Pembagian Air

2.6. Pengumpulan Data

DI. Candi Limo

DI. Kromong

DI. Mernung

DI. Penewon

DI. Subantoro

DI. Jatikulon

DI. Sinoman

TUJUAN KRITERIA SUB KRITERIA ALTERNATIF
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Tabel 2 Bobot Penilaian Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi (IKMI)  
untuk Kriteria Peningkatan Keandalan Penyediaan Air Irigasi 

Sub Kriteria 
Skor 

1 2 3 4 5 

Ketersedia-
an debit air 
di sumber 

Debit < 0,7 kali 
luas layanan 

Debit = 0,7 
sampai < 1 kali 
luas layanan 

Debit = 1 kali 
luas layanan 

Debit > 1 - 1,5 
kali luas layanan 

Debit > 1,5 kali 
luas layanan 

Keandalan 
air irigasi 

Tidak mencukupi Cukup untuk satu 
musim tanam 

Cukup untuk pola 
tanam padi, 
palawija dan 
bero 

Cukup untuk pola 
tanam padi, 
palawija, 
palawija 

Cukup untuk pola 
tanam padi, padi, 
palawija 

Kehilangan 
air irigasi 

Kehilangan air 
total > 80% 

Kehilangan air 
total 50% - 70% 

Kehilangan air 
total 40% 

Kehilangan air 
total 30% 

Kehilangan  air 
total ≤ 20% 

Sumber : Hasil Analisis 
 

Tabel 3 Bobot Penilaian Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi (IKMI)  
untuk Kriteria Perbaikan Sarana Dan Prasarana Irigasi 

Sub Kriteria 
Skor 

1 2 3 4 5 

Bangunan 
utama 

Kerusakan > 40% 
(tidak berfungsi) 

Kerusakan 21% – 
40% (tidak 
berfungsi) 

Kerusakan 10% – 
20% (fungsinya 
menurun) 

Kerusakan < 10% 
(masih berfungsi) 

Tidak ada 
kerusakan 
(berfungsi baik) 

Saluran 
pembawa 

Kerusakan > 40% 
(tidak berfungsi) 

Kerusakan 21% – 
40% (tidak 
berfungsi) 

Kerusakan 10% – 
20% (fungsinya 
menurun) 

Kerusakan < 10% 
(masih berfungsi) 

Tidak ada 
kerusakan 
(berfungsi baik) 

Bangunan 
pada saluran 
pembawa 

Kerusakan > 40% 
(tidak berfungsi) 

Kerusakan 21% – 
40% (tidak 
berfungsi) 

Kerusakan 10% – 
20% (fungsinya 
menurun) 

Kerusakan < 10% 
(masih berfungsi) 

Tidak ada 
kerusakan 
(berfungsi baik) 

Saluran 
pembuang 

Tidak ada saluran 
pembuang 

Ada, fungsi 
layanan 50% – 
60% 

Ada, fungsi 
layanan 60% – 
70% 

Ada, fungsi 
layanan 70% – 
80% 

Ada, fungsi 
layanan > 80% 

Jalan 
masuk/ 
inspeksi 

Tidak ada jalan 
masuk/inspeksi 

Ada kerusakan 
besar yang 
membahayakan 
fungsi bangunan 

Kondisinya cukup 
baik, ada 
kerusakan yang 
berpotensi 
semakin besar 

Ada kerusakan 
kecil yang tidak 
berarti 

Fungsi layanan  
> 80% 

Pengendali 
sedimen 

Tidak ada 
pengendali 
sedimen 

Ada pengendali 
sedimen, fungsi 
layanan 50% – 
60% 

Ada pengendali 
sedimen, fungsi 
layanan 60% – 
70% 

Ada pengendali 
sedimen, fungsi 
layanan 70% – 
80% 

Ada pengendali 
sedimen, fungsi 
layanan > 80% 

Pengemba-
ngan tersier 

Tidak ada 
pengembangan 
tesier 

Ada, tapi belum 
ada dialog antara 
pemerintah 
dengan petani 
secara partisipatif 

Ada, mulai adanya 
dialog antara 
pemerintah 
dengan petani 
secara partisipatif 

Ada, adanya 
dialog antara 
pemerintah 
dengan petani 
secara partisipatif 

Ada, sudah 
berjalan dialog 
antara 
pemerintah 
dengan petani 
secara partisipatif 

Daerah 
sempadan 

Tidak ada 
sempadan 

Ada sempadan 
tapi tidak pernah 
dilakukan 
penataan 
sempadan 

Ada sempadan 
dan sudah 
dilakukan 
penataan, namun 
masih terdapat 
bangunan liar 
permanen 

Ada sempadan 
dan sudah 
dilakukan 
penataan, namun 
masih terdapat 
bangunan liar non 
permanen 

Sudah sesuai 
dengan fungsinya 
seperti tercantum 
pada Permen 
PUPR No. 08 
Tahun 2015 

Sarana 
pelengkap 

Sudah tidak layak 
pakai 

Fungsi layanan  
50% – 60% 

Fungsi layanan  
60% – 70% 

Fungsi layanan  
70% – 80% 

Fungsi layanan  
> 80% 

Sumber : Hasil Analisis 
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Tabel 4 Bobot Penilaian Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi (IKMI)  

untuk Kriteria Sistem Pengelolaan Irigasi 

Sub Kriteria 
Skor 

1 2 3 4 5 

Bangunan 
utama 

Kerusakan > 
40% (tidak 
berfungsi) 

Kerusakan 21% 
– 40% (tidak 
berfungsi) 

Kerusakan 10% 
– 20% 
(fungsinya 
menurun) 

Kerusakan < 
10% (masih 
berfungsi) 

Tidak ada 
kerusakan 
(berfungsi baik) 

Saluran 
pembawa 

Kerusakan > 
40% (tidak 
berfungsi) 

Kerusakan 21% 
– 40% (tidak 
berfungsi) 

Kerusakan 10% 
– 20% 
(fungsinya 
menurun) 

Kerusakan < 
10% (masih 
berfungsi) 

Tidak ada 
kerusakan 
(berfungsi baik) 

Bangunan pada 
saluran 
pembawa 

Kerusakan > 
40% (tidak 
berfungsi) 

Kerusakan 21% 
– 40% (tidak 
berfungsi) 

Kerusakan 10% 
– 20% 
(fungsinya 
menurun) 

Kerusakan < 
10% (masih 
berfungsi) 

Tidak ada 
kerusakan 
(berfungsi baik) 

Saluran 
pembuang 

Tidak ada 
saluran 
pembuang 

Ada, fungsi 
layanan 50% – 
60% 

Ada, fungsi 
layanan 60% – 
70% 

Ada, fungsi 
layanan 70% – 
80% 

Ada, fungsi 
layanan > 80% 

Jalan masuk/ 
inspeksi 

Tidak ada jalan 
masuk/inspeksi 

Ada kerusakan 
besar yang 
membahayakan 
fungsi bangunan 

Kondisinya 
cukup baik, ada 
kerusakan yang 
berpotensi 
semakin besar 

Ada kerusakan 
kecil yang tidak 
berarti 

Fungsi layanan  
> 80% 

Pengendali 
sedimen 

Tidak ada  Ada, fungsi 
layanan 50% – 
60% 

Ada,  fungsi 
layanan 60% – 
70% 

Ada, fungsi 
layanan 70% – 
80% 

Ada, fungsi 
layanan > 80% 

Pengembangan 
tersier 

Tidak ada  Ada, tapi belum 
ada dialog 
antara 
pemerintah 
dengan petani 
secara 
partisipatif 

Ada, mulai 
adanya dialog 
antara 
pemerintah 
dengan petani 
secara 
partisipatif 

Ada, adanya 
dialog antara 
pemerintah 
dengan petani 
secara 
partisipatif 

Ada, sudah 
berjalan dialog 
antara 
pemerintah 
dengan petani 
secara 
partisipatif 

Daerah 
sempadan 

Tidak ada  Ada tapi tidak 
pernah 
dilakukan 
penataan 
sempadan 

Ada dan sudah 
dilakukan 
penataan, 
namun masih 
terdapat 
bangunan liar 
permanen 

Ada dan sudah 
dilakukan 
penataan, 
namun masih 
terdapat 
bangunan liar 
non permanen 

Sudah sesuai 
dengan 
fungsinya 
seperti 
tercantum pada 
Permen PUPR 
No. 08 Tahun 
2015 

Sarana 
pelengkap 

Sudah tidak 
layak pakai 

Fungsi layanan 
50% – 60% 

Fungsi layanan 
60% – 70% 

Fungsi layanan 
70% – 80% 

Fungsi layanan > 
80% 

Sumber : Hasil Analisis 
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Tabel 5 Bobot Penilaian Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi (IKMI)  
untuk Kriteria Institusi Pengelola Irigasi 

Sub Kriteria 
Skor 

1 2 3 4 5 

Dinas PU SDA 
Provinsi 

Peranan dalam OP Peranan dalam OP 
dan pemberdayaan 

Peranan dalam OP, 
AKNOP, 
pemberdayaan 

Peranan dalam OP, 
AKNOP, 
pemberdayaan, 
pengelolaan dan 
pengembangan 
jaringan 

Peranan dalam OP, 
Manual OP, AKNOP, 
pemberdayaan, 
pengelolaan dan 
pengembangan 
jaringan 

Dinas PU 
Kabupaten 

Tidak ada 
perhatian sama 
sekali 

Sebagian berperan 
namun belum 
sesuai dengan 
tugas dan 
kewenangannya 

Memfasilitasi 
operasional komisi 
irigasi kabupaten 

Berperan sebagai 
pembina sesuai 
tugas dan 
kewenangannya 

Menyediakan APBD 
kabupaten dalam 
pengelolaan irigasi 

SDM UPTD Operator dan 
koordinator OP 
(kurang), fasilitator 
(kurang), 
pemberdayaan 
HIPPA (kurang) 

Operator dan 
koordinator OP 
(sedang), fasilitator 
(kurang), 
pemberdayaan 
HIPPA (kurang) 

Operator dan 
koordinator OP 
(baik), fasilitator 
(kurang), 
pemberdayaan 
HIPPA (kurang) 

Operator dan 
koordinator OP 
(baik), fasilitator 
(baik), 
pemberdayaan 
HIPPA (kurang) 

Operator dan 
koordinator OP 
(baik), fasilitator 
(baik), 
pemberdayaan 
HIPPA (baik) 

HIPPA Tidak ada HIPPA HIPPA sudah 
terbentuk namun 
belum aktif 

HIPPA sudah 
terbentuk namun 
belum semua aktif 

HIPPA sudah 
terbentuk dan aktif 
namun belum 
semua berbadan 
hukum 

HIPPA sudah 
terbentuk, aktif dan 
semua sudah 
berbadan hukum 

Komisi irigasi  Belum terbentuk Sudah terbentuk, 
tapi belum 
beraktifitas 

Sudah terbentuk, 
sudah ada program 
kegiatan 

Sudah terbentuk, 
sudah ada aktifitas 
tapi belum efektif 

Sudah terbentuk, 
dan efektif dalam 
tugas 

 

Tabel 6 Bobot Penilaian Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi (IKMI)  
untuk Kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sub Kriteria 
Skor 

1 2 3 4 5 

Pemerintah 
     

a.  Kuantitas Tidak memiliki 
petugas OP 

Jumlah petugas OP 
kurang 

Jumlah petugas OP 
tercukupi namun 
hampir memasuki 
masa purna tugas 

Jumlah petugas OP  
tercukupi namun 
belum sesuai 
Permen PUPR No. 
12 Tahun 2015 

Jumlah petugas OP  
tercukupi dan 
sesuai Permen 
PUPR No. 12 Tahun 
2016 

b.  Kualitas Tidak memahami 
OP 

Sebagian kecil 
masih kurang 
memahami OP, 
tidak ada pelatihan 

Sebagian kecil 
masih kurang 
memahami OP, ada 
pelatihan yang 
tidak berkelanjutan 

Sebagian besar 
sudah memahami 
OP, ada pelatihan 
yang berkelanjutan 

Semua memahami 
OP 

Petani 
     

a.   Kuantitas Belum dilakukan 
penataan 
kepemilikan lahan 

Jumlah petani 
banyak, luas 
garapan lahan kecil 

Jumlah petani 
cukup, luas 
garapan lahan kecil 

Jumlah petani 
sesuai dengan luas 
garapan lahan 

Sudah dilakukan 
penataan 
kepemilikan lahan 
1 – 2 ha per petani 

b.  Kualitas  Tingkat partisipasi 
petani kurang, 
tidak pernah 
dilakukan 
pembinaan dan 
belum ada sistem 
iuran 

Tingkat partisipasi 
petani cukup, 
namun tidak 
pernah dilakukan 
pembinaan dan 
belum ada sistem 
iuran 

Tingkat partisipasi 
petani cukup, 
pernah dilakukan 
pembinaan, namun 
belum ada sistem 
iuran 

Tingkat partisipasi 
petani cukup, 
pernah dilakukan 
pembinaan dan 
sudah ada sistem 
iuran 

Tingkat partisipasi 
petani tinggi, sudah 
dilakukan 
pembinaan secara 
intensif dan sudah 
ada sistem iuran 

Sumber : Hasil Analisis 
 

  



Analisis Kesiapan-Sari, et al.  41 

Setelah membuat struktur hirarki dan pertanyaan 
pada kuisioner, kemudian pembobotan tingkat 
kepentingan kriteria ditentukan dengan metode 
FAHP, sebagai berikut: 

1. Permasalahan disusun ke dalam sebuah hirarki, 
dimulai tujuan, kriteria sampai ke alternatif;  

2. Matriks perbandingan berpasangan disusun 
diantara semua kriteria dalam dimensi hirarki 
(Tabel 7). Data yang digunakan adalah hasil 
penilaian responden berupa nilai numerik yang 
kemudian diubah menjadi nilai TFN (Sega, 
Rahmawati, & Yasin, 2012); 

Tabel 7 Skala Nilai TFN 

Keterangan  Skala 
Fuzzy 

Invers 

Kedua elemen 
sama pentingnya 

1 (1,1,1) (
1

1
,
1

1
,
1

1
) 

Satu elemen 
sedikit lebih 
penting dari 
elemen lainnya 

3 (1,3,5) (
1

5
,
1

3
,
1

1
) 

Satu elemen lebih 
penting dari 
elemen lainnya 

5 (3, 5, 7) (
1

7
,
1

5
,
1

3
) 

Satu elemen 
sangat penting 
dari elemen 
lainnya 

7 (5, 7, 9) (
1

9
,
1

7
,
1

5
) 

Satu elemen 
mutlak lebih 
penting dari 
elemen lainnya 

9 (7, 9, 9) (
1

9
,
1

9
,
1

7
) 

Nilai-nilai antara 
dua nilai 
perbandingan 
yang berdekatan 

 
(x-2), x, 

(x+2) 

(
1

(𝑥 + 2)
,

1

𝑥2, 

1

(𝑥 − 2)
) 

Sumber: Chang (1996) 

3. Setelah data matriks perbandingan 
berpasangan masing-masing responden diubah 
ke dalam skala fuzzy, maka dilakukan uji 
konsistensi data terlebih dahulu, dengan 
langkah sebagai berikut: 

a) Pendapat para pakar disatukan 
menggunakan geometric mean (Saaty, 
1993); 

𝐴𝑖𝑗 = (𝑍1 × 𝑍2 × 𝑍3 × … × 𝑍𝑛)
1

𝑛⁄  ............ (1) 

Keterangan:  

Aij  = nilai rata-rata perbandingan antara Ai 
dengan Aj untuk n responden 

Zi  = nilai perbandingan antara kriteria Ai 
dengan Aj responden ke-i 

n  =  jumlah responden 

b) Bilangan fuzzy ditransformasikan menjadi 
bilangan crisp (Yong, 2006); 

𝑃 =
𝑙+4𝑚+𝑢

6
 .......................................................... (2) 

c) Priority vector dihitung dengan cara 
menjumlahkan nilai yang terdapat dalam 
satu kolom dan diberi nama total kolom. 
Kemudian setiap entri matriks dibagi 
dengan total kolomnya masing-masing dan 
hasil yang terdapat dalam satu baris 
dijumlah;  

d) Uji konsistensi dilakukan dimana nilai yang 
diinput dan dikelola harus menghasilkan 
Consistency Ratio (CR) lebih kecil atau sama 
dengan 10%; 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑛

𝑛−1
 ...................................................... (3) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
.................................................................. (4) 

Keterangan : 

n  = banyak kriteria atau sub kriteria 

CI  = indeks konsisten (Consistency Index) 

CR  = nilai Random Index (Tabel 8) 

Tabel 8 Nilai RI (Random Index) 
n Random Index 

1 0,00 

2 0,00 

3 0,58 
4 0,90 
5 1,12 
6 1,24 
7 1,32 
8 1,41 
9 1,45 

10 1,49 
Sumber : Saaty (1993) 

4. Setelah dilakukan uji konsistensi, bobot tingkat 
kepentingan kriteria kemudian dihitung  
dengan langkah sebagai berikut: 

a) Nilai sintesis fuzzy (fuzzy weights) dihitung 
untuk objek ke-i (Cortés, Serna, & Jaimes, 
2012); 

𝑆𝑖 =  ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚

𝑗=1 × [∑ ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 ]

−1
 ......... (5) 

Keterangan:  

M  = bilangan triangular fuzzy 

i  = 1, 2, 3, … n; n = jumlah alternatif 

j  = 1, 3, 4, … m; m = jumlah kriteria 

g = indeks untuk parameter (l, m, u) 

b) Setelah nilai sintesis fuzzy (fuzzy weights) 
didapat, proses defuzzyfikasi dilakukan 
untuk mendapatkan nilai crisp dengan 
metode Centroid of Area (COA) yaitu 
mencari titik pusat dari kurva segitiga; 

c) Normalisasi setiap bobot. 

Skala 
AHP 
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Setelah mendapatkan bobot untuk masing-masing 
kriteria dan sub kriteria, skala prioritas kesiapan 
modernisasi irigasi ditentukan dengan metode 
SAW, dengan langkah sebagai berikut : 

1. Penentuan alternatif (Ai). 

2. Penentuan kriteria yang akan dijadikan acuan 
dalam pengambilan keputusan (Cj). 

3. Penentuan bobot preferensi atau tingkat 
kepentingan (w) setiap kriteria yang telah 
diperoleh dan diterapkan dari proses FAHP. 

4. Normalisasi dengan cara menghitung skoring 
kinerja ternomalisasi dari alternatif Ai pada 
kriteria Cj. 

5. Perhitungan hasil akhir nilai preferensi (Vi) 
diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian 
bobot (w) dengan skoring ternormalisasi (r) 
seperti ditunjukkan dalam Persamaan 6. 

𝑉𝑖 = ∑ 𝑤𝑗 × 𝑟𝑖𝑗
𝑛
𝑗  ...................................................... (6) 

Keterangan : 

rij  = nilai dari alternatif ke-i pada kriteria ke-j 

wj  = tingkat kepentingan (bobot) kriteria ke-j 

Untuk menentukan peringkat adalah dengan cara 
melihat nilai akhir yang diperoleh pada point 5 
mulai dari yang tertinggi sampai ke yang terendah. 

III. PEMBAHASAN 

3.1. Uji Konsistensi Data 

Uji konsistensi data dilakukan terlebih dahulu 
terhadap kuisioner matriks perbandingan 
berpasangan sebelum melakukan analisis lebih 
lanjut. Data yang digunakan adalah rerata dari 
jawaban 9 responden pada 39 pertanyaan        
(Tabel 9).  Dari hasil analisis diketahui bahwa 
semua pertanyaan dijawab dengan konsisten 
karena memiliki nilai CR < 10%. 

Tabel 9 Uji Konsistensi Data 

No. Kriteria dan Sub 
Kriteria 

Jumlah 
Pertanyaan 

CR 
(%) 

1. Modernisasi Irigasi  5 8 

2. Peningkatan Keandalan 
Penyediaan Air Irigasi  

3 1 

3. Perbaikan Sarana dan 
Prasarana Irigasi 

9 8 

4. Sistem Pengelolaan 
Irigasi 

5 4 

5. Sistem Operasional 
Irigasi 

6 0 

6. Institusi Pengelola Irigasi 5 3 

7. Sumber Daya Manusia  2 0 

8. Pemerintah 2 0 

9. Petani 2 0 

TOTAL 39  
Sumber : Hasil Analisis 

3.2. Pembobotan Tingkat Kepentingan 
Kriteria dengan Metode Fuzzy Analytical 
Hierarchy Process (FAHP) 

Setelah melakukan uji konsistensi, langkah 
selanjutnya adalah menghitung nilai sintesis fuzzy 
(fuzzy weights). Kemudian dilakukan deffuzyfikasi 
untuk memperoleh nilai crisp dengan metode 
Centroid of Area (COA) dan terakhir dilakukan 
normalisasi (Tabel 10). Analisis dilakukan 
berdasarkan kriteria dan sub kriteria modernisasi 
irigasi dan didapatkan hasil bobot tingkat 
kepentingan pada Tabel 7, dengan uraian sebagai 
berikut: 

1. Peningkatan Keandalan Penyediaan Air Irigasi 
memiliki bobot tertinggi yaitu 24,92%, karena 
tanpa tersedianya air, kegiatan irigasi tidak 
akan terlaksana. 

2. Kedua yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) 
dengan bobot 21,39%, karena SDM adalah 
manusia pelaku dalam pengelolaan irigasi yang 
terdiri dari pemerintah dan petani, yang mana 
baik kuantitas maupun kualitasnya sangat 
mempengaruhi kegiatan modernisasi irigasi 
yaitu agar tercapai Level of Service (LoS) 
keandalan, kecukupan air, kelenturan 
pembagian dan pendistribusian, kepuasan 
petani dan kepastian penerimaan. 

3. Ketiga yaitu Sistem Pengelolaan Irigasi dengan 
bobot 20,21%, karena bertujuan untuk 
mengatur jumlah sumberdaya air yang tersedia 
bervariasi terhadap waktu dan tempat dengan 
jumlah kebutuhan air irigasi tanaman untuk 
memaksimalkan tingkat produktivitas dan 
intensitas pertanaman tertentu di suatu daerah 
irigasi. 

4. Keempat yaitu Institusi Pengelola Irigasi 
dengan bobot 18,72%, meliputi instansi 
pemerintah dan instansi non pemerintah yang 
akan menata pengelolaan irigasi untuk 
mencegah terjadinya konflik kepentingan 
penggunaan air irigasi baik itu antara pengguna 
hulu hilir, antara sektor, maupun antara 
wilayah administrasi. 

5. Terakhir yaitu Perbaikan Sarana dan Prasarana 
Irigasi yang memiliki bobot terendah yaitu 
14,76%. Artinya memiliki pengaruh paling kecil 
terhadap kegiatan modernisasi irigasi, namun 
demikian semua kerusakan dan kekurangan 
pada sarana dan prasarana perlu diatasi 
dengan pemeliharaan yang terencana baik 
perencanaan dan pendanaannya dengan 
menciptakan struktur konstruksi yang dapat 
menjadikan umur layanan lebih lama yang 
akhirnya dapat memperkecil biaya operasi dan 
pemeliharaan. 
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Tabel 10 Rekapitulasi Bobot Kriteria dan Sub Kriteria dengan Metode FAHP 

No. Kriteria Bobot (%) No. Sub Kriteria Bobot (%) Urutan 

I. Peningkatan Keandalan 
Penyediaan Air Irigasi 

24,92 1. 

2. 

3. 

Ketersediaan 

Keandalan 

Kehilangan 

10,33 

10,58 

4,01 

1 

II. Perbaikan Sarana dan 
Prasarana Irigasi 

14,76 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Bangunan Utama 

Saluran Pembawa 

Bangunan pada Saluran 
Pembawa 

Saluran Pembuang 

Jalan Masuk/ Inspeksi 

Pengendali Sedimen 

Pengembangan Tersier 

Daerah Sempadan 

Sarana Pelengkap 

4,25 

3,15 

2,75 

1,08 

0,57 

0,93 

0,82 

0,55 

0,67 

5 

III. Sistem Pengelolaan 
Irigasi 

20,21 1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

 

Manual OP 

Sistem Operasional Irigasi 

a. Sistem Pembagian Air 

b. Periode Pembagian Air 

c. Golongan 

d. Perhitungan 
Kebutuhan dan 
Pembagian Air 

e. Produktivitas Air 

f. Pengumpulan Data 

Pemeliharaan dan 
Rehabilitasi 

Pembiayaan 

Partisipasi Petani dalam 
Pengambilan Keputusan 

4,28 

4,14 

0,69 

0,69 

0,69 

0,69 

 

0,69 

0,69 

3,85 

4,75 

3,18 

3 

IV. Institusi Pengelola 
Irigasi 

18,72 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dinas PU SDA Provinsi 

Dinas PU Kabupaten 

UPTD 

HIPPA 

Komisi Irigasi 

5,00 

2,87 

3,94 

3,15 

3,76 

4 

V. Sumber Daya Manusia 
(SDM) 

21,39 1. 

 

 

2. 

Pemerintah 

a. Kuantitas 

b. Kualitas 

Petani 

a. Kuantitas 

b. Kualitas 

11,73 

3,44 

8,29 

9,66 

2,54 

7,12 

2 

   Sumber : Hasil Analisis 

3.3. Skala Prioritas Kesiapan Modernisasi 
Irigasi dengan Metode Simple Additive 
Weighting (SAW) 

Setelah didapat bobot untuk masing-
masing kriteria dan sub kriteria, dapat 
ditentukan skala prioritas kesiapan 
modernisasi irigasi. Yaitu dari 

penjumlahan hasil perkalian bobot 
dengan skoring ternormalisasi (skoring 
21 responden pada kuisioner skala likert). 
Untuk menentukan peringkat adalah 
dengan cara melihat nilai akhir dari yang 
tertinggi sampai ke yang terendah. 
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Tabel 11 Skala Prioritas Kesiapan Modernisasi Irigasi 
dengan Metode SAW 

No. Daerah irigasi Bobot (%) 
Skala 

Prioritas 

1. DI Candi Limo 60,99% 5 

2. DI Kromong 80,99% 1 

3. DI Penewon 63,82% 4 

4. DI Mernung 79,91% 2 

5. DI Jatikulon 58,50% 6 

6. DI Subantoro 55,08% 7 

7. DI Sinoman 72,24% 3 

Sumber : Hasil Analisis 

Nilai IKMI dapat dikategorikan menjadi 4 bagian 
sebagai berikut (Direktorat Irigasi dan Rawa, 
2011): 

1. Nilai > 80 : predikat memadai, modernisasi 
dapat diterapkan 

2. Nilai 50 – 80 : predikat cukup, modernisasi 
ditunda, dilakukan 
penyempurnaan 1 – 2 tahun 

3. Nilai 30 – 50 : predikat kurang, modernisasi 
ditunda, dilakukan 
penyempurnaan 2 – 4 tahun 

4. Nilai < 30 : predikat sangat kurang, 
modernisasi tidak dapat 
dilakukan, perlu penyempurna-
an yang fundamental 

Oleh karena itu, nilai IKMI pada 7 daerah irigasi 
kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di 
Kabupaten Mojokerto dapat dikategorikan 
menjadi 2 bagian sebagai berikut : 

1. Modernisasi irigasi dapat diterapkan, yaitu 
pada DI Kromong. 

2. Modernisasi irigasi ditunda untuk dilakukan 
penyempuranaan terlebih dahulu, yaitu pada 
DI Mernung, DI Sinoman, DI Penewon, DI Candi 
Limo, DI Jatikulon dan DI Subontoro. 

Jika dilihat dari kondisi eksisting, baik data primer 
berupa jawaban responden pada kuesioner dan 
juga data sekunder dari Dinas PU Sumber Daya Air 
Provinsi Jawa Timur, memang sesuai bahwa DI 
Kromong dengan luas layanan 1.055 Ha adalah 
daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto yang paling 
siap menuju modernisasi irigasi.  
Dari segi ketersediaan air debit tersedia lebih dari 
1,5 kali luas layanan dengan IP 300% untuk pola 
tanam padi – padi – palawija. Dari segi sarana dan 
prasarana kondisinya relatif baik dengan tingkat 
kerusakan 10% – 20% dari kondisi awal bangunan. 
Dari segi system pengelolaan irigasi sudah tersedia 

manual OP dan lebih dari 50% dilaksanakan, dana 
OP lebih dari 70% - 90% kebutuhan AKNOP, 
sebagian pembagian air berdasarkan kebutuhan 
lapangan, periode pembagian air 10 harian. Dari 
segi institusi pengelola irigasi sangat bertanggung 
jawab sesuai tupoksi masing-masing dan saling 
bersinergi satu sama lain. Sedangkan dari segi 
sumber daya manusia yang sedikit kurang yaitu 
jumlah petugas OP tercukupi namun hampir 
memasuki masa purna tugas dan sebagian kecil 
kurang memahami OP. 

IV. KESIMPULAN  

Terdapat 5 kriteria dan 34 sub kriteria untuk 
menentukan skala prioritas kesiapan suatu daerah 
irigasi dalam melaksanakan modernisasi irigasi. 
Dari hasil analisis menggunakan metode FAHP 
didapatkan bobot untuk masing-masing kriteria 
dan sub kriteria. Pada bobot tersebut dapat dilihat 
bahwa kriteria Peningkatan Keandalan 
Penyediaan Air Irigasi memiliki bobot yang paling 
tinggi yaitu sebesar 24,92% yang artinya memiliki 
pengaruh paling besar dalam modernisasi irigasi, 
kemudian diikuti Sumber Daya Manusia (SDM) 
21,39%, Sistem Pengelolaan Irigasi 20,21%, 
Institusi Pengelola Irigasi 18,72% dan Perbaikan 
Sarana dan Prasarana Irigasi 14,76%. 

Dari hasil analisis menggunakan metode SAW 
didapatkan skala prioritas kesiapan daerah irigasi 
kewenangan Provinsi Jawa Timur pada Kabupaten 
Mojokerto dalam melaksanakan modernisasi 
irigasi adalah bahwa modernisasi irigasi dapat 
diterapkan pada DI Kromong. Modernisasi irigasi 
ditunda untuk dilakukan penyempuranaan 
terlebih dahulu pada DI Mernung, DI Sinoman, DI 
Penewon, DI Candi Limo, DI Jatikulon dan DI 
Subontoro. 

Analisis pada penelitian ini sangat berdasarkan 
pemahaman dan preferensi responden pada 
pertanyaan dalam kuisioner, oleh karena itu hanya 
bersifat sebagai alat bantu di dalam pengambilan 
keputusan secara manajerial. Di dalam 
pengambilan keputusan secara lebih tepat 
nantinya juga perlu dilaksanakan tinjauan 
lapangan dan penelusuran jaringan irigasi 
bersama serta Focus Group Discussion (FGD) antara 
stakeholder terkait untuk menentukan daerah 
irigasi mana yang paling siap untuk melaksanakan 
program modernisasi irigasi.  
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ABSTRACT 

Increased awareness of precision agriculture in water management, requires various ideas and methods for its application 
in the fields. One idea that can be categorized into precision farming as well as appropriate technology, is evaporative 
irrigation. Evaporative irrigation is an idea to control the provision of irrigation water based on the direct response of 
plant water needs, namely evapotranspiration. The objectives of this study were to: (1) examine the theoretical aspects of 
the evaporative irrigation to be applied to plots of rice fields in a plot of plots with irrigation units, (2) laying out design 
principles for evaporative irrigation valve closures. The results showed that, theoretically, a controller pipe was needed 
which would be an indicator for thick water in the plot of rice fields. The pipe controller regulates the opening of the 
irrigation lid to the plot based on the float-ballast principle. The design principle is carried out by simulating the reduction 
in the controller water level of the controller which illustrates the decrease in thick water plots. Water depth that is still 
tolerated for rice growth will be the limit for the provision of irrigation water to the plots. Amount of irrigation water 
provided is equal to the value of plant water needs in the ongoing rice growth phase. One example of the design of the 
controller pipe water level to start and stop irrigation is at 117.8 mm water level and 300 mm respectively. The total water 
needs of one crop-season is calculated to be 625 mm. With the application of evaporative irrigation, the initial conditions 
of sufficient water do not require the provision of irrigation water until the 31st day. Irrigation water application after 
that, until harvesting, requires only 477 mm. Giving this water follows the plant water requirements calculated on a day-
to-day basis. 

Keywords: evaporative irrigation, controller pipe, crop water requirement, water balance, plot channel 

 
ABSTRAK 

Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan air pertanian yang presisi, membutuhkan berbagai ide dan 
metode untuk penerapannya di sawah. Salah satu ide yang bisa dikategorikan ke dalam pertanian presisi sekaligus 
teknologi tepat guna, adalah irigasi evaporatif. Evaporative irrigation atau irigasi evaporatif adalah ide untuk 
mengendalikan pemberian air irigasi berdasarkan respon langsung kebutuhan air tanaman, yaitu evapotranspirasi.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengkaji aspek teoritis dari irigasi evaporatif untuk diterapkan ke petakan-
petakan sawah dalam satu hamparan petakan dengan kesatuan irigasi, (2) meletakkan prinsip-prinsip desain untuk 
pembukaan-penutupan katup irigasi evaporatif.  Hasil menunjukkan, secara teoritis, diperlukan pipa pengendali yang 
akan menjadi indikator bagi tebal air pada petakan sawah. Pipa kontroler mengendalikan buka tutup irigasi ke petakan 
berdasarkan prinsip pelampung-pemberat. Prinsip perancangan dilakukan dengan mensimulasikan penurunan muka 
air pipa kontroler yang menggambarkan penurunan tebal air petakan. Tebal air yang masih ditolerir untuk 
pertumbuhan padi menjadi batas bagi pemberian air irigasi ke petakan. Jumlah air irigasi yang diberikan adalah sebesar 
nilai kebutuhan air tanaman pada fase pertumbuhan padi yang sedang berlangsung. Salah satu contoh perancangan 
ketinggian air pipa kontroler untuk memulai dan menghentikan irigasi adalah pada ketinggian air 117.8 mm dan 300 
mm.  Total kebutuhan air tanaman satu musim tanam terhitung sebesar 625 mm. Dengan penerapan irigasi evaporatif, 
kondisi awal tanah yang cukup air tidak memerlukan pemberian air irigasi hingga hari ke-31. Pemberian air irigasi 
setelahnya, hingga panen, hanya memerlukan sebesar 477 mm. Pemberian air ini mengikuti kebutuhan air tanaman 
yang dihitung dengan basis day-to-day. 

Kata kunci: irigasi evaporatif, pipa kontroler, kebutuhan air tanaman, kesetimbangan air, saluran petakan 
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I. PENDAHULUAN 

Pemenuhan kebutuhan air pada tingkat petak 
tersier selama ini belum sepenuhnya dilakukan 
secara presisi. Pemberian air irigasi dari saluran 
tersier biasanya diberikan berdasarkan rencana 
tata tanam. Pada pelaksanaannya, ada beberapa 
penyesuaian yang harus dilakukan petani terkait 
pembagian air. Akibatnya alokasi air yang 
diberikan menjadi berlebih. Hal ini akan 
menurunkan produktivitas air, karena untuk 
memproduksi tiap kilogram gabah, air yang 
diberikan lebih banyak dari yang seharusnya.  

Hingga saat ini, penjadwalan irigasi biasanya 
berdasarkan pada kadar air tanah, atau 
perhitungan deplesi air, belum ada gagasan untuk 
memberikan jumlah air yang tepat pada setiap 
petak. Penggunaan indeks stress air tanaman Crop 
Water Stress Index (CWSI) sebagai dasar 
penjadwalan juga diajukan oleh O’Shaughnessy, 
Evett, Colaizzi, & Howell (2012). Gagasan precision 
farming (pertanian presisi) biasanya selalu 
berkaitan dengan otomatisasi irigasi yang 
memerlukan investasi peralatan otomatis dan 
jaringan sensor nirkabel (Setiawan, Saptomo, 
Sofiyuddin, & Gardjito, 2011; Romero, Muriel, 
García, & de la Peña, 2012; Gutiérrez, Villa-Medina, 
Nieto-Garibay, & Porta-Gándara, 2014).  Ide 
tersebut membutuhkan pemasangan sensor kadar 
air pada petak-petak sawah, mengirimkan data 
secara nirkabel dari sensor pada kontroller yang 
terpusat, lalu menjalankan aktuator berupa katup-
katup solenoid yang ada pada inlet tiap-tiap petak 
(Gutiérrez et al., 2014; McCulloch et al., 2008) 

Teknologi tersebut masih terlalu mahal dan tidak 
ramah petani, sehingga mungkin hanya dapat 
diterapkan pada farmstead atau industri pertanian 
yang memiliki modal untuk investasi teknologi dan 
sumberdaya manusia. Pada prinsipnya, praktek 
pertanian presisi, tidak harus selalu memerlukan 
teknologi kontrol yang rumit. Prinsip pertanian 
presisi adalah “memberikan masukan yang tepat, 
pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, 
dengan jumlah yang tepat, cara yang tepat, 
menggunakan alat yang tepat” (Amin, Rowshon, & 
Aimrun, 2011). Frase “menggunakan alat yang 
tepat” membuka peluang bagi teknologi tepat guna 
yang ramah Sumber Daya Manusia (SDM) 
pedesaan untuk diterapkan. Pertanian presisi 
dalam bidang irigasi akan memastikan efisiensi 
aplikasi air yang tinggi, juga produktivitas air dan 
lahan yang tinggi untuk produksi padi yang 
berkelanjutan.  

Konsep pertanian presisi untuk irigasi pada skala 
daerah irigasi, memerlukan alat bantu Sistem 
Informasi Geografis (Kamal & Amin, 2010). 
Penerapan konsep tersebut pada level “kelompok 

petakan” masih belum matang dan mengandalkan 
sistem buka tutup melalui kesepakatan P3A. 
Sistem ini, disamping kurang efisien juga lambat 
dalam pelaksanaan, akibat pengambilan keputusan 
yang memerlukan proses. Ide yang dapat 
diterapkan untuk kondisi ini adalah otomatisasi 
pemberian air dengan penerapan metode irigasi 
evaporatif.  

Prinsip dari metode ini adalah pemberian air pada 
petakan sejumlah air yang dibutuhkan oleh 
tanaman pada fase pertumbuhannya. Ide ini lebih 
sederhana daripada sistem irigasi pipa (Fajar, 
Purwanto, & Tarigan, 2016) yang memerlukan 
instalasi pipa pada hamparan petakan-petakan. 
Irigasi evaporatif hanya memerlukan modifikasi 
pada inlet tiap-tiap petak dengan katup otomatis. 
Sawah konvensional pada umumnya hanya 
membiarkan lubang inlet selalu terbuka. Pada 
sistem irigasi pipa, lubang inlet digantikan dengan 
katup berpelampung, sementara saluran-saluran 
irigasi diganti dengan jaringan pipa. Modifikasi 
inlet pada irigasi evaporatif tidak memerlukan 
penggantian jaringan irigasi, namun hanya 
memodifikasi katup dengan sistem otomatis. Katup 
otomatis tersebut tidak akan menerapkan prinsip 
elektronik yang memerlukan listrik, namun hanya 
menggunakan prinsip mekanis sederhana.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengkaji 
aspek teoritis dari evaporative irrigation (irigasi 
evaporatif) untuk diterapkan ke petakan-petakan 
sawah dalam satu hamparan petakan dengan 
kesatuan irigasi; (2) meletakkan prinsip-prinsip 
desain untuk pembukaan-penutupan katup irigasi 
evaporatif.  

II. METODOLOGI 

2.1. Konsep Teoretis 

Efisiensi aplikasi dapat dihitung berdasarkan 
Persamaan Hansen (Mangrio, Mirjat, Leghari, 
Zardari, & Shaikh, 2015; Fajar et al., 2016), seperti 
pada Persamaan 1. 

𝐸𝑎 =  
𝑊𝑎

𝑊𝑠
× 100 .............................................................. (1) 

Keterangan: 

 = efisiensi aplikasi (%) 
 = jumlah air yang tersimpan dalam zona 

perakaran (mm) 

= total air yang diaplikasikan (mm) 

Berdasarkan Persamaan 1, peningkatan efisiensi 
aplikasi air dapat dilakukan dengan mengurangi  
Wf atau memperbesar Ws.  Hipotesis yang dapat 
dibangun adalah, apabila pemberian air ke petakan 
sawah dapat dikurangi (tanpa mengurangi 
produktivitas), maka aliran air yang menuju ke 
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petakan harus diberikan cukup sebesar kebutuhan 
air tanamannya. Perubahan dan jumlah simpanan 
air yang tersimpan pada zona perakaran (30 cm 
dari permukaan) dapat ditentukan dengan 
perhitungan kesetimbangan air pada Persamaan 2 
(Bhadra, Bandyopadhyay, Singh, & Raghuwanshi, 
2013; Arif, Setiawan, Mizoguchi, & Doi, 2012): 

∆𝑆

∆𝑡
= (𝐼𝑟𝑟 + 𝑅𝑒 + 𝑆𝑃𝑖𝑛) −    

(𝑆𝑃𝑜𝑢𝑡 + 𝐷𝑟 + 𝐸𝑇𝑐) ......................................... (2) 

Keterangan: 

  = adalah pemberian air irigasi (mm) 
  = hujan efektif (mm) 

  = rembesan masuk ke dalam petakan sawah 
(seepage – percolation) (mm) 

 = rembesan keluar dari petakan sawah 
(mm) 

  = drainase keluar petakan (mm) 
ETc = kebutuhan air tanaman pada fase 

pertumbuhannya (mm)  

Pada kondisi awal, simpanan air pada petak adalah 
kadar air tanah pada lahan dan ketinggian 
penggenangan awal petakan, seperti pada 
Persamaan 3. 

𝑆𝑖𝑛𝑖𝑡 =  ℎ𝑠𝑎𝑡 + 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑑 .................................................. (3) 

Keterangan: 

 = simpanan air awal di petakan saat mulai 
perhitungan (mm) 

 = tebal air pada petakan pada kondisi jenuh 
(  =  . ketebalan daerah perakaran) 
(mm)   

Flood=Ketinggian penggenangan awal petakan 
(mm) 

Perhitungan simpanan air pada petakan di waktu 
tertentu, dapat dihitung dengan Persamaan 4. 

𝑆𝑡+∆𝑡 = ∆t[(𝐼𝑟𝑟 + 𝑅𝑒 + 𝑆𝑃𝑖𝑛) −  

(𝑆𝑃𝑜𝑢𝑡 + 𝐷𝑟 + 𝐸𝑇𝑐)] + 𝑆𝑡  ......................... (4) 

Keterangan: 

 = simpanan air setelah selang waktu analisis 
(mm)  

 = simpanan air sebelum  

Untuk keperluan perencanaan fasilitas irigasi dan  
rencana penggunaan air, nilai kebutuhan air 
tanaman didasarkan pada perhitungan 
evapotranspirasi pada level petakan (Watanabe, 
2018).   

Pemberian air pada tiap petak sesuai dengan 
kebutuhan air tanaman harus dilakukan. Kendala 
yang dihadapi di lapangan adalah umur tanaman 

tidak sama pada tiap petak.  Pada hamparan 
petakan-petakan yang bersumber dari satu outlet 
saluran tersier, air yang mengalir ke tiap-tiap petak 
(yang memiliki perbedaan fase pertumbuhan) 
harus disesuaikan dengan kebutuhan airnya.  

Kebutuhan air tanaman (ETc) pada tiap petak, 
dapat ditentukan berdasarkan fase 
pertumbuhannya. Nilai tersebut dapat dihitung 
menggunakan persamaan Penman-Monteith untuk 
evapotranspirasi tanaman dan mengalikan nilainya 
dengan koefisien pertumbuhan tanaman, seperti 
pada Persamaan 5.  

𝐸𝑇𝑐 = 𝑘𝑐𝐸𝑇𝑜 .................................................................. (5) 

Keterangan:  

  = koefisien tanaman yang bergantung pada 
umur tanaman 

ETo  = evapotranspirasi tanaman referensi (mm)  

 

2.2. Permodelan dan Perancangan Irigasi 
Evaporatif 

Permasalahan pengaturan pengaliran dapat 
dilakukan dengan memberikan pengendali irigasi 
evaporatif pada tiap inlet. Prinsipnya adalah 
memberikan air pada sawah sejumlah air yang 
hilang melalui evapotranspirasi.  

Pengaturan dilakukan secara mekanis 
menggunakan pelampung. Tiap petak sawah 
dipasang dengan katup buka tutup yang bekerja 
dengan mekanisme pelampung. Sebagai 
pengendali buka tutup katup adalah ketinggian air 
pada pipa kontroler water table yang dipasang 
dalam petakan. Pipa kontroler ini berupa pipa 
berlubang (perforated tube) yang biasa digunakan 
untuk memonitor level air petakan di bawah 
permukaan tanah (Kulkarni, 2011).  

Mekanisme buka-tutup katup yang dapat 
digunakan ditunjukkan pada Gambar 1. Tidak 
tertutup kemungkinan untuk penerapan 
mekanisme lain dengan prinsip “tepat guna” dan 
tanpa input listrik dari luar. Pengaliran air pada 
skala petakan dengan metode irigasi evaporatif 
memerlukan penyetelan katup pada posisi buka-
tutup yang tepat sesuai dengan kehilangan air yang 
terjadi di petakan. Pada irigasi pembasahan dan 
pengeringan berselang (alternate wetting and 
drying), bukaan katup dapat diatur apabila muka 
air turun hingga kedalaman tertentu.  

Evapotranspirasi pada lahan (ETc) tidak sama 
dengan evaporasi air terbuka pada pipa kontroler 
(Evap). Evapotranspirasi dapat dihitung 
menggunakan persamaan Penman-Monteith 
dengan koefisien tanaman, sedangkan evaporasi 
air terbuka dihitung dengan persamaan evaporasi 
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dengan metode radiasi.  Ketika terjadi kehilangan 
air pada petakan sawah, baik karena 
evapotranspirasi, atau perkolasi, muka air pada 
sawah akan turun. Kenaikan atau penurunan muka 
air yang terjadi pada petakan sawah, akan 
berdampak pada penurunan muka air pada pipa 
kontroler Gambar 2. 

Jika ketinggian air minimum pada pipa kontroler 
menjadi variabel yang menentukan pembukaan 
katup sepenuhnya (hopen), dan ketinggian air 
maksimum pada pipa kontroller menentukan 
penutupan total katup (hclose), maka selisih hopen dan  
hclose disebut Δhmax (Persamaan 6).  

∆ℎ𝑚𝑎𝑥 =  ℎ𝑜𝑝𝑒𝑛 − ℎ𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒  ............................................(6) 

Dinamika muka air diantara hopen dan hclose pada 

pipa kontroler dapat dikatakan sebagai 
dh𝑐𝑜𝑛

d𝑡
.   

Perubahan simpanan air pada petakan seperti 
pada Persamaan 2 dapat diterjemahkan ke dalam 
persamaan muka air hipotetik (tebal air) petakan 
sawah (hplot)  seperti pada Persamaan 7. Dinamika 

perubahan muka air pada pipa kontroler (
dh𝑐𝑜𝑛

d𝑡
) 

dapat digambarkan mengikuti Persamaan 8. 
Lateral flow masuk dan keluar pipa kontroler, 
diasumsikan tidak terjadi secara bersamaan.  

𝑑ℎ𝑝𝑙𝑜𝑡

𝑑𝑡
= (𝐼𝑟𝑟 + 𝑅𝑒 + 𝑆𝑃𝑖𝑛) −    

(𝑆𝑃𝑜𝑢𝑡 + 𝐷𝑟 + 𝐸𝑇𝑐) ................................... (7) 

𝑑ℎ𝑐𝑜𝑛

𝑑𝑡
= 𝑅𝑒 − 𝐸𝑣𝑎𝑝 − 𝑃𝑒𝑟 + 𝐿𝑓  .............................. (8) 

Keterangan: 

Evap  = evaporasi dari air terbuka (mm) 
Per  = perkolasi pada pipa kontroler (bernilai 

sama dengan perkolasi petakan) (mm) 
Lf  = lateral flow factor, yang tergantung pada 

perbedaan hplot dengan hcon (Persamaan 
9) 

𝐿𝑓 = 𝐾𝑠𝑎𝑡
𝐴𝑤𝑒𝑡

𝐴𝑐𝑜𝑛

ℎ𝑝𝑙𝑜𝑡−ℎ𝑐𝑜𝑛

∆𝑥
 ............................................. (9) 

Awet dapat dijabarkan sebagai 2π rcon hcon sehingga 
dapat disusun Persamaan 10. 

𝑑ℎ𝑐𝑜𝑛

𝑑𝑡
= 𝑅𝑒 − 𝐸𝑣𝑎𝑝 − 𝑃𝑒𝑟 +    

2𝐾𝑠𝑎𝑡

𝑟𝑐𝑜𝑛∆𝑥
ℎ𝑐𝑜𝑛(ℎ𝑝𝑙𝑜𝑡 − ℎ𝑐𝑜𝑛) .......................... (10) 

Keterangan: 

 =  jarak dari tengah plot sawah ke pipa 
kontroller (mm) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1 Mekanisme Buka-Tutup Katup pada Irigasi Evaporatif 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Kondisi Muka Air Pipa Kontroler dan Muka Air Petakan 
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Persamaan 7 dan 8 dapat diselesaikan dengan 
metode numerik. Nilai awal untuk hplot dan hcon 
dianggap sama. Selanjutnya dinamika hplot dan 
hcon akan mengikuti dinamika komponen-
komponen Persamaan 7 dan 8. 

Tabel 1 Initial Value (Nilai Awal) Muka Air Petakan dan 
Pipa Kontroler 

 

2.3. Perancangan Tinggi Muka Air untuk Buka-
Tutup Irigasi pada Petakan 

Perancangan irigasi evaporatif bertujuan untuk 
menentukan berapa nilai hopen dan hclose. Dengan 
demikian penyetelan katup dapat dilakukan 
dengan tepat pada tiap petakan yang akan 
menerapkan evaporative irrigation. Simulasi untuk 
penentuan hopen dan hclose dilakukan dengan 
menetapkan komponen air yang masuk ke petak 
sawah semua bernilai nol (Irr = 0, Re = 0).  
Komponen air yang keluar juga ditetapkan bernilai 
nol untuk drainase (Dr = 0).  Perubahan simpanan 
air di petakan sawah dianggap hanya dipengaruhi 
ETc dan SPout. Penurunan muka air hplot dan hcon 
ditentukan dengan simulasi hingga hplot bernilai 
lebih kecil dari tebal air pada kondisi jenuh (hplot ≤ 
hsat).  Jika kondisi tersebut terpenuhi, irigasi akan 
diberikan sebesar kebutuhan air tanaman harian 
(ETc). Kondisi awal yang dapat ditetapkan untuk 
perancangan terdapat dalam Tabel 1. 

Tekstur tanah sawah di Indonesia sangat 
bervariasi. Tanah lempung berpasir (silty loam) 
memiliki nilai konduktivitas hidrolik (Ksat) sekitar 
0,001 cm/s, sedangkan tanah liat (clay) bernilai 
1,46 x 10-5 cm/s (Sarki, Mirjat, Mahessar, Kori, & 
Qureshi, 2014). Tanah sawah pada beberapa 
tempat di Indonesia memiliki tekstur lempung 
(loam) atau lempung berdebu (silty loam) (Rahayu, 
Utami, & Rayes, 2017). Simulasi ini 
mengasumsikan tanah dengan tekstur lempung 
(loam) dimana menurut  (Bittelli, Campbell, & 
Tomei, 2015), nilai Ksat-nya sebesar antara 
0,000333 hingga 0,000978 cm/s. Nilai Ksat sebesar 
0,0003 cm/s digunakan dalam perhitungan pada 
tulisan ini. 

Gambar 3 digunakan untuk menjelaskan proses 
lateral flow. Pipa pengendali (kontroler) digunakan 

untuk mendeteksi tinggi air dibawah permukaan 
tanah sawah. Pipa ini tidak berisi tanah, sehingga 
air yang mengalir secara lateral masuk mengisi air 
dalam pipa.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkiraan kebutuhan air yang tepat pada level 
petakan, penggunaan persamaan Penman-
Monteith (Allen, Pereira, Raes, & Smith, 1998; Vu, 
Watanabe, & Takagi, 2005). Namun, untuk 
keperluan estimasi, akan digunakan nilai sebesar 
4,7 mm/hari. Nilai tersebut cukup diterima untuk 
kondisi potensial pada tanah basah baik dengan 
vegetasi maupun tanpa vegetasi (Ardiansyah, 
2008).  

Simulasi untuk perancangan irigasi evaporatif 
dengan kondisi input seperti pada Tabel 1, dan 
kondisi syarat perancangan (Irr = 0, Re = 0, Dr = 0), 
menunjukkan kondisi kesetimbangan air petakan 
seperti pada Gambar 4. Asumsi kedalaman daerah 
perakaran bervariasi antara 300 mm (Fan, 
McConkey, Wang, & Janzen, 2016) hingga 350 mm 
(Li et al., 2017) bahkan 1200 mm (Dash, Sarangi, 
Singh, Singh, & Adhikary, 2015). Pada simulasi ini, 
digunakan kedalaman 300 mm. Kondisi awal kadar 
air di sawah adalah jenuh tanpa genangan (macak-
macak) dengan ketebalan 300 mm, diukur dari 
lapisan kedap sebagai titik referensi. Pemberian 
irigasi dengan strategi tersebut dilakukan pada 
hari ke-31, sebesar kebutuhan air tanaman pada 
fase tersebut (4,9 mm/hari). Dengan strategi 
tersebut, total pemberian air irigasi pada periode 
setelah pindah tanam adalah sebesar 477 mm.  
Kebutuhan air tanaman pada periode tersebut 
adalah 625 mm. Selisih kebutuhan air tanaman 
sebesar 148 mm, pada hari ke-1 hingga 30, dapat 
dipenuhi dari kondisi awal air pada petakan. 

Dinamika penurunan level air pada pipa kontroler 
atau ketebalan air pada petakan sawah dapat 
dilihat pada Gambar 5.  Dengan kondisi awal air 
jenuh pada petakan, dan ketinggian air yang sama 
pada pipa kontroler, irigasi tidak perlu diberikan. 
Kebutuhan air tanaman dapat dipenuhi dengan 
ketebalan air sebesar 300 mm (macak-macak). 
Ketersediaan air ini dapat digunakan hingga pada 
hari ke-31, dimana ketebalan air pada petakan 
sebesar 117,8 mm.  Kondisi ini mendekati kondisi 
jenuh (h = 120 mm). 

Dari Gambar 5 juga diketahui bahwa penurunan 
hplot lebih cepat daripada hcon. Pada HST ke-31, 
dimana pemberian irigasi dilakukan, kecepatan 
penurunan hplot berkurang. Penurunan tersebut 
tidak berdampak pada kecepatan penurunan hcon.  
Meskipun hplot > hcon, lateral flow (Lf) yang terjadi 
sangat kecil (antara 0 – 0,1 mm/hari). Hal ini dapat 
dipahami, mengingat konsep hplot sendiri bukan 

Parameter Nilai Referensi 

hplot, hcon 300 mm Liu, Chen, Jou, & Kuo 
(2001) 

ETo 4,7 mm/day Ardiansyah (2008); 
Olchev et al. (2008) Evap 4 mm/day 

SPout 1,2 mm/day Arif, Setiawan, 
Sofiyuddin, et al. 

(2012) 
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muka air pada petakan, melainkan ketebalan air. 
Muka air sendiri adalah bagian tanah yang berada 
pada kondisi jenuh. Diperlukan sebaran kadar air 
vertikal dari permukaan tanah ke batas perakaran.  

Jarak antara hplot dan hcon juga menyebabkan 
lateral flow masuk (Lf in) ke pipa kontroler sangat 
kecil. Ketika hplot menurun, pengaruhnya terhadap 
penurunan hcon berlangsung cepat, namun ketika 
terjadi peningkatan hplot, peningkatan hcon 
berlangsung lama. Kondisi dimana Lf in sangat 
kurang dari Lf out akan mengganggu kondisi buka-
tutup. Berbeda dengan pembukaan katup irigasi, 
penutupan katup irigasi menjadi tidak sensitif 
terhadap ketersediaan air di lahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3 Ilustrasi Lateral Flow 

Gambar 3 digunakan untuk menjelaskan proses 
lateral flow. Pipa pengendali (kontroler) digunakan 
untuk mendeteksi tinggi air dibawah permukaan 
tanah sawah. Pipa ini tidak berisi tanah, sehingga 
air yang mengalir secara lateral masuk mengisi air 
dalam pipa.  

 

Gambar 4  Komponen Kesetimbangan Air pada Petakan 
dengan Irigasi  Evaporatif 

 

 

Gambar 5  Penentuan hopen dan hclose dari Dinamika 
 hcon dan hplot 

Permasalahan ini memerlukan solusi penggunaan 
mekanisme lain untuk menutup. Masih diperlukan 
percobaan dengan kondisi iklim yang sebenarnya 
untuk mengkonfirmasi berbagai kemungkinan 
yang terjadi di lapangan. Berbagai kondisi iklim 
yang mempengaruhi, seperti curah hujan, 
perkolasi dan rembesan, akan menentukan desain 
katup irigasi evaporatif yang spesifik untuk tiap-
tiap petak. 

Penerapan konsep irigasi evaporatif memerlukan 
desain ulang petak-petak tersier. Pada tiap-tiap 
petakan diberi parit-parit kecil sebagai jalan air 
untuk masuk dan keluar. Pada setiap inlet dan 
outlet diberi katup-katup yang dikendalikan buka 
tutupnya dengan mekanisme kehilangan air 
evaporasi. Standar katup-katup tersebut adalah 
tertutup, kecuali pada kondisi terjadi permintaan 
air karena evaporasi. Jika ada satu petak (Petak ke-
(n)) membutuhkan air, terbukanya katup inlet 
petak ke-(n) akan menyebabkan air masuk dari 
petak sebelumnya petak ke-(n-1). Jika petak (n-1) 
(yang elevasinya lebih tinggi) juga mengalami 
kekurangan air, maka katup inlet petak (n-1) akan 
membuka untuk mengalirkan air dari petak (n-2). 
Mekanisme ini akan terus merambat hingga ke 
petak yang terdekat ke saluran irigasi. Tipikal 
petakan sawah di Indonesia yang pada umumnya 
memiliki ukuran berbeda-beda akan membentuk 
kesatuan tata air. Satu petakan mendapat air dari 
outlet petakan lain, sementara petakan itu mejadi 
inlet untuk petakan yang lain lagi. Petakan-petakan 
itu membentuk klaster. Penerapan metode ini 
dapat dilakukan pada satu klaster petakan yang 
memiliki kesatuan tata air, hingga beberapa klaster, 
mekanisme ini dapat diterapkan.  

Biaya investasi tidak sebesar apabila membuat 
wireless network sensor dan katup solenoid seperti 
apabila diterapkan teknologi IoT. Selain 
memerlukan biaya untuk peralatan yang memiliki 
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siklus hidup yang pendek, teknologi IoT juga 
memerlukan sumber energi berupa listrik. Pada 
kondisi jaringan listrik sulit dicapai, listrik ini 
diberikan oleh baterai.  

Dibandingkan dengan irigasi menggunakan 
jaringan pipa, metode ini juga lebih mudah, karena 
hanya menggali parit-parit kecil di sisi petakan. 
Saluran terbuka menyebabkan masalah endapan 
yang sering ditemui ketika menggunakan saluran 
tertutup, tidak menghambat kinerja keseluruhan.  

Salah satu kelemahan pada metode ini adalah pada 
perencanaan. Perencanaan awal untuk penerapan 
petakan-petakan menjadi sangat penting, sehingga 
pengukuran konduktivitas hidrolik tanah pada tiap 
petakan perlu dilakukan. Perbedaan konduktivitas 
hidrolik antar petak perlu dipertimbangkan agar 
waktu jeda antara bukaan katup inlet di petak       
ke-(n) dan ke-(n-1) (dan seterusnya) tidak 
menyebabkan kondisi kekurangan air hingga 
mencapai kadar air kritis. Simulasi perhitungan 
waktu jeda, dan waktu mencapai kadar air tanah 
yang diinginkan sangat diperlukan. Simulasi 
sederhana dapat menggunakan model sistem 
dinamik berupa sistem persamaan diferensial 
ordo-1. Sedangkan simulasi yang lebih detail dapat 
melibatkan model groundwater yang 
menggunakan persamaan diferensial parsial. 
Persamaan ini diterapkan pada setiap petak.  

Ujicoba metode ini pada klaster petakan sawah 
perlu dilakukan untuk mengetahui kendala-
kendala teknis di lapangan. Desain katup dengan 
mekanisme pengendali buka tutup yang diberikan 
pada tulisan ini (Gambar 1) juga dapat bervariasi 
sesuai kondisi lapangan.  

IV. KESIMPULAN 

Penggunaan sistem persamaan diferensial untuk 
menganalisis penurunan muka air pada pipa 
kontroler dan pada petakan sawah membuat 
penyederhanaan pada dinamika perubahan 
ketinggian air. Persamaan aliran air pada tanah 
jenuh dapat digunakan, namun untuk keperluan 
praktis akan mempersulit kalibrasi model. Agar ide 
ini dapat diterapkan, perlu dilakukan pembuatan 
katup irigasi evaporatif dan dilakukan percobaan 
pada berbagai ukuran petakan.  Penyesuaian 
petakan dengan pemberian parit irigasi harus 
dilakukan untuk menyediakan jalur air bagi petak 
berikutnya. 
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ABSTRACT/ ABSTRAK 
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diberikan penjelasannya. Abstrak memuat 200 – 250 kata, ditulis dalam satu alinea 
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I. PENDAHULUAN 

Pendahuluan sekurang-kurangnya memuat :  
▪ Latar belakang berisi alasan ilmiah dan fenomena aktual yang penting diteliti;  
▪ Pengantar tentang profil wilayah kajian/riset beserta penjelasan mengenai alasan pemilihannya;  
▪ Masalah aktual apa yang perlu solusi;  
▪ Tujuan penelitian;  
▪ Metode penelitian secara umum;  
▪ Hipotesis (jika ada) dengan bahasa yang lebih populer;  

 

II. METODOLOGI 

Metode sekurang-kurangnya memuat:  
▪ Metode penelitian secara umum;  
▪ Metode penelitian untuk menjawab tujuan dan sasaran;  
▪ Hipotesis (bila ada) dengan bahasa yang lebih populer;  
▪ Lokasi;  
▪ Metode menghimpun data primer (sampling), cara pengukuran dan komputasi (bahan dan alat terlibat);  
▪ Metode mencakup uji hipotesis probabilistik (uji statistik) dan/atau deterministik (mate-matik) jika ada. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan diskusi sekurang-kurangnya memuat :  
▪ Hasil analisis fenomena di wilayah penelitian yang relevan dengan tema sentral kajian, dan tujuan serta sasaran penelitian;  
▪ Bahasan singkat tentang hasil analisis, verifikasi dan/atau validasi;  
▪ Penjabaran hasil verifikasi/validasi.  

 
1. Tabel 

a) Jenis tabel yang dipergunakan adalah “Table Simple 1” (tanpa garis vertikal)  
b) Judul tabel ditulis di atas tabel.  
c) Jenis huruf judul tabel Cambria 9 pt Bold 
d) Uraian tabel Cambria 9 pt Normal  
e) Jenis huruf isi tabel Cambria 8 – 9 pt  
f) Jenis huruf sumber tabel Cambria 8 – 9 pt  
g) Contoh:  

 
Tabel 1 Uraian Judul Tabel 

Judul 
Kolom 

(satuan) 
Judul Kolom (satuan) 

1 5 

2 6 

3 7 

4 8 
Sumber: literatur/hasil analisis 

  
2. Gambar 

a) Judul gambar/grafik ditulis di bawah gambar/grafik; 
b) Jenis huruf judul gambar/grafik Cambria 9pt Bold,  
c) Uraian gambar/grafik Calibri 9 pt Normal  
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  Gambar 1 Uraian Judul Gambar                                            Gambar 2 Uraian Judul Gambar/Grafik 
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Jurnal Irigasi merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil-hasil penelitian, pengembangan, kajian dan studi 
kasus terkait irigasi dan drainase. Ruang lingkup Jurnal Irigasi meliputi survei, investigasi, desain, akuisisi lahan, 
konstruksi, operasi, pemeliharaan di sistem irigasi yang dapat ditinjau dari sisi teknis, ekonomi dan juga 
kelembagaan. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas penerbitan, mulai tahun 2019 Jurnal Irigasi memuat lima 
artikel ilmiah dalam setiap terbitannya.  

Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi merupakan salah satu program penting dalam 
mendukung program ketahanan pangan nasional. Data spasial mengenai lokasi jaringan irigasi menjadi informasi 
yang sangat penting untuk kebijakan perluasan daerah irigasi dan pemantauan kerusakan infrastruktur jaringan 
irigasi saat ini. Citra satelit resolusi spasial tinggi seperti SPOT 7 dan Pleiades mampu memperlihatkan secara 
visual objek-objek permukaan bumi, seperti jalan, sungai dan juga saluran irigasi. Artikel pertama edisi ini 
mengangkat teknik identifikasi saluran irigasi pada citra satelit resolusi tinggi dengan penggabungan komposit 
RGB, indeks saluran, dan interpretasi visual yang diharapkan dapat digunakan dalam penyediaan data awal 
penilaian kinerja jaringan irigasi dan pengembangan lanjutan untuk pemetaan kondisi kerusakan saluran irigasi. 

Menghadapi ketersediaan air yang semakin terbatas dan kebutuhan air selain sektor pertanian yang semakin 
meningkat diperlukan pengelolaan irigasi yang lebih efisien melalui peningkatan kondisi jaringan ataupun 
peningkatan pola operasi irigasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan ketepatan pemberian air irigasi 
melalui optimalisasi interval operasi irigasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 
meminimalisasi waktu pelaporan operasi irigasi menggunakan perangkat lunak berbasis web Sistem Manajemen 
Operasi Irigasi (SMOPI). Penelitian pada artikel kedua kali ini, mengidentifikasi waktu minimal yang diperlukan 
untuk pelaporan operasi irigasi, baik secara manual ataupun menggunakan SMOPI. Studi kasus dilakukan di 
Daerah Irigasi Bondoyudo melalui pengumpulan data dengan cara diskusi dan penyebaran kuesioner serta 
analisis waktu operasi dengan menggunakan Critical	 Path	 Method. Perangkat lunak SMOPI mampu 
mengakselerasi waktu operasi irigasi. Akselerasi ini mengindikasikan bahwa SMOPI dapat digunakan untuk 
membantu mempersingkat interval operasi irigasi dalam upaya modernisasi irigasi. 

Pengelolaan air di lahan sawah perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk menganalisis efektifitas 
pemberian air irigasi khususnya irigasi berselang biasanya dilakukan analisis keseimbangan air, namun tidak 
semua komponen keseimbangan air dapat diukur karena keterbatasan peralatan, waktu, dan biaya. Artikel ketiga 
edisi ini membahas pendugaan komponen keseimbangan air di lahan sawah dengan menggunakan model Linear	
Programming. Model tersebut dikembangkan untuk menduga komponen keseimbangan air di lahan sawah 
seperti irigasi, limpasan dan perkolasi dengan menggunakan data perubahan kelembaban tanah khususnya 
untuk irigasi tidak tergenang, mengevaluasi performansi model dengan membandingkan data hasil pendugaan 
dan pengukuran. Linear	Programming dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam memodelkan kejadian 
alam seperti keseimbangan air dalam lahan pertanian tentu dengan batasannya. 

Permasalahan irigasi yang semakin kompleks tidak hanya meliputi faktor fisik seperti ketersediaan air dan 
prasarana irigasi, namun juga meliputi faktor non fisik yaitu sosial, ekonomi, serta kewenangan kelembagaan. 
Melalui pendekatan principal	 component	 analysis, artikel keempat edisi ini mengulas berbagai faktor yang 
berpengaruh terhadap kinerja sistem irigasi di wilayah semi arid Pulau Timor. Beberapa faktor secara signifikan 
mempengaruhi kinerja sistem irigasi baik positif maupun negatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu 
dilakukan pengaturan kembali standar luasan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan 
pendekatan skala ekonomi luasan tertentu, mengingat kemampuan sumber daya manusia dan pembiayaan OP 
yang terbatas untuk menuju kemandirian sistem irigasi. 

Indonesia terdiri dari gugusan kepulauan yang mempunyai potensi bencana sangat tinggi dan bervariasi dari 
aspek jenisnya, seperti bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang mengakibatkan 
rusaknya Daerah Irigasi Gumbasa. Penelitian pada artikel terakhir edisi ini dilakukan untuk merumuskan pola 
operasi irigasi DI Gumbasa pada kondisi darurat, dimana debit yang dialirkan jauh lebih kecil dibandingkan debit 
rencana. Pengumpulan data dan perumusan skenario operasi irigasi dilakukan melalui simulasi hidraulik dengan 
menggunakan perangkat lunak DUFLOW. Skenario yang disimulasikan adalah operasi tanpa optimasi, optimasi 
operasi irigasi dengan menggunakan pintu sorong eksisting, dan optimasi operasi irigasi menggunakan skot 
balok. Berdasarkan hasil permodelan, skot balok merupakan bangunan yang cukup baik untuk pengatur muka 
air sementara dimana ketinggian muka air dapat diatur walaupun debit yang mengalir relatif kecil. 
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ABSTRACT	

One	of	the	important	programs	to	support	the	national	food	security	is	the	development	and	rehabilitation	of	the	irrigation	
network	infrastructure.	Spatial	data	on	the	location	of	existing	irrigation	networks	becomes	very	important	information	
for	the	policy	of	regional	expansion	of	irrigation	and	monitoring	of	the	damage	of	irrigation	network	infrastructure.	High	
spatial	resolution	satellite	 imagery	such	as	SPOT	7	and	 the	Pleiades	 is	capable	of	visually	exposing	 the	earth's	surface	
objects,	such	as	roads,	rivers,	and	irrigation	canals.	Research	was	conducted	to	develop	an	irrigation	canal	identification	
procedure	using	high‐resolution	imagery.	The	identification	procedure	is	done	by	combining	the	RGB	composite	image	with	
false	 color,	 the	 canal	 index,	 and	 visual	 interpretation	 by	 recognizing	 the	 characteristics	 of	 the	 irrigation	 canal.	
Development	 of	 RGB	 composites	 and	 canal	 index	was	 conducted	 based	 on	 the	 spectral	 pattern	 differences	 from	 the	
irrigation	canal	with	spectral	patterns	of	some	similar	objects.	RGB	composite	 imagery	combined	with	canal	 index	can	
clarify	and	isolate	irrigation	canals	from	surrounding	object	with	some	constraints	in	the	canal	width	and	crop	shadows.	
Imagery	interpretation	techniques	can	ensure	precise	identification	and	distinguish	irrigation	canals	with	crop	shadows.	
An	image	of	SPOT	6/7	can	be	utilized	for	canal	identification	of	more	than	4	m	in	width,	and	the	image	of	Pleiades	for	canal	
of	less	than	4	m	in	width.	The	total	accuracy	of	the	irrigation	canal	identification	results	using	Pleiades	imagery	was	around	
82%.	

Keywords:	irrigation	canal,	satellite	imagery,	SPOT	7,	Pleiades,	composite	imagery,	Canal	Index,	interpretation	

ABSTRAK	

Salah satu program penting untuk mendukung program nasional ketahanan pangan adalah pembangunan dan 
rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi yang mengalami kerusakan. Data spasial mengenai lokasi jaringan irigasi yang 
ada saat ini menjadi informasi yang sangat penting untuk kebijakan perluasan daerah irigasi dan pemantauan 
kerusakan infrastruktur jaringan irigasi. Citra satelit resolusi spasial tinggi seperti SPOT 7 dan Pleiades mampu 
memperlihatkan secara visual objek-objek permukaan bumi, seperti jalan, sungai dan juga saluran irigasi. Penelitian 
dilakukan untuk mengembangkan teknik identifikasi saluran irigasi dengan menggunakan citra resolusi tinggi. Teknik 
identifikasi dilakukan dengan menggabungkan antara citra komposit RGB dengan warna semu, indeks saluran, dan 
interpretasi visual dengan mengenali karakteristik saluran irigasi. Pembuatan komposit RGB dan indeks saluran 
dilakukan berdasarkan perbedaan pola spektral dari saluran irigasi dengan pola spektral dari beberapa objek yang 
mirip. Citra komposit RGB dikombinasikan dengan indeks saluran dapat memperjelas dan memisahkan saluran irigasi 
dari objek sekitarnya, walaupun dengan kendala terkait lebar saluran dan bayangan tanaman. Teknik intepretasi citra 
dapat lebih memastikan ketepatan identifikasi dan membedakan saluran irigasi dengan bayangan tanaman. Citra SPOT 
6/7 dapat dimanfaatkan untuk identifikasi saluran dengan lebar lebih dari 4 m, dan citra Pleiades untuk saluran kurang 
dari 4 m. Akurasi total hasil identifikasi saluran irigasi menggunakan citra Pleiades adalah berkisar 82%.  

Kata kunci: saluran	irigasi,	citra	satelit,	SPOT	7,	Pleiades,	citra	komposit,	Indeks	Saluran,	interpretasi 
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I. PENDAHULUAN	

Indonesia adalah negara agraris, oleh karena itu 
sektor pertanian merupakan sektor yang sangat 
vital dan mempunyai tugas untuk menyediakan 
bahan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Luas 
lahan sawah di Indonesia pada tahun 2013 adalah 
sebesar 8,13 juta ha, dimana luas ini terbagi 
menjadi 4,42 juta ha (54,32%) merupakan sawah 
irigasi, dan 3,71 juta ha (45,68%) merupakan 
sawah non irigasi (Pusat Data dan Informasi, 
2014). Untuk meningkatkan produksi pertanian 
nasional, khususnya pada lahan sawah irigasi, 
maka perlu dilakukan pengelolaan jaringan irigasi 
agar air bisa terdistribusi dengan baik dan merata 
ke seluruh lahan pertanian. (Pasandaran, 2005) 
menyatakan bahwa irigasi memanfaatkan sebesar 
87% dari total penggunaan air untuk berbagai 
keperluan di Indonesia, tetapi jumlah tersebut 
akan semakin berkurang dengan semakin 
meningkatnya kebutuhan terhadap penggunaan 
air di luar keperluan irigasi. Hal ini tergambarkan 
dalam indeks ketahanan air irigasi yang rendah di 
beberapa wilayah sungai dengan kepadatan 
penduduk yang cukup tinggi (Hatmoko, Radhika, 
Firmansyah, & Fathoni, 2018). Oleh karena itu 
pengelolaan jaringan irigasi sangat diperlukan 
untuk efisiensi pemanfaatan air yang tersedia, 
sehingga keberadaan lahan sawah beririgasi dapat 
meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi 
pertanian di lahan tersebut sehingga berdampak 
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 
setempat (Purwanto, Subari, & Nur, 2013). 

Salah satu upaya peningkatan efisiensi adalah 
dengan memastikan jaringan dalam kondisi baik. 
Pada tahun 2014, Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat mendata bahwa terdapat 
46% saluran dalam kondisi rusak. Upaya 
perbaikan terus dilakukan sehingga pada tahun 
2017 jaringan yang rusak menjadi 32% dan 
ditargetkan pada tahun 2019 menjadi 10% 
(Setiawan et	 al., 2018). Salah satu komponen 
jaringan irigasi yang penting adalah saluran. Hal ini 
tergambarkan dalam bobot penilaian saluran 
pembawa terhadap kinerja sistem irigasi secara 
keseluruhan yang merupakan bobot terbesar 
kedua setelah bangunan utama/bendung 
(Kementerian PUPR, 2015).  

Pemetaan jaringan irigasi telah dilakukan di 
Indonesia dengan mengandalkan teknik 
pengamatan langsung lapangan. Data pemetaan ini 
kemudian diintegrasikan dalam suatu perangkat 
Sistem Informasi Geografis dan digunakan untuk 
penentuan kinerja jaringan serta manajemen aset 
(Apriana, Piarsa, & Bayupati, 2014; Ernanda, 
Andriyani, & Indarto, 2019; Kono, Rumambi, 
Pakasi, & Wulur, 2014; Oktavianti, Subari, & Elma, 

2014; Sambah, Kuncoro, & Anam, 2017). Teknik ini 
sangat akurat tapi mempunyai kelemahan 
berkaitan dengan waktu pelaksanaan survei yang 
lama dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan 
kegiatan survei tersebut. Ini menjadi kendala saat 
informasi dibutuhkan secara cepat dengan area 
yang luas untuk mendukung program ketahanan 
pangan nasional. Terlebih lagi saluran di jaringan 
irigasi memiliki jenis dan dimensi yang beragam 
serta posisinya yang tersebar secara spasial.   

Berdasarkan Kriteria Perencanaan Irigasi 
(Direktorat Irigasi dan Rawa, 2013), saluran di 
jaringan irigasi terbagi menjadi saluran pembawa 
dan pembuang. Saluran pembawa terdiri dari 
beberapa tipe meliputi saluran primer (membawa 
air dari bendung hingga saluran sekunder atau 
petak tersier yang diairi), saluran sekunder 
(membawa air dari saluran primer ke petak-petak 
tersier yang diairi), saluran pembawa (membawa 
air dari bangunan sadap tersier ke petak tersier di 
seberang petak tersier lainnya), saluran tersier 
(membawa air dari bangunan sadap tersier ke 
petak wasah atau saluran kuarter), dan saluran 
kuarter (membawa air dari saluran tersier ke 
petak sawah). Dimensi saluran pembawa 
bervariasi tergantung debit yang dilayani. Secara 
umum, saluran primer akan lebih besar dari 
saluran sekunder, saluran sekunder jauh lebih 
besar dari saluran tersier, dan saluran tersier lebih 
besar dari saluran sekunder.  

Salah satu teknologi yang dapat menjadi alternatif 
untuk mengatasi masalah ini adalah teknologi 
penginderaan jauh dengan memanfaatkan data 
yang direkam dari atas menggunakan wahana 
satelit atau pesawat udara. Teknologi 
penginderaan jauh satelit berkembang sangat 
cepat, dan dapat menyediakan berbagai 
perekaman citra satelit dengan resolusi spasial 
bervariasi mulai dari resolusi rendah (lebih besar 
dari 1 km) sampai resolusi sangat tinggi (kurang 
dari 1 meter). Saat ini, Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional (LAPAN) menyediakan citra 
satelit resolusi rendah (250-1000 m) MODIS, NPP, 
NOAA untuk pemantauan global,  citra satelit 
resolusi menengah (15-30 m) Landsat 7 dan 
Landsat 8 Landsat Data Continous Mission (LDCM) 
untuk pemantauan regional, dan citra satelit 
resolusi tinggi (1,5-6 m) SPOT 6, SPOT 7 dan citra 
resolusi sangat tinggi (0,5-2 m) Pleiades untuk 
pemetaan detil. Dengan ketersediaan citra satelit 
dengan resolusi mencapai 0,5 m, maka  citra satelit 
merupakan salah satu sumber data yang paling 
penting dan efisien untuk pembuatan informasi 
spasial yang akurat dan aktual untuk pemetaan 
saluran irigasi, karena identifikasi saluran irigasi 
berkaitan erat dengan resolusi spasial dari citra 
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satelit yang digunakan (Pusat Pemanfaatan 
Penginderaan Jauh, 2016). 

Riset pemanfaatan citra satelit untuk identifikasi 
saluran irigasi telah dilakukan, khususnya untuk 
mengindentifikasi kebocoran yang terjadi pada 
saluran irigasi menggunakan band inframerah 
dekat dan infra merah termal dari citra 
MODIS/ASTER Airborne Simulator (Arshad, 
Ahmad, Usman, Shabbir, & lainnya, 2009) dan 
menggunakan citra multi spektral dengan resolusi 
spasial 1-2 m (Huang, Fipps, Maas, & Fletcher, 
2010) yang direkam dengan menggunakan 
pesawat udara. Identifikasi saluran irigasi telah 
dicoba oleh (Nugroho & Trisakti, 2016) dengan 
menggunakan data Pleiades 1b dengan resolusi 
spasial 0,5 m, dimana penggunaan citra komposit 
warna RGB dengan kombinasi tertentu dapat 
memperjelas penampakan saluran irigasi dari 
objek sekitarnya dibandingkan dengan 
penggunaan citra komposit warna asli RGB 123 
atau komposit penajaman band PCA menggunakan 
teknik SPEAR	 LOC	 –	 Water. Teknik ini 
membutuhkan pengembangan lebih lanjut, dimana 
masih diperlukan beberapa parameter lain untuk 
lebih dapat mengidentifikasi saluran irigasi, 
terutama membedakan antara saluran irigasi dan 
objek jalan yang mempunyai ukuran dan warna 
yang hampir sama. 

Penelitian ini dilakukan sebagai pengembangan 
lebih lanjut dari penelitian sebelumnya untuk 
membangun teknik identifikasi saluran irigasi 
dengan menggunakan citra resolusi tinggi SPOT 
6/7 dan Pleiades. Teknik identifikasi dilakukan 
dengan menggabungankan antara teknik 
penajaman citra dengan pembuatan komposit RGB 
dan Indeks Saluran, serta teknik interpretasi 
dengan mengenali karakteristik saluran irigasi. 
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan 
dalam penyediaan data awal untuk penilaian 
kinerja jaringan irigasi dan pengembangan 
lanjutan untuk pemetaan kondisi kerusakan 
saluran irigasi.  

II. METODOLOGI	

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Sukoharjo, 
Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo 
dipilih karena di wilayah ini terdapat lahan sawah 
irigasi beserta jaringan irigasinya, dan juga 
tersedianya kelengkapan citra satelit resolusi 
tinggi SPOT 7 dan Pleiades-1B yang akan 
digunakan. Lokasi kajian diperlihatkan pada 
Gambar 1 yang memperlihatkan lahan sawah yang 
dibatasi dengan daerah irigasi (poligon warna 

merah) dari Kementerian Pertanian. Spesifikasi 
citra satelit yang digunakan diperlihatkan pada 
Tabel 1. Citra yang digunakan telah dilakukan 
proses pan‐sharpening untuk menggabungkan 
citra multi spektral dan citra pakromatik menjadi 
citra multi spektral dengan resolusi detil. Survei 
lapangan dilakukan pada tanggal 17-18 Agustus 
2016 untuk menentukan lokasi saluran irigasi dan 
pengukuran lebar saluran. Data ini akan digunakan 
untuk melakukan verifikasi dan pengujian akurasi 
terhadap hasil identifikasi menggunakan citra 
satelit. 

 
Gambar	1 Lokasi Kajian di Kabupaten Sukoharjo 

Kegiatan identifikasi saluran irigasi terbagi 
menjadi dua bagian, yaitu: a) melakukan 
identifikasi saluran irigasi menggunakan data citra 
resolusi tinggi/sangat tinggi dan  
b) melakukan pengujian akurasi hasil identifikasi. 
Penelitian dilakukan sesuai alur pada Gambar 2.  

Pada tahap awal adalah melakukan identifikasi 
karakteristik saluran irigasi secara visual dengan 
memperhatikan kunci-kunci interpretasi dan juga 
keberadaan objek-objek yang berasosiasi dengan 
saluran irigasi. Beberapa karakteristik yang 
diamati adalah lebar saluran, bentuk saluran, 
lokasi saluran, dan keberadaan objek-objek yang 
terdapat dekat dengan saluran irigasi, seperti 
jembatan dan jalan. 
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Selanjutnya melakukan pembuatan citra komposit 
RGB warna semu (false	color). RGB yang digunakan 
adalah: 

 Red  :  2 x (Red	Band + NIR Band)  
 Green    : Red	Band 
 Blue  : Red	Band	–	Blue	Band	

Komposit ini sudah digunakan pada riset 
sebelumnya (Nugroho & Trisakti, 2016) untuk 
lebih menajamkan penampakan saluran 
dibandingkan objek-objek disekitarnya.	

Indeks lain yang digunakan adalah Indeks Saluran 
(IC) dengan membuat piksel yang merupakan 
saluran irigasi menjadi tinggi nilainya, sedangkan 
piksel yang bukan merupakan saluran irigasi 
menjadi rendah nilainya. Indeks ini dibuat dengan 
membuat negatif terhadap penjumlahan band B1, 
B2 dan B3 (Persamaan 1).	

IC = - (Blue	Band + Green	Band + Red	Band)  ...... (1) 

Selanjutnya melakukan identifikasi dengan teknik 
menggabungkan ke tiga teknik tersebut, yaitu 
komposit RGB dan Indeks Saluran, serta teknik 
interpretasi dengan mengenali karakteristik 
saluran irigasi, dan melakukan deliniasi visual 
untuk saluran irigasi. 

Pengujian akurasi dilakukan dengan 
membandingkan hasil identifikasi dan deliniasi 
visual dengan titik-titik lokasi saluran irigasi di 
lapangan yang diperoleh dari pengamatan dan 
pengukuran lapangan. Total titik yang digunakan 
adalah 62 titik lokasi saluran irigasi. Akurasi 
dihitung dengan melihat jumlah identifikasi yang 
benar terhadap lokasi saluran, dan melakukan 
analisis lebar saluran irigasi yang dapat 
diidentifikasi menggunakan citra satelit. Analisis 
ini dilakukan pada data Citra SPOT 7 dan Pleiades 
untuk membandingkan akurasi hasil identifikasi. 
Pemilihan kedua jenis citra tersebut didasarkan 
ketersediaan data citra yang telah diakusisi LAPAN 
di daerah kajian.  

Tabel	1 Data Resolusi Tinggi/Sangat Tinggi untuk Kabupaten Sukoharjo 
No Citra Tanggal Resolusi Spasial Resolusi Spektral 
1 Pleaides-1B 13 Agustus 2015 0,5 m B1: 430 - 550 nm 

B2: 490 - 610 nm 
B3: 600 - 720 nm 
B4: 750 - 950 nm 

2 SPOT 7 18 Maret 2015 1,5 m B1: 455 - 525 nm 
B2: 530 - 590 nm 
B3: 625 - 695 nm 
B4: 760 - 890 nm 

Sumber:	https://www.satimagingcorp.com/satellite‐sensors/	(diakses	Februari	2017)	

 

 
Gambar	2	Diagram Alir Penelitian 
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III. HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

3.1. Analisis	Karakteristik	Saluran		

Analisis karakteristik saluran irigasi dilakukan 
dengan memperhatikan kunci-kunci interpretasi 
(lebar, bentuk geometri, dan posisi) dan juga 
keberadaan objek-objek yang berasosiasi dengan 
saluran irigasi. Beberapa karakteristik saluran 
irigasi yang teridentifikasi pada citra satelit 
resolusi tinggi diperlihatkan pada Tabel 2. Saluran 
irigasi yang dapat diidentifikasi dari citra satelit 
mempunyai lebar saluran yang bervariasi mulai 
kurang dari 1 m sampai dengan lebar 18 m. Lebar 

saluran juga berkorelasi dengan tipe saluran irigasi 
(primer, sekunder, tersier, dan kuarter). Saluran 
irigasi mudah dikenali dengan bentuknya yang 
lurus memanjang atau sedikit berkelok karena 
saluran ini merupakan buatan manusia dan 
berfungsi mengalirkan air secara cepat dan efisien, 
pada umumnya saluran irigasi sejajar dengan 
lahan sawah di wilayah tersebut.	 Perbandingan 
kemampuan citra Pleiades 1b (resolusi spasial 0,5 
m) dan SPOT 7 (resolusi spasial 1,5 m)  untuk 
identifikasi saluran irigasi diperlihatkan pada 
Gambar 3. 

 

Tabel	2 Karakteristik Saluran Irigasi pada Citra Satelit Resolusi Tinggi 

Karakteristik Penampakan pada Citra Satelit 

Lebar saluran  
(kotak merah) 
bervariasi 

Berbentuk lurus 
sedikit berkelok 
(kotak merah) 

 

Melewati bawah 
jalan (lingkaran 
merah) 

 

Terdapat 
jembatan 
(lingkaran 
merah) 

	

Posisi saluran 
(kotak merah) 
terhadap jalan 
atau 
pematang(kotak 
hijau) 

 

	
	

18 m  2,5 m 6 m 1 m 

1 sisi  Bagian tengah2 sisi
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Pleiades 1b (Kiri) dan SPOT 7 (Kanan) untuk Saluran Lebar 
Lebih dari 5 m 

 
Pleiades 1b (Kiri) dan SPOT 7 (Kanan) untuk Saluran Kurang 

Lebar Kurang dari 5 m 

Gambar	3 Perbandingan Kemampuan Citra Pleiades 
dan SPOT 7 untuk Identifikasi Saluran Irigasi 

Berdasarkan Gambar 3, kedua citra satelit dapat 
mengidentifikasi saluran irigasi primer dengan 
lebar saluran irigasi sebesar 18-19 m (lebar diukur 
pada citra dengan menggunakan fungsi pengukur 
di Arc Map). Data Pleiades masih dapat digunakan 
untuk identifikasi saluran irigasi dengan lebar 3-4 
m (sekunder atau tersier), sementara data SPOT 7 
cukup sulit untuk membedakan antara saluran 
irigasi dan vegetasi yang terdapat di kiri dan kanan 
saluran irigasi.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data 
resolusi tinggi SPOT 7 dengan resolusi spasial        
1,5 m masih dapat dimanfaatkan untuk 
mengindentifikasi saluran irigasi dengan lebar 
lebih dari 4 m, tetapi menjadi sulit untuk 
 

identifikasi saluran irigasi dengan lebar yang 
kurang dari 4 m. Untuk saluran irigasi dengan lebar 
kurang dari 4 m, maka dapat menggunakan data 
Pleiades yang mempunyai resolusi spasial 0,5 m. 

3.2. Analisis	 Komposit	 	 RGB	 dan	 Indeks	
Saluran	

Penggunan citra komposit RGB warna semu telah 
dilakukan pada penelitian sebelumnya (Nugroho & 
Trisakti, 2016). Teknik ini dapat menampilkan 
tampilan yang lebih tajam dan lebih dapat 
mengidentifikasi saluran irigasi dibandingkan citra 
komposit RGB warna asli 321 dan teknik SPEAR-
LOC WATER untuk penajaman saluran air. 
Walaupun model ini dapat menghasilkan 
penampakan citra yang tajam sehingga objek 
saluran irigasi dan objek jalan terlihat jelas, tetapi 
masih mempunyai kelemahan yaitu: kedua objek 
tersebut (saluran irigasi dan jalan) masih sulit 
untuk dipisahkan. 

Selain itu bayangan tanaman (padi) yang tumbuh 
di lahan sawah terlihat seperti bentuk saluran 
irigasi. Penggunaan indeks dengan menggunakan 
inverse dari penjumlahan band 1 (biru), band 2 
(hijau) dan band 3 (merah), yang selanjutnya 
diberi nama Indeks Saluran dapat menghasilkan 
nilai saluran menjadi lebih tinggi dibandingkan 
dengan objek-objek lain disekitarnya termasuk 
objek jalan. 

Dengan demikian, indeks ini dapat digunakan 
untuk menampilkan saluran irigasi dalam bentuk 
sebuah garis, dan objek jalan serta objek lainnya 
menjadi gelap (Gambar 4). Namun demikian, 
indeks ini juga belum dapat menyelesaikan 
masalah sepenuhnya karena penampakan gelap 
pada citra awal menjadi bernilai tinggi (berwarna 
terang), seperti bayangan pohon sepanjang jalan 
atau bayangan dari tanaman di sawah, dan daerah-
daerah yang basah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar	4 Penampakan Saluran Irigasi dengan Indeks Saluran 
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Gambar	5 Penampakan Bayangan, Area Basah dan 

Saluran Irigasi 

 
Gambar	6 Komposit Warna RGB (Kiri) dan Indeks 

Saluran (Kanan) 

Teknik identifikasi saluran irigasi dengan 
menggunakan citra komposit RGB warna semu dan 
menggunakan Indeks Saluran dapat menghasilkan 
identifikasi yang cukup baik. Citra komposit RGB 
warna semu mampu menampilkan objek jalan dan 
saluran irigasi yang jelas dan tegas, sedangkan 
Indeks Saluran mampu memisahkan penampakan 
saluran irigasi dengan objek jalan. Walaupun 
begitu kedua teknik ini masih mempunyai masalah 
dengan bayangan tanaman dan area basah 
(Gambar 5). 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka 
identifikasi saluran irigasi sulit dilakukan kalau 
hanya menggunakan satu cara, sehingga perlu 
dilakukan pengabungan beberapa cara sehingga 
dapat saling mengisi untuk meningkatkan 
keakuratan informasi saluran irigasi yang 
dihasilkan. 

3.3. Hasil	Analisis	Gabungan	

Gambar 6 memperlihatkan bahwa dengan 
menggunakan teknik identifikasi saluran irigasi 
dengan menggunakan gabungan antara citra 
komposit RGB, Indeks Saluran dan intepretasi 
visual (karakteristik saluran irigasi) maka kita 
dapat membedakan bahwa objek mirip saluran 
irigasi itu benar-benar merupakan saluran irigasi, 
bukan objek jalan atau bayang-bayang tanaman. 
Sebagai contoh, garis hijau yang teridentifikasi 
pada Gambar 5 bisa berupa saluran, tapi bisa juga 
berupa jalan, sehingga dengan melakukan 
intepretasi secara visual maka saluran irigasi 
adalah yang ditandai dengan lingkaran, sedangkan 
yang bukan saluran irigasi ditandai dengan silang. 

Gambar 7 memperlihatkan hasil pemetaan saluran 
irigasi di lokasi kajian dengan menerapkan teknik 

identifikasi saluran irigasi menggunakan gabungan 
antara citra komposit RGB, Indeks Saluran dan 
intepretasi visual. Kemudian hasil identifikasi 
saluran irigasi diuji akurasinya dengan 62 titik 
lokasi saluran irigasi dari lapangan (titik warna 
kuning). 

Tabel 3 memperlihatkan hasil pengujian akurasi, 
dimana akurasi untuk saluran yang lebarnya 
kurang dari 1 m adalah 73%, akurasi untuk saluran 
yang lebarnya lebih dari 1 m adalah 96%, dan 
akurasi total hasil identifikasi saluran irigasi 
adalah 82%. Kajian lebih lanjut akan dilakukan 
terhadap 11 titik lokasi saluran irigasi yang tidak 
teridentifikasi untuk mengetahui penyebabnya 
dalam rangka perbaikan teknik identifikasi.  

Tabel	3 Statistik Pengujian Akurasi Hasil 
Identifikasi terhadap Pengukuran Lapangan 

Lebar 
saluran 
irigasi 

Jumlah 
titik 

lokasi 
irigasi 

Identifikasi citra 
Akurasi 

Jumlah 
hit 

Jumlah   
no	hit 

< 1 meter 37 27 10 73 %
≥ 1 meter 25 24 1 96 % 

Total 62 51 11 82 %

	

	

Gambar	7 Hasil Identifikasi Saluran Irigasi dan 
Tumpang Tindih dengan Titik Lokasi Irigasi dari 

Lapangan (Titik Kuning)	
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IV. KESIMPULAN	

Prosedur identifikasi saluran irigasi menggunakan 
citra resolusi tinggi (SPOT 7 dan Pleiades) telah 
dikembangkan dengan menggabungkan antara 
citra komposit RGB warna semu (false	 color), 
Indeks Saluran, dan interpretasi visual dengan 
mengenali karakteristik saluran irigasi. Citra 
resolusi tinggi SPOT 7 dengan resolusi spasial 1,5 
m dapat dimanfaatkan untuk mengindentifikasi 
saluran irigasi dengan lebar lebih dari 4 m, 
sedangkan untuk saluran irigasi yang kurang dari 
4 m dapat memanfaatkan data resolusi sangat 
tinggi dengan resolusi spasial kurang dari 1 m, 
seperti Pleiades. Citra komposit RGB dan Indeks 
Saluran dapat memperjelas dan memisahkan 
saluran irigasi dari objek sekitarnya, tapi lebar 
saluran dan bayangan tanaman masih menjadi 
kendala. Teknik intepretasi citra dapat lebih 
memastikan ketepatan identifikasi dan 
membedakan saluran irigasi dengan bayangan 
tanaman. Prosedur identifikasi saluran irigasi ini 
pada citra Pleiades menghasilkan akurasi yang 
cukup baik yaitu sebesar 82%. Penelitian ini dapat 
dikembangkan untuk mendapatkan metode 
identifikasi irigasi secara otomatis dengan 
melakukan identifikasi pola (pattern	 recognition) 
pada citra penginderaan jauh. 

UCAPAN	TERIMA	KASIH	

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat 
Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN dan Pusat 
Teknonologi dan Data LAPAN yang telah 
mendukung kegiatan penelitian ini. Tulisan ini 
dipersembahkan untuk Dr. Bambang Trisaksi 
(Alm.) atas dedikasinya dalam memimpin kegiatan 
penelitian bidang penginderaan jauh untuk 
identifikasi irigasi. Naskah ini telah 
dipresentasikan pada kegiatan Seminar Nasional 
INACID 2017 dan telah mengalami beberapa 
perbaikan. 

DAFTAR	PUSTAKA	

Apriana, I. W. A. K., Piarsa, I. N., & Bayupati, I. P. A. (2014). 
Aplikasi geografis pemetaan bangunan dan 
jaringan irigasi berbasis Mobile Android. 
Merpati, 2(1), 12–17. 

Arshad, M., Ahmad, N., Usman, M., Shabbir, A., & lainnya. 
(2009). Comparison of water losses between 
unlined and lined watercourse in Indus Basin of 
Pakistan. Pak.	J.	Agri.	Sci, 46(4), 2076–0906. 

Direktorat Irigasi dan Rawa. (2013). Standar	
Perencanaan	 Irigasi—Kriteria	 Perencanaan	
Bagian	 Bangunan (KP-03). Jakarta, Indonesia: 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 
Kementerian Pekerjaan Umum. 

 

Ernanda, H., Andriyani, I., & Indarto, I. (2019). Desain 
sistem manajemen aset untuk jaringan irigasi 
tersier. Jurnal	 Irigasi, 13(1), 31–40. 
https://doi.org/10.31028/ji.v13.i1.31-40 

Hatmoko, W., Radhika, R., Firmansyah, R., & Fathoni, A. 
(2018). Ketahanan air irigasi pada wilayah 
sungai di Indonesia. Jurnal	 Irigasi, 12(2), 65-76. 
https://doi.org/10.31028/ji.v12.i2.65-76 

Huang, Y., Fipps, G., Maas, S. J., & Fletcher, R. S. (2010). 
Airborne remote sensing for detection of 
irrigation canal leakage. Irrigation	and	Drainage, 
59(5), 524–534. 

Kementerian PUPR. (2015). Peraturan	 Menteri	
Pekerjaan	 Umum	 dan	 Perumahan	 Rakyat	 No.	
12/PRT/M/2015	 tentang	 Eksploitasi	 dan	
Pemeliharaan	Jaringan	Irigasi. 

Kono, A. S., Rumambi, D. P., Pakasi, S., & Wulur, H. (2014). 
Analisis jaringan irigasi Bendungan Sangkub 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berbasis 
spasial. COCOS, 4(5). 

Nugroho, U. C., & Trisakti, B. (2016). Pemanfaatan data 
resolusi sangat tinggi Pleiades untuk identifikasi 
saluran irigasi. Dalam Prosiding	Seminar	Nasional	
Penginderaan	 Jauh (hlm. 272–277). Depok, 
Indonesia: Lembaga Antariksa dan Penerbangan 
Nasional. 

Oktavianti, Subari, & Elma, Y. (2014). Pemetaan Jaringan 
irigasi daerah Jawa Barat berbasis Sistem 
Informasi Geografis (SIG). Jurnal	Bentang, 2(1), 
53–65. 

Pasandaran, E. (2005). Pengelolaan infrastruktur irigasi 
dalam kerangka ketahanan pangan nasional. 
Jurnal	 Analisis	 Kebijakan	 Pertanian, 5(2), 126–
149. 

Purwanto, M. Y. J., Subari, & Nur, F. F. (2013). 
Pengembangan prasarana irigasi untuk 
peningkatan produktivitas lahan di Kabupaten 
Konawe, Sulawesi Tenggara. Jurnal	 Irigasi, 8(1), 
35–45. https://doi.org/10.31028/ji.v8.i1.35-45 

Pusat Data dan Informasi. (2014). Statistik	 Lahan	
Pertanian	Tahun	2009	–	2013. Jakarta, Indonesia: 
Kementerian Pertanian. 

Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh. (2016). 
Penelitian	dan	Pengembangan	Pemanfaatan	Data	
Penginderaan	 Jauh	 untuk	 Identifikasi	 Sumber	
Daya	 Air (Laporan Kegiatan Litbang). Jakarta, 
Indonesia: Lembaga Antariksa dan Penginderaan 
Jauh Nasional. 

Sambah, A. B., Kuncoro, D. A., & Anam, S. (2017). 
Pemetaan trase jaringan irigasi melalui analisis 
geospasial (studi kasus Daerah Irigasi Cibuluh, 
Jawa Barat). Jurnal	 Irigasi, 12(1), 1–10. 
https://doi.org/10.31028/ji.v12.i1.1-10 

Setiawan, B. I., Subagyono, K., Andayani, A., Budi, K., 
Sofiyuddin, H. A., Arief, H., … Aquino, F. (2018). 
Menata	 jaringan	 irigasi	 mempercepat	
swasembada	 pangan. Jakarta, Indonesia: Badan 
Litbang Pertanian. 

 



 
 
 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.31028/ji.v14.i2.63-78 
© Balai Litbang Irigasi, Puslitbang SDA, Balitbang, Kementerian PUPR 
Naskah ini di bawah kebijakan akses terbuka dengan lisensi CC-BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

ISSN 1907-5545 (Cetak)
ISSN 2615-4277 (Daring)

Terakreditasi Kemenristek Dikti (Peringkat 2)
jurnalirigasi_pusair.pu.go.id

JURNAL 
I R I G A S I 
Vol. 14 No. 2 (2019) 

AKSELERASI	WAKTU	PELAPORAN	OPERASI	IRIGASI	MENGGUNAKAN		
PERANGKAT	LUNAK	BERBASIS	WEB	SISTEM	MANAJEMEN	OPERASI		

DAN	PEMELIHARAAN	IRIGASI	(SMOPI)	

ACCELERATION	OF	THE	IRRIGATION	OPERATION	REPORTING	USING	WEB‐BASED	
APPLICATION	IRRIGATION	OPERATIONS	MANAGEMENT	SYSTEM	(SMOPI)	

Oleh:	

Hanhan	A.	Sofiyuddin1) ,	Dadan	Rahmandani1)	

1) Balai Litbang Irigasi, Puslitbang Sumberdaya Air, Kementerian PUPR 
Jl. Cut Meutia, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia  

Korespondensi Penulis, email: hanhan.ahmad@pu.go.id, 
Naskah ini diterima pada 16 Desember 2019; revisi pada 20 Desember 2019; 

disetujui untuk dipublikasikan pada 30 Desember 2019 

 
ABSTRACT	

More	efficient	 irrigation	management	 is	needed	 in	the	face	of	 limited	water	availability	and	the	 increasing	
water	 requirements	 for	 other	 than	 agricultural	 sectors.	 This	 can	 be	 done	 by	 improving	 the	 accuracy	 of	
irrigation	water	 through	 the	optimizing	of	 irrigation	operation	 intervals.	One	effort	which	 can	be	done	 is	
minimizing	the	time	needed	to	report	irrigation	operation	activities.	using	web‐based	application	Irrigation	
Operations	Management	System	(SMOPI).	Research	is	conducted	to	identify	the	minimum	time	required	for	the	
reporting	of	irrigation	operations,	either	manually	or	using	SMOPI.	The	research	was	conducted	as	a	case	study	
in	the	Bondoyudo	irrigation	area	by	means	of	the	collection	of	data	through	discussions	and	questionnaires	as	
well	as	analysis	of	the	time	needed	to	report	irrigation	operation	activities	using	the	Critical	Path	Method.	The	
result	showed	that	the	manual	irrigation	operations	take	43	hours	at	the	crop	planning	stage,	41	hours	at	the	
water	delivery	management,	and	45	hours	at	the	result	recapitulation	stage.	The	requirement	of	about	5	days	
at	the	implementation	stage	indicates	that	the	operating	interval	of	existing	irrigation	every	10	days	is	quite	
feasible.	 SMOPI	 is	 able	 to	 accelerate	 so	 that	 the	 operation	 time	 at	 the	 crop	 planning,	 water	 delivery	
management,	and	result	recapitulation	stage	are	24.5	hours,	14	hours,	and	31.5	hours.	This	 indicates	 that	
SMOPI	can	be	used	to	help	shorten	the	interval	of	irrigation	operations	to	support	irrigation	modernization.	

Keywords:	 	 operation	 and	maintenance,	 irrigation	modernization,	 Critical	 Path	Method,	 irrigation	 operation		
interval,	SMOPI	

ABSTRAK	

Pengelolaan irigasi yang lebih efisien saat ini sangat diperlukan dalam menghadapi ketersediaan air yang 
semakin terbatas dan kebutuhan air untuk selain sektor pertanian yang semakin meningkat. Hal ini dapat 
dilakukan dengan meningkatkan ketepatan pemberian air irigasi melalui optimalisasi interval operasi 
irigasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meminimalisasi waktu pelaporan operasi 
irigasi menggunakan perangkat lunak berbasis web Sistem Manajemen Operasi Irigasi (SMOPI). Penelitian 
ini dilakukan untuk mengidentifikasi waktu minimal yang diperlukan untuk pelaporan operasi irigasi, baik 
secara manual ataupun menggunakan SMOPI. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus di Daerah 
Irigasi Bondoyudo melalui pengumpulan data dengan cara diskusi dan penyebaran kuesioner serta analisis 
waktu operasi menggunakan Critical	Path	Method. Berdasarkan hasil analisis, pelaporan operasi irigasi 
secara manual membutuhkan waktu 43 jam pada tahap perencanaan tanam, 41 jam pada tahap pengaturan 
pemberian air, dan 45 jam pada tahap rekapitulasi hasil. Kebutuhan sekitar 5 hari pada tahap pengaturan 
pemberian air mengindikasikan bahwa interval operasi irigasi eksisting setiap 10 hari cukup aman. 
Perangkat lunak SMOPI mampu mengakselerasi waktu operasi pada tahap perencanaan tanam, pengaturan 
pemberian air, dan rekapitulasi hasil masing-masing menjadi 24,5 jam, 14 jam, dan 31,5 jam. Akselerasi ini 
mengindikasikan bahwa SMOPI dapat digunakan untuk membantu mempersingkat interval operasi irigasi 
dalam upaya moderinasi irigasi. 

Kata kunci: operasi	dan	pemeliharaan,	modernisasi	irigasi,	Critical	Path	Method,	interval	operasi	irigasi,	SMOPI	
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I. PENDAHULUAN	

Pengelolaan irigasi yang lebih efisien saat ini 
sangat diperlukan dalam menghadapi 
ketersediaan air yang semakin terbatas dan 
kebutuhan air untuk selain sektor pertanian yang 
semakin meningkat. Berdasarkan suatu studi 
(Hatmoko, Radhika, Firmansyah, & Fathoni, 2017), 
ketahanan air irigasi di beberapa wilayah sungai 
sudah memasuki kategori buruk, seperti halnya di 
Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian yang 
merupakan salah satu lokasi lumbung pangan 
nasional. Peningkatan efisiensi irigasi perlu 
dilakukan baik melalui peningkatan kondisi 
jaringan ataupun peningkatan pola operasi irigasi. 
Operasi irigasi oleh segenap pengelola irigasi 
harus dilakukan secara efektif dan efisien serta 
pengelolaan air irigasi yang adil dan merata serta 
sesuai dengan kebutuhan dalam jumlah dan waktu 
yang tepat. 

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan 
irigasi saat ini menunjukkan kinerja yang belum 
optimal. Hal ini antara lain, diindikasikan oleh 
perhitungan operasi pintu terlalu lama sehingga 
tidak responsif terhadap perubahan yang terjadi 
dan disiplin operator pintu belum optimal 
(Direktorat Irigasi dan Rawa, 2011). Sebagai upaya 
peningkatan pelayanan dalam langkah 
modernisasi irigasi, interval irigasi 
direkomendasikan untuk diperpendek menjadi 10-
7 hari pada modernisasi tingkat awal, 7-5 hari pada 
modernisasi tingkat menengah, dan 5-1 hari pada 
modernisasi tingkat lanjut (Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air, 2019). 

Langkah ini memerlukan beberapa penyesuaian 
operasi irigasi, khususnya dalam aspek pelaporan. 
Penggunaan perangkat lunak berbasis web, Sistem 
Manajemen Operasi Irigasi (SMOI), pada pelaporan 

irigasi dapat membantu mempersingkat interval 
irigasi dan meningkatkan akurasi pemberian air 
(Rahmandani et	 al., 2017). Perangkat lunak ini 
dirancang untuk memproses 12 Blanko pelaporan 
irigasi sesuai dengan Permen PUPR  
No. 12/PRT/M/2015 dan telah diujicobakan di 
lapangan dengan akurasi dan tingkat penerimaan 
yang cukup baik (Joubert & Prihantoko, 2015; 
Rahmandani et	 al., 2017). Pengembangannya 
menjadi Sistem Manajemen Operasi dan 
Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) telah dilakukan 
dengan mengintegrasikan proses pelaporan 
pemeliharaan dan beberapa fitur lainnya (Hidayah 
et	al., 2017). 

Namun demikian, belum ada studi yang membahas 
detail mengenai interval minimal dan 
peningkatannya melalui pelaporan menggunakan 
perangkat lunak. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengidentifikasi waktu minimal yang diperlukan 
untuk pelaksanaan operasi irigasi, baik secara 
manual ataupun menggunakan perangkat lunak 
SMOPI. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi 
kasus di Daerah Irigasi (DI) Bondoyudo dengan 
cara pengumpulan data melalui diskusi dan 
kuesioner serta analisis waktu pelaporan 
menggunakan Critical	 Path	 Method. Hasil 
penelitian ini diharapkan data menjadi masukan 
bagi pengelola jaringan irigasi dalam menentukan 
interval operasi irigasi, khususnya dalam upaya 
modernisasi irigasi. 

II. METODE		

2.1. Lokasi	Penelitian	

Penelitian ini dilakukan di DI Bondoyudo (Gambar 
1). DI Bondoyudo yang merupakan DI lintas 
kabupaten terletak di Provinsi Jawa Timur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
 

  																									Sumber	:	Satker	Balai	Litbang	Irigasi	(2015)	

Gambar	1 Peta DI Bondoyudo 
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Secara administrasi, DI Bondoyudo mengairi lahan 
di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang  
(772 ha) meliputi Kecamatan Jatiroto dan 
Kecamatan Rowokangkung; dan Kabupaten 
Jember (11.030 ha) meliputi Kecamatan 
Sumberbaru, Semboro, Jombang, Umbulsari, 
Kencong, dan Gumuk Mas. 

DI Bondoyudo dikelola oleh 5 Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD), diantaranya adalah UPTD 
Jatiroto, Semboro, Gumuk Mas, Kencong dan 
Sumber Baru. Operasi dan Pemeliharaan (OP) 
dilaksanakan oleh tim koordinasi dan konsolidasi 
antar pihak, dimana UPT PSDA WS Bondoyudo-
Mayang sebagai koordinatornya dan para 
Juru/PPA/Pekarya sebagai pelaksana di lapangan 
yang secara rutin melaksanakan kegiatan bersama. 
Keseluruhannya, terdapat 19 Juru, 29 PPA, dan 40 
pekarya yang melaksanakan kegiatan OP di DI ini. 

DI Bondoyudo menerapkan pola tanam yang cukup 
intensif (Padi-Padi/Palawija-Padi/Palawija) 
didukung oleh kondisi infrastruktur, OP, dan 
ketersediaan air yang cukup baik (Murtiningrum, 
Wardana, & Rahajeng, 2008). Nilai indeks kinerja 
sistem irigasinya sebesar 71,27% dan telah 
melaksanakan prosedur pelaporan OP dengan 
cukup baik walaupun masih perlu peningkatan 
dalam hal penyusunan Rencana Tata Tanam Global 
dan keterbukaan informasi OP (Laswono, 2016). 

2.2. Pengumpulan	Data	

Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi dan 
pembagian kuesioner kepada pengelola/lembaga 
irigasi dalam kegiatan operasi irigasi di  
DI Bondoyudo meliputi hal-hal sebagai berikut: 
1) Sistem pelaporan operasi irigasi eksisting, 

mulai dari juru/mantri, pengamat/ranting, 
Kasie Operasi Kabupaten, UPT provinsi sampai 
ke UPT BWS. 

2) Peran dan partisipasi pengelola/lembaga 
irigasi dalam kegiatan operasi irigasi. 

3) Durasi waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan tahapan pelaporan operasi 
irigasi eksisting pada masing-masing 
pengelola irigasi (Juru/Mantri s.d. UPT BWS). 

4) Durasi waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan tahapan pelaporan operasi 
SMOPIpada masing-masing pengelola irigasi 
(Juru/Mantri hingga UPT BWS). 

2.3. Analisis	Kebutuhan	Waktu	Operasi	Irigasi	

Analisis yang digunakan dalam memperkirakan 
durasi waktu total pelaporan operasi irigasi dalam 
penelitian ini adalah metode jalur kritis atau 
Critical	 Path	 Method	 (CPM). CPM merupakan 
model kegiatan proyek yang digambarkan dalam 
bentuk jaringan. CPMmenggambarkan suatu 
rangkaian pelaksanaan item pekerjaan dalam 

suatu proyek yang menjadi bagian kritis atas 
terselesainya proyek secara keseluruhan. CPM 
dibangun atas suatu network	yang dihitung dengan 
cara tertentu dan dapat pula dengan software 
sehingga menghasilkan suatu rangkaian pekerjaan 
yang kritis (Wahyuni & Manik, 2015). CPM banyak 
digunakan dalam berbagai aktifitas proyek 
konstruksi untuk menentukan waktu minimal dan 
menentukan skenario pelaksanaan pekerjaan 
(Sharma & Yadav, 2017; Wahyuni & Manik, 2015; 
Zhou, Love, Wang, Teo, & Irani, 2013). Analisis CPM 
pada penelitian ini dilakukan mengacu pada 
metode dalam Project Management Institute 
(2013) dengan bagan alir pada Gambar 2 dan 
tahapan sebagai berikut: 

1) Inventarisasi kegiatan 
Inventarisasi dilakukan terhadap seluruh 
kegiatan pelaporan operasi irigasi dan 
menyiapkan struktur pecahan kerja yang 
digunakan untuk membangun diagram 
jaringan. Pembangunan diagram jaringan ini 
dilakukan, antara lain dengan cara: 
a) Pemberian nama dan kode kegiatan pada 

setiap kegiatan pelaporan. 
b) Pemberian nomor pada kegitan 
c) Penentuan durasi atau waktu 

penyelesaian pelaporan. 
d) Penetuan urutan logis seluruh kegiatan 

pelaporan. 
e) Penentuan kegiatan mana yang harus 

terlebih dahulu (preceeding	activities) dan 
kegiatan mana yang merupakan lanjutan 
(succeeding	activities)	

Setiap aktifitas disajikan dalam kotak dengan 
penulisan variabel mengacu skema 
padaGambar . Arah panah menunjukkan alur 
kegiatan dari preceeding	 activities menuju 
succeeding	activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar	2 Skema Penggambaran CPM 

2) Perhitungan maju 
Perhitungan maju dilakukan pada setiap 
kegiatan pelaporan dengan menetapkan ES 
(Early	Start) dan EF (Early	Finish) pada setiap 
kegiatan. Perhitungan maju dilakukan mulai 
awal jaringan bergerak menuju akhir 
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jaringan, dengan melakukan perhitungan 
sebagai berikut: 
a) Waktu paling awal (ES), dimana aktivitas 

dapat dimulai. Aktivitas inisial proyek 
diasumsikan terjadi pada waktu t = 0 (ES1 
= 0);  

b) Awal selesai (EF) adalah paling awal 
waktu dimana suatu kegiatan dapat 
menyelesaikan jika tidak ada 
keterlambatan terjadi pada pelaporan. 
Early	 finish	 time (EF) dari suatu aktivitas 
adalah jumlah dari early	 start	 time (ES) 
dengan durasi aktivitas; 
EFi ESi  di ...................................................... (1) 

c) Penetapan early	 start untuk aktivitas 
selanjutnya dari EF terbesar untuk 
kegiatan yang mendahului aktivitas 
tersebut. Apabila suatu kegiatan memiliki 
dua atau lebih kegiatan-kegiatan 
terdahulu yang menggabung, maka waktu 
mulai paling awal (ES) kegiatan tersebut 
adalah adalah sama dengan waktu selesai 
paling awal (EF) yang terbesar dari 
preceeding	activities. 

3) Perhitungan mundur 
Perhitungan mundur dilakukan mulai dari 
akhir jaringan. Perhitungan mundur 
digunakan untuk menghitung waktu mulai 
paling lambat dan waktu selesai paling 
lambat, sehingga berlaku hal-hal sebagai 
berikut: 
a) Menghitung LF, waktu selesai paling 

akhir kegiatan (i) yang sedang ditinjau, 
yang merupakan angka terkecil dari 
jumlah kegiatan LS dan LF. LFi 

didefinisikan sebagai nilai LS minimum 
dari aktivitas suksesor; 

b) Perhitungan waktu pelaksanaan terakhir 
(LSi) untuk semua aktivitas dihitung 
sebagai berikut: 
LSi‐j	=	LFi‐j	–	d .................................................. (2) 

c) Apabila suatu kegiatan terpecah menjadi 
2 (dua) kegiatan atau lebih, maka waktu 
paling akhir (LF) kegiatan tersebut sama 
dengan waktu mulai paling akhir (LS) 
kegiatan berikutnya yang terkecil; 

4) Perhitungan nilai Total Float 
Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui 
kegiatan yang longgar dan kegiatan yang 
waktunya kritis dalam suatu jaringan kerja. 
Float adalah sejumlah waktu penundaan yang 
diperbolehkan untuk terlambat tanpa 
mempengaruhi waktu total pelaksanaan 
pelaporan. Total	 Float (TF) yaitu tenggang 
total atau keterlambatan yang diperkenankan 
untuk suatu aktivitas tanpa akan 

mengakibatkan keterlambatan bagi 
penyelesaian pelaporan lain. 
TFi LFi  EFi ......................................................... (3) 
 
Identifikasi kegiatan pelaporan yang 
memiliki TF nilai = 0 (lintasan kritis) dan 
penyusunan diagram jaringan.  
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Gambar	3 Diagram Alir Analisis Kebutuhan  

Waktu Operasi Irigasi Menggunakan 
 Critical	Path	Method (CPM) 

Kebutuhan waktu minimum operasi irigasi yang 
diperoleh dari analisis ini kemudian digunakan 
untuk mengestimasi kebutuhan waktu operasi 
menggunakan perangkat lunak SMOPI. Dalam 
perangkat lunak, kebutuhan operasi dipersingkat 
dengan tidak adanya proses perhitungan dan 
perekapan data serta pengiriman Blanko. 

III. HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

3.1. Pola	Operasi	Irigasi	di	DI	Bondoyudho	

Sistem pelaporan operasi irigasi di DI Bodoyudo 
sebelum perangkat lunak SMOPI diperkenalkan 
masih dilakukan secara manual. Pengisian blangko 
operasi dilakukan pada blangko cetak terutama 
oleh petugas operasi irigasi pada tingkat 
mantri/juru dan ranting/pengamat. Proses 
distribusi dan pengarsipan blangko pada 
umumnya masih mengandalkan peran manusia 
yang dilakukan secara berjenjang dari pengelola 
satu kepada pengelola lainnya. Metode 
pelaksanaan operasi jaringan irigasi yang 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2015 tentang 
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pedoman eksploitasi dan pemeliharaan jaringan. 
Pelaporan operasi irigasi dalam penelitian ini 
dikelompokkan menjadi menjadi 3 (tiga) tahap, 
yaitu perencanaan tanam, pengaturan pemberian 
air, dan rekapitulasi hasil (Gambar 4). Dalam 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 
12/PRT/M/2015, tahap perencanaan tanam 
sesuai dengan tahapan perencanaan operasi irigasi 
dan tahap pengaturan air serta rekapitulasi hasil 
sesuai dengan tahapan pelaksanaan operasi irigasi. 
Deskripsi setiap tahapan adalah sebagai berikut: 
1) Tahap Perencanaan Tanam 

Kegiatan pelaporan operasi irigasi yang 
dilakukan pada tahap perencanaan adalah 
pelaporan usulan & keputusan luas tanam per 
daerah irigasi (Blangko 01-O), rencana luas 
tanam per wilayah mantri/juru (Blangko 02-
O) dan pelaporan keputusan komisi irigasi 
mengenai rencana tata tanam (Blangko 03-O). 
Kegiatan pelaporan operasi irigasi pada tahap 
ini melibatkan 4 (empat) aktor/pengelola 
irigasi, yakni IP3A/GP3A, mantri/juru, 
pengamat/ranting dan Kasie operasi 
kabupaten. Laporan operasi irigasi tahap 
perencanaan diisi sebelum masa tanam 
dimulai. Pada tahap ini pelaporan dimulai dari 
usulan luas tanam oleh IP3A/GP3A, kemudian 
mantri/juru mengisi Blangko 01-O dan 
melaporkan ke pengamat. Pengamat 
kemudian merekap usulan luas tanam per 
wilayah mantri/juru (Blangko 02-O) dan 
melaporkan ke Kasie Operasi Kabupaten dan 
Provinsi. Laporan tersebut kemudian dibahas 
dalam rapat komisi irigasi provinsi. Hasil rapat 
komisi irigasi tersebut berupa keputusan 
komisi irigasi tentang pola tanam dan rencana 
tata tanam DI Bondoyudo. Keputusan komisi 
irigasi ini digunakan sebagai dasar pengisian 
Blangko 03-O, Blangko 01-O, dan Blangko      
02-O. 

2) Tahap Pengaturan Pemberian Air 

Kegiatan pelaporan pada tahap ini diisi saat 
masa tanam dengan interval 10 harian. 
Kegiatan pelaporan yang dilakukan pada tahap 
ini adalah laporan keadaan air dan tanaman 
pada wilayah mantri/juru (Blangko 04-O), 
laporan rencana kebutuhan air di pintu 
pengambilan (Blangko 05-O), pencatatan debit 
saluran (Blangko 06-O), rencana kebutuhan 
air di jaringan utama dan penetapan 
pemberian air (Blangko 07-O), pencatatan 
debit bangunan pengambilan/debit sungai 
(Blangko 08-O), perhitungan faktor K (Blangko 
09-O). 

Kegiatan pelaporan keadaan air & tanaman 
dibuat oleh mantri/juru, kemudian dilaporkan 

kepada pengamat/ranting, Kasie operasi 
kabupaten, Kasie operasi provinsi, dan Kasie 
Operasi UPT Balai. Pelaporan keadaan air & 
tanaman diisi berdasarkan data dari 
IP3A/GP3A, sedangkan keputusan target diisi 
berdasarkan kutipan lampiran keputusan 
komisi irigasi mengenai rencana tata tanam 
(Blangko 03-O). 

Kegiatan pelaporan rencana kebutuhan air di 
pintu pengambilan (Blangko 05-O) dibuat oleh 
pengamat/ranting, selanjutnya dilaporkan 
kepada Kasie operasi kabupaten, Kasie operasi 
provinsi, dan UPT Balai. Usulan luas tanam 
pada pelaporan rencana kebutuhan air di 
pintu pengambilan diisi berdasarkan data 
buku catatan dari IP3A/GP3A, sedangkan  
kebutuhan air di sawah diisi berdasarkan 
usulan luas tanam dikalikan satauan 
kebutuhan air, kemudian dikalikan faktor 
tersier. 

Kegiatan pelaporan pencatatan debit saluran 
(Blangko 06-O) dibuat oleh mantri/juru, 
selanjutnya dilaporkan kepada 
pengamat/ranting, Kasie operasi kabupaten, 
Kasie operasi provinsi, dan UPT Balai. 
Pencatatan debit saluran diisi berdasarkan 
data hasil pengukuran debit nyata di masing-
masing bangunan. 

Kegiatan pelaporan rencana kebutuhan air di 
jaringan utama & penetapan pemberian air  
(Blangko 07-O) dibuat oleh pengamat/ranting, 
selanjutnya dilaporkan kepada Kasie operasi 
kabupaten, Kasie operasi provinsi, dan UPT 
Balai. Kegiatan ini diisi berdasarkan rencana 
kebutuhan air di pintu pengambilan (Blangko 
05-O) dan perhitungan faktor K (Blangko       
09-O).   

Kegiatan pelaporan pencatatan debit 
bangunan pengambilan/pencatatan debit 
sungai (Blangko 08-O) dibuat oleh Petugas 
Operasi Bendung, selanjutnya dilaporkan 
kepada pengamat/ranting, Kasie operasi 
kabupaten dan provinsi, dan Kasie operasi 
UPT Balai. Pencatatan debit bangunan 
pengambilan/pencatatan debit sungai diisi 
berdasarkan data debit (Q) sungai yang 
melimpah bendung dan debit yang diambil 
masuk ke pintu pengambilan/intake.  

Perhitungan faktor K (Blangko 09-O) 
dilakukan setelah semua mantri/juru 
menyusun dna mengumpulkan rencana 
kebutuhan air di jaringan utama pada Blanko 
07-O. Di DI Bondoyudo, pelaksanaan 
perhitungan ini dilakukan oleh POB untuk 
kemudian disetujui dan didistribusikan ke 
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setiap mantri/juru. Namun demikian oleh 
karena adanya beberapa kendala, pelaksanaan 
perhitungan faktor K belum dapat dilakukan 
sesuai prosedur pada saat pelaksanaan 
penelitian ini. 

3) Tahap Rekapitulasi Hasil 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 
laporan produktivitas dan neraca pembagian 
air (Blangko 10-O), rekap kabupaten per masa 
tanam (Blangko 11-O), dan realisasi luas 
tanam per bagian pelaksana kegiatan irigasi 
wilayah selama setahun (Blangko 12-O). 
Kegiatan pelaporan produktivitas dan neraca 
pembagian air dibuat oleh pengamat/ranting, 
selanjutnya dilaporkan kepada Kasie operasi 
kabupaten, Kasie operasi provinsi, dan Kasie 
operasi UPT Balai. Pelaporan ini diisi 
berdasarkan lampiran keputusan komisi 
irigasi mengenai rencana tata tanam (Blangko 
03-O), pencatatan debit saluran (Blangko 06-
O), rencana kebutuhan air di jaringan utama 

dan penetapan pemberian air (Blangko 07-O), 
pencatatan debit bangunan pengambilan/ 
pencatatan debit sungai (Blangko 08-O) dan 
dan perhitungan faktor K (Blangko 09-O). 
Kegiatan pelaporan rekap kabupaten per masa 
tanam dibuat oleh Kasie operasi kabupaten 
dan dilaporkan kepada Kasie operasi provinsi 
dan Kasie operasi UPT Balai. Sedangkan, 
pelaporan realisasi luas tanam per bagian 
pelaksana kegiatan irigasi wilayah selama 
setahun dibuat oleh Balai Wilayah Sungai, 
kemudian dilaporkan kepada Kasie operasi 
kabupaten. 

Di DI Bondoyudo, semua kegiatan tersebut 
dilakukan secara manual, mulai dari pengisian 
blangko sampai distribusi blangko yang dilakukan 
secara langsung atau dengan bantuan kurir dari 
pengelola satu ke pengelola lainnya. Hal ini 
dirasakan kurang efektif dari segi waktu karena 
sistem pelaporan ini membutuhkan waktu baik 
untuk pengisian maupun untuk distribusi blangko.
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Gambar	4 Alur Pelaporan Operasi Irigasi 
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3.2. Kebutuhan	Waktu	Operasi	Irigasi	Tahap	
Perencanaaan	Tanam	

Hasil observasi lapangan diketahui bahwa durasi 
pelaporan pada tahap ini sangat dipengaruhi 
produktivitas masing-masing pengelola, akses 
lokasi, jumlah bangunan dan luas wilayah kerja. 
Data yang didapatkan dari diskusi dan kuesioner 
tersaji pada Tabel 1 dengan rata-ratanya pada 
Gambar 5. Pada Tabel 1, penyusunan usulan dan 
keputusan luas tanam per-DI (Blanko 01-O) secara 
manual memerlukan waktu antara 13-21 jam 
dengan durasi terlama pada UPTD Semboro. 
Kegiatan yang memerlukan waktu paling lama 
dalam penyusunan blanko ini adalah pengumpulan 
data usulan tanam dari IP3A/GP3A. Penyusunan 
rencana luas tanam per wilayah mantri/juru 
(Blanko 02-O) adalah 5-11 jam dengan durasi 
terlama pada UPTD Jatiroto. Tahapan lanjutan dari 
ke-2 Blanko ini adalah rapat komisi irigasi dan 
penyusunan kutipan lampiran keputusan komisi 
irigasi mengenai rencana tata tanam (Blanko 03-O) 
dengan kebutuhan waktu 11-12 jam.  

SMOPI dapat mempersingkat waktu pelaporan 
pada tahap perencanaan tanam dengan 
menghilangkan waktu perekapan data. Blangko 
yang merupakan data input ke sistem pada tahap 
ini adalah data isian Blangko 01-O dan 2-O. Output	
yang dihasilkan adalah blangko 03-O. Pada sistem 
pelaporan SMOPI ini, proses pengumpulan data 

usulan luas tanam per wilayah mantri/juru 
(blangko 01-O), masih dilakukan secara manual 
berdasarkan usulan dari masing-masing IP3A/ 
GP3A. Hasil pengumpulan data kemudian di input 
ke sistem SMOPI oleh masing-masing juru/mantri. 
Hasil inputing	data usulan luas tanam per wilayah 
mantri/juru (Blangko 01-O), langsung terhubung 
dengan Blangko 02-O dan Blangko 03-O. 
Pengambilan data terkait dari dari blangko 01-O 
dilakukan secara otomatis oleh sistem. Begitu pula 
dengan inputing data keputusan komisi irigasi 
mengenai rencana tata tanam (Blangko 03-O), 
dapat terhubung secara otomatis oleh sistem 
perangkat lunak dengan blangko 01-O dan Blangko 
02-O. 

Dengan demikian, pelaporan menggunakan SMOPI 
memerlukan waktu yang lebih pendek. 
Penyusunan Blanko 01-O memerlukan waktu 8,5-
16,5 jam atau lebih pendek sekitar 33%. 
Penyusunan Blanko 02-O memerlukan waktu rata-
rata 0,5 jam atau lebih pendek 93%. Penyusunan 
Blanko 03-O memerlukan waktu 7,5-8,5 jam atau 
lebih pendek 30%. Perbedaan waktu yang cukup 
signifikan dalam pelaporan Blanko 02-O 
disebabkan karena sebagaian besar kegiatan pada 
penyusunan blanko tersebut adalah perekapan 
dan verifikasi data yang secara langsung telah 
dilakukan oleh perangkat lunak. 

	

Tabel	1	Kebutuhan Waktu Pelaporan pada Tahap Perencanaan Tanam  

Pelaksana Kode Kegiatan Durasi (jam) 

Manual SMOPI
UPTD Jatiroto UJ-01 Penyusunan usulan dan keputusan luas tanam per-DI (Blanko 01-O) 20,0 16,5 

UJ-02 Penyusunan rencana luas tanam per wilayah mantri/juru (Blanko 
02-O) 

11,0 0,5 

UPTD Semboro US-01 Penyusunan usulan dan keputusan luas tanam per-DI (Blanko 01-O) 21,0 12,5 

US-02  Penyusunan rencana luas tanam per wilayah mantri/juru (Blanko 
02-O) 

10,0 0,5 

UPTD 
Gumukmas 

UG-01  Penyusunan usulan dan keputusan luas tanam per-DI (Blanko 01-O) 15,0 9,5 

UG-02  Penyusunan rencana luas tanam per wilayah mantri/juru (Blanko 
02-O) 

5,0 0,5 

UPTD Sumber 
Baru 

USB-01  Penyusunan usulan dan keputusan luas tanam per-DI (Blanko 01-O) 19,0 12,5 

USB-02  Penyusunan rencana luas tanam per wilayah mantri/juru (Blanko 
02-O) 

7,0 0,5 

UPTD Kencong UK-01  Penyusunan usulan dan keputusan luas tanam per-DI (Blanko 01-O) 13,0 8,5 

UK-02  Penyusunan rencana luas tanam per wilayah mantri/juru (Blanko 
02-O) 

7,0 0,5 

Dinas PSDA Kab. 
Lumajang 

DL-03 Penyusunan kutipan lampiran keputusan komisi irigasi mengenai 
rencana tata tanam (Blanko 03-O) 

11,0 7,5 

Dinas PSDA Kab. 
Jember 

DJ-03 Penyusunan kutipan lampiran keputusan komisi irigasi mengenai 
rencana tata tanam (Blanko 03-O) 

12,0 8,5 
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Data pada Tabel 1 dapat digunakan dalam analisis 
CPM dengan memperhatikan keterkaitan antar 
kegiatan seperti pada Gambar 6 untuk pelaporan 
secara manual, dan Gambar 7 untuk pelaporan 
menggunakan SMOPI. Seperti terlihat pada 
Gambar , durasi waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan pelaporan operasi irigasi pada 
tahap perencanaan di DI Bodoyuhdo adalah 43 
jam, atau sekitar 6 hari. Lintasan jalur kritis terjadi 
pada kegiatan pelaporan Blangko  03-O Dinas 

PSDA Kabupaten Jember, pelaporan Blangko 02-O 
dan pelaporan Blangko 01-O terjadi pada UPTD 
Semboro. Seperti terlihat pada Gambar 7, durasi 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
pelaporan operasi irigasi pada tahap perencanaan 
dengan SMOPI di DI Bodoyudo adalah 24,5 jam, 
atau sekitar 4 hari. Lintasan jalur kritis terjadi pada 
kegiatan pelaporan Blangko 03-O Dinas PSDA 
Kabupaten Lumajang (K), pelaporan Blangko 02-O 
dan pelaporan Blangko 01-O UPTD Jatiroto.

 
Gambar	5 Perbandingan Durasi Penyusunan Blanko pada Tahap Perencanaan Tanam 

 

 
 

Gambar	6 Diagram Jaringan Analisa CPM Pelaporan Operasi Irigasi Eksisting  
pada Tahap Perencanaan Tanam 
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Gambar	7 Diagram Jaringan Analisa CPM Pelaporan SMOPI pada Tahap Perencanaan Tanam 

Berdasarkan hasil tersebut, pelaporan operasi 
irigasi pada tahap perencanaan tanam dengan 
SMOPI (24,5 jam) lebih cepat dibanding sistem 
manual (43 jam), atau dengan kata lain pelaporan 
SMOPI dapat  menghemat waktu 17,5 jam dari 
sistem manual. Waktu yang sangat mempengaruhi 
durasi pelaporan pada tahap perencanaan dengan 
SMOPI berkaitan dengan produktivitas masing-
masing pengelola, terutama pada tahap 
pengumpulan data Blangko 01-O. Seperti telah 
dijelaskan sebelumnya, proses pengumpulan data 
usulan luas tanam per wilayah mantri/juru 
(Blangko 01-O) pada SMOPI masih dilakukan 
secara manual berdasarkan usulan dari masing-
masing IP3A/GP3A. Penyampaian informasi dari 
masing-masing IP3A/GP3A masih menggunakan 
peran manusia serta membutuhkan waktu 
penyampaian yang lama. Hal ini sangat 
berpengaruh terhadap durasi pelaporan 
khususnya pada tahap perencanaan secara 
keseluruhan. 

3.3. Kebutuhan	Waktu	Operasi	Irigasi	Tahap	
Pengaturan	Pemberian	Air	

Pada tahap ini, kebutuhan waktu operasi irigasi 
adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2 dan 
Gambar 8. Pada pelaksanaan secara manual, 
kegiatan pelaporan keadaan air dan tanaman 
adalah 6-11 jam dengan durasi terlama pada UPTD 
Sumber Baru. Kegiatan pelaporan rencana 
kebutuhan air di pintu pengambilan memerlukan 
waktu 5-7 jam dengan durasi terlama terjadi pada 
UPTD Jatiroto dan Gumukmas. Kegiatan pelaporan 
pencatatan debit saluran memerlukan waktu 5-12 
jam dengan durasi terlama terjadi pada UPTD 
Jatiroto. Kegiatan pelaporan rencana kebutuhan 
air di jaringan utama dan penetapan pemberian air 

memerlukan waktu 6-8 jam dengan durasi terlama 
terjadi pada UPTD Sumber Baru. Kegiatan 
pelaporan perhitungan faktor K secara manual 
dalam penelitian ini diasumsikan dilakukan selama 
8 jam. 

Pengaplikasian SMOPI pada pelaksanaan operasi 
irigasi sangat membantu proses perekapan dan 
penghitungan data. Blangko yang merupakan data 
input ke sistem pada tahap ini adalah data isian 
Blangko 04-O, 05-O, 06-O, 07-O, dan 08-O. Proses 
diolah oleh perangkat lunak pada Blangko 09-O 
untuk kemudian digunakan untuk menentukan 
debit yang diberikan di Blanko 07-O. Proses 
pengambilan data terkait dari blangko lain yang 
terkait dapat secara langsung/otomatis oleh 
sistem. Perhitungan faktor K sebagai dasar 
penyusunan rencana pembagian air periode akan 
datang secara otomatis juga dilakukan oleh 
perangkat lunak. Penyederhanaan proses 
pelaporan yang dilakukan secara berulang-ulang 
oleh perangkat lunak ini dapat memotong atau 
memperpendek waktu pelaporan. Seperti terlihat 
pada Tabel 2Tabel	, kegiatan pelaporan keadaan air 
dan tanaman pada mantri/juru memerlukan 
waktu 4,5-8,5 jam atau terjadi pengurangan durasi 
selama 35%. Kegiatan pelaporan rencana 
kebutuhan air di pintu pengambilan memerlukan 
waktu 0,5-1 jam atau terjadi pengurangan durasi 
sebanyak 88%. Kegiatan pelaporan pencatatan 
debit saluran memerlukan waktu 3,5-8,5 jam atau 
terjadi pengurangan durasi selama 29%. Durasi 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
kegiatan laporan pencatatan debit sungai oleh 
Petugas Operasi Bendung (POB) Umbul adalah 
10,5 jam atau terjadi pengurangan durasi selama 
19%. 
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Tabel	2 Kebutuhan Waktu Pelaporan pada Tahap Pengaturan Pemberian Air 

Pelaksana Kode Kegiatan 
Durasi (jam) 

Manual SMOPI 

UPTD Jatiroto UJ-04 Penyusunan laporan keadaan air dan tanaman pada 
Mantri/Juru (Blanko 04-O) 

10,0 5,5 

UJ-05 Penyusunan rencana kebutuhan air di pintu pengambilan 
(Blanko 05-O) 

7,0 0,5 

UJ-06 Pencatatan debit saluran (Blanko 06-O) 12,0 8,5 

UJ-07 Penyusunan rencana kebutuhan air di jaringan utama dan 
penetapan pemberian air (Blanko 07-O) 

7,0 2,0 

UJ-07' Penetapan debit yang diberikan di Blanko 07-O 5,0 1,0 

UPTS Semboro US-04 Penyusunan laporan keadaan air dan tanaman pada 
Mantri/Juru (Blanko 04-O) 

9,0 5,0 

US-05 Penyusunan rencana kebutuhan air di pintu pengambilan 
(Blanko 05-O) 

6,0 1,0 

US-06 Pencatatan debit saluran (Blanko 06-O) 9,0 6,5 

US-07 Penyusunan rencana kebutuhan air di jaringan utama dan 
penetapan pemberian air (Blanko 07-O) 

7,0 2,0 

US-07' Penetapan debit yang diberikan di Blanko 07-O 7,0 0,5 

UPTD 
Gumukmas 

UG-04 Penyusunan laporan keadaan air dan tanaman pada 
Mantri/Juru (Blanko 04-O) 

7,0 4,5 

UG-05 Penyusunan rencana kebutuhan air di pintu pengambilan 
(Blanko 05-O) 

7,0 1,0 

UG-06 Pencatatan debit saluran (Blanko 06-O) 7,0 5,5 

UG-07 Penyusunan rencana kebutuhan air di jaringan utama dan 
penetapan pemberian air (Blanko 07-O) 

6,0 2,0 

UG-07' Penetapan debit yang diberikan di Blanko 07-O 9,0 0,5 

UPTD Sumber 
Baru 

USB-04 Penyusunan laporan keadaan air dan tanaman pada 
Mantri/Juru (Blanko 04-O) 

11,0 8,5 

USB-05 Penyusunan rencana kebutuhan air di pintu pengambilan 
(Blanko 05-O) 

5,0 0,5 

USB-06 Pencatatan debit saluran (Blanko 06-O) 8,0 5,0 

USB-07 Penyusunan rencana kebutuhan air di jaringan utama dan 
penetapan pemberian air (Blanko 07-O) 

8,0 2,0 

USB-07' Penetapan debit yang diberikan di Blanko 07-O 8,0 0,5 

UPTD Kencong UK-04 Penyusunan laporan keadaan air dan tanaman pada 
Mantri/Juru (Blanko 04-O) 

6,0 4,5 

UK-05 Penyusunan rencana kebutuhan air di pintu pengambilan 
(Blanko 05-O) 

5,0 0,5 

UK-06 Pencatatan debit saluran (Blanko 06-O) 5,0 3,5 

UK-07 Penyusunan rencana kebutuhan air di jaringan utama dan 
penetapan pemberian air (Blanko 07-O) 

6,0 1,5 

UK-07' Penetapan debit yang diberikan di Blanko 07-O 6,0 1,5 

POB  POB-08 Pencatatan debit bangunan dan pengambilan/pencatatan 
debit sungai (Blanko 08-O) 

13,0 10,5 

POB-09 Perhitungan Faktor K (Blanko 09-O) 8,0 1,5 
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Gambar	8 Perbandingan Durasi Penyusunan Blanko pada Tahap Pengaturan Pemberian Air 
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Gambar	10 Diagram Jaringan Analisis CPM Pelaporan Operasi Irigasi Menggunakan SMOPI  

pada Tahap Pengaturan Pemberian Air 

Seperti terlihat pada Gambar 9 dan Gambar 10, 
terdapat saling keterkaitan antar kegiatan 
pelaporan satu dengan kegiatan pelaporan lainnya. 
Waktu mulai pelaporan kegiatan perhitungan 
faktor K sangat ditentukan oleh waktu akhir 
kegiatan pelaporan rencana kebutuhan air di 
jaringan utama (UJ-07, US-07, UG-07, USB-07, UK-
07) dan pencatatan debit di bangunan 
pengambilan/debit sungai (DL-08). Blanko 06-O 
tidak terkait langsung dengan alur pengaturan 
pemberian air namun digunakan sebagai data 
dalam penyusunan Blanko 07-O dari setiap 
pengamat dikumpulkan agar dapat diolah menjadi 
data debit diperlukan pada Blanko 09-O. Proses 
perekapan Blanko 07-O serta perhitungan Blanko 
09-O ini diasumsikan memakan waktu 1 hari atau 
8 jam kerja pada pelaporan secara manual.  Pada 
pelaporan menggunakan SMOPI, perekapan 
dilakukan secara otomatis oleh perangkat lunak 
sehingga hanya memerlukan waktu 1,5 jam untuk 
verifikasi dan penetapan faktor K.   

Berdasarkan hasil analisa metoda jalur kritis pada 
Gambar 9, durasi waktu yang dibutuhkan untuk 
dapat menetapkan besaran pemberian air di 
Daerah Irigasi Bondoyudo adalah 41 jam atau 
sekitar 5 hari (jam kerja per hari = 8 jam). Nilai ini 
mengindikasikan bahwa interval irigasi sebesar 10 
hari cukup aman untuk dilaksanakan. 
Pengaplikasian SMOPI dapat mengurangi durasi 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
pelaporan operasi irigasi menjadi 14 jam atau 

sekitar 2 hari. Hal ini mengindikasikan SMOPI 
dapat mendukung modernisasi irigasi tingkat 
lanjut sesuai kategori dalam kententuan Direktur 
Jenderal Sumber Daya Air (2019). Interval irigasi 
dapat dikurangi lebih lanjut apabila didukung SDM 
dan sarana yang memadai khususnya dalam 
identifikasi keadaan air dan tanaman, pencatatan 
debit, dan pengaturan air.  

3.4. Kebutuhan	Waktu	Operasi	Irigasi	Tahap	
Rekapitulasi	Hasil 

Pada tahap ini, kebutuhan waktu operasi irigasi 
adalah sebagaimana terdapat pada pada tahap 
pelaporan adalah sebagaimana terdapat pada 
Tabel 3 dan Gambar 11. Pelaporan Blanko 10-O 
secara manual memerlukan waktu rata-rata 16 jam 
dan 12-O selama 14 jam. Dengan menggunakan 
SMOPI, waktu pelaporan dapat dipersingkat. Pada 
SMOPI, blangko yang merupakan data input ke 
sistem pada tahap ini adalah data isian dari 
Blangko 03-O, 07-O, 08-O, dan 09-O. Output yang 
dihasilkan Blangko 10-O, 11-O, 12-O. Durasi waktu 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan 
pelaporan rekap realisasi luas tanam dan 
produktivitas tanaman per kabupaten adalah 12,5 
jam untuk kabupaten lumajang dan 16,5 jam untuk 
kabupaten Jember. Sedangkan, durasi waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan 
pelaporan rekap realisasi luas tanam & 
produktivitas tanaman per provinsi adalah 10,5 
jam. 
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Tabel	3 Kebutuhan Waktu Pelaporan pada Tahap Rekapitulasi Hasil 

Pelaksana Kode Kegiatan 
Durasi (jam) 

Manual SMOPI 

UPTD Jatiroto UJ-10 Rekap produktivitas dan neraca pembagian air 
(blanko 10-O) 

5,0 2,5 

 UJ-10' Rekap produktivitas dan neraca pembagian air 1,0 0,0 

UPTS Semboro US-10 Rekap produktivitas dan neraca pembagian air 
(blanko 10-O) 

6,0 2,5 
 

US-10' Rekap produktivitas dan neraca pembagian air 2,0 0,0 

UPTD Gumukmas UG-10 Rekap produktivitas dan neraca pembagian air 
(blanko 10-O) 

5,0 2,5 
 

UG-10' Rekap produktivitas dan neraca pembagian air 2,0 0,0 

UPTD Sumber Baru USB-10 Rekap produktivitas dan neraca pembagian air 
(blanko 10-O) 

6,0 4,0 

 USB-10' Rekap produktivitas dan neraca pembagian air 2,0 0,0 

UPTD Kencong UK-10 Rekap produktivitas dan neraca pembagian air 
(blanko 10-O) 

6,0 4,5 

UK-10' Rekap produktivitas dan neraca pembagian air 2,0 0,0 

Dinas PSDA Kab. 
Lumajang 

DL-11 Penyusunan rekap kabupaten per masa tanam 
(blanko 11-O) 

14,0 12,5 

DL-11' Pelaporan rekap kabupaten per masa tanam 4,0 0,0 

Dinas PSDA Kab. Jember DJ-11 Penyusunan rekap kabupaten per masa tanam 
(blanko 11-O) 

19,0 16,5 

 DJ-11' Pelaporan rekap kabupaten per masa tanam 5,0 0,0 

UPT Balai UP-12 Pelaporan realisasi luas tanam per bagian 
pelaksana kegiatan irigasi wilayah selama 
setahun (blanko 12-O) 

14,0 10,5 

UPTD Jatiroto UJ-10 Rekap produktivitas dan neraca pembagian air 
(blanko 10-O) 

5,0 2,5 

UJ-10' Rekap produktivitas dan neraca pembagian air 1,0 0,0 

UPTS Semboro US-10 Rekap produktivitas dan neraca pembagian air 
(blanko 10-O) 

6,0 2,5 
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Gambar	12 Diagram Jaringan Analisa CPM Pelaporan Operasi Irigasi Eksisting pada Tahap Rekapitulasi Hasil 
 

  

 
	

Gambar	13 Diagram Jaringan Analisa CPM Pelaporan Operasi Irigasi Menggunakan SMOPI  
pada Tahap Rekapitulasi Hasil 
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Gambar 12 dan 13. Total durasi waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan pelaporan 
operasi irigasi secara manual di DI Bondoyudo 
adalah 46 jam, atau sekitar 6 hari. Lintasan jalur 
kritis terjadi pada kegiatan pelaporan UPTD 

Sumber Baru dan Kencong. Berdasarkan hasil 
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ke orang dalam lingkup informasi yang ingin 
diperoleh. 

Total durasi waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan pelaporan rekapitulasi hasil 
operasi irigasi di DI Bodoyudo dengan SMOPI 
adalah 31,5 jam, atau sekitar 4 hari. Lintasan jalur 
kritis terjadi pada kegiatan laporan realisasi 
musim tanam per bagian pelaksana kegiatan 
irigasi wilayah selama setahun, pelaporan rekap 
kabupaten Jember per masa tanam, dan rekap 
Kabupaten Jember per masa tanam. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaporan 
operasi irigasi pada tahap pelaporan dengan 
SMOPI (31,5 jam) lebih cepat dibanding sistem 
manual (46 jam), atau dengan kata lain pelaporan 
SMOPI dapat menghemat waktu 11 jam dari sistem 
manual. Waktu yang sangat mempengaruhi durasi 
pelaporan pada tahap ini adalah pengumpulan 
data, baik untuk Blangko 11-O maupun 12-O. 
Pengumpulan data untuk isian Blangko 11-O dan 
Blangko 12-O melibatkan data daerah irigasi lain, 
sehingga proses pengisian dan pelaporan harus 
menunggu pelaporan daerah irigasi lain. Hal ini 
sangat berpengaruh terhadap durasi pelaporan 
operasi khususnya pada tahap pelaporan. 
Pelaporan operasi irigasi pada tahap ini walaupun 
tidak berkaitan langsung dengan evaluasi 
penetapan dan pemberian air, namun laporan ini 
sangat berguna untuk dasar evaluasi menentukan 
keputusan luas tanam di tahun berikutnya. 

IV. KESIMPULAN		

Perangkat lunak SMOPI di DI Bondoyudo dapat 
mempercepat proses pelaporan operasi irigasi 
dibanding pelaporan secara manual, baik pada 
tahap perencanaan tanam (dari 43 jam menjadi 
24,5 jam), pengaturan pemberian air (dari 46 jam 
menjadi 14 jam) maupun pada tahap rekapitulasi 
hasil (dari 46 jam menjadi 31,5 jam). Akselerasi 
waktu pelaporan menggunakan SMOPI 
dimungkinkan karena beberapa tahapan 
perekapan dan distribusi data dilakukan secara 
otomatis oleh sistem. Pada tahap pengaturan 
pemberian air, akselerasi ini memungkinkan 
interval operasi irigasi dapat dilakukan lebih 
singkat dalam mendukung upaya modernisasi 
irigasi. Akselerasi waktu operasi irigasi lebih lanjut 
dapat dilakukan jika didukung SDM dan sarana 
yang memadai khususnya dalam identifikasi 
keadaan air dan tanaman, pencatatan debit, dan 
pengaturan air. 
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ABSTRACT	

Managing	water	in	the	paddy	fields,	water	balance	analysis	is	usually	performed	to	determine	the	effectiveness	of	water	
used.	However,	with	limited	advanced	instrumentation,	time	and	cost,	some	water	balance	components	are	not	measured.	
This	 study	 proposed	 a	 novel	method,	 Linear	 Programming	 (LP)	model,	 to	 estimate	 non‐measurable	 water	 balance	
components.	The	aims	of	this	study	were	to	develop	LP	model	in	estimating	non‐measurable	water	balance	components	
such	as	irrigation,	runoff	and	percolation	with	measured	soil	moisture	data	in	non‐flooded	irrigation,	and	then	to	evaluate	
performance	of	the	model	by	comparing	measured	and	estimated	soil	moisture.	This	study	was	carried	out	based	on	two	
season	field	experiments	of	non‐flooded	irrigation	with	System	of	Rice	Intensification	(SRI)	in	NOSC,	Sukabumi	West	Java	
during	20	August	to	15	December	2011	(first	season)	and	22	March	to	5	July	2012	(second	season).	The	developed	LP	model	
has	the	objective	function	by	minimizing	the	differences	between	total	measured	and	estimated	soil	moisture.	In	addition,	
the	LP	model	has	also	constraint	function	and	initial	condition	that	were	formulated	based	on	actual	field	conditions.	The	
results	showed	the	LP	model	estimated	non‐measurable	water	balance	accurately	with	the	indicators	of	R2	>	0.85	(p	value	
<	0.01)	and	percentage	error	less	than	8%.	Based	on	the	estimation	model	results,	irrigation	only	contributed	34‐38%	of	
inflow,	while	crop	evapotranspiration	and	percolation	contributed	of	40‐44%	and	11‐15%,	respectively.	Precipitation	and	
runoff	were	the	most	contributors	of	 inflow	and	outflow	from	the	fields.	By	the	current	model,	water	use	efficiency	and	
water	productivity	can	be	determined	with	estimated	irrigation.	

Keywords:	non‐flooded	irrigation,	water	balance,	linear	programming,	paddy	fields,	objective	function	
 

ABSTRAK	

Dalam pengelolaan air di lahan sawah, analisis keseimbangan air biasanya digunakan untuk menganalisis efektifitas 
pemberian air irigasi. Akan tetapi, seringkali dengan keterbatasan peralatan, waktu, dan biaya tidak semua komponen 
keseimbangan air dapat diukur. Makalah ini menyajikan metode Linear	Programming (LP) untuk menduga komponen 
keseimbangan air di lahan sawah yang tidak terukur. Adapun tujuan studi ini adalah mengembangkan model LP untuk 
menduga komponen keseimbangan air di lahan sawah seperti irigasi, limpasan dan perkolasi dengan menggunakan 
data perubahan kelembaban tanah khususnya untuk irigasi tidak tergenang, mengevaluasi performansi model dengan 
membandingkan data hasil pendugaan dan pengukuran. Studi dilakukan berdasarkan hasil eksperimen dua musim 
tanam budidaya padi irigasi tidak tergenang dengan System	of	Rice	Intensification (SRI) di NOSC, Sukabumi Jawa Barat 
dari tanggal 20 Agustus – 15 Desember 2011 (musim pertama) dan 22 Maret - 5 Juli 2012 (musim kedua). Model LP 
yang dikembangkan memiliki fungsi tujuan untuk meminimalisir total selisih kelembaban tanah hasil pengukuran dan 
pendugaan model. Selain itu, model LP juga memiliki fungsi batas dan kondisi awal yang ditentukan berdasarkan 
kondisi aktual di lapang. Hasilnya menunjukkan bahwa model LP dapat menduga komponen keseimbangan air dengan 
akurat dengan indikator nilai R2 > 0,85 (p value < 0,01) dan persen error dibawah 8%. Berdasarkan hasil pendugaan 
model, komponen irigasi berkontribusi hanya 34-38% dari total air masuk, sedangkan komponen evapotranspirasi 
tanaman dan perkolasi berkontribusi sebesar 40-44% dan 11-15% dari total air yang keluar. Hujan dan limpasan 
merupakan komponen yang paling besar berkontribusi pada air masuk dan keluar. Dengan metode ini, maka parameter 
yang membutuhkan data yang tidak terukur dapat ditentukan seperti efisiensi penggunaan air dan produktivitas air 
yang membutuhkan data irigasi dalam penentuannya. 

Kata kunci:	irigasi	tidak	tergenang,	keseimbangan	air,	linear	programming,	padi	sawah,	fungsi	obyektif		
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I. PENDAHULUAN		

Dalam pengelolaan air di lahan sawah yang efektif 
dan efisien, perlu diperhatikan beberapa faktor 
seperti kondisi iklim setempat, jenis dan tekstur 
tanah, faktor tanaman dan ketersediaan 
sumberdaya air.  Seiring dengan perubahan iklim 
yang dirasakan akhir-akhir ini, kebutuhan air 
tanaman yang ditentukan oleh kondisi iklim 
menjadi sulit dan kurang akurat. Untuk 
menghindari kekurangan air dan kekeringan, 
petani umumnya mengenangi sawahnya secara 
terus menerus dengan tinggi genangan antara  
2-5 cm. Cara ini juga diyakini efektif untuk 
mencegah pertumbuhan gulma pada masa 
vegetatif tanaman. 

Akan tetapi, seiring dengan berkurangnya sumber 
daya air akibat perubahan iklim dan 
bertambahnya pemakaian air untuk keperluan 
industri dan domestik, cara pemberian air dengan 
genangan secara terus menerus tidak efektif 
bahkan cenderung terjadi pemborosan karena 
tanaman diberikan air melebihi kebutuhannya 
(Arif, Setiawan, Sofiyuddin, & Martief, 2013). Cara 
tersebut juga tidak serta merta meningkatkan 
produksi padi sawah bahkan untuk beberapa 
kasus cara tersebut menghasilkan produksi yang 
lebih rendah daripada cara lain, seperti dilaporkan 
oleh Lin, Zhu, & Lin (2011); Sato, Yamaji, & Kuroda 
(2011); dan Zhao, Wu, Wu, & Li (2011). Selain itu, 
cara tersebut juga terbukti tidak efektif karena 
dapat meningkatkan kehilangan air akibat 
perkolasi (Bouman, Peng, Castañeda, & Visperas, 
2005; Tan et	 al., 2013) maupun limpasan 
permukaan (runoff) (Liang et	al., 2013). Dari sisi 
lingkungan, cara tersebut dapat meningkatkan 
emisi gas rumah kaca khususnya gas metan (CH4), 
yang merupakan salah satu gas penyebab 
pemanasan global (Alberto et	al., 2014; Yang, Peng, 
Xu, Luo, & Li, 2012) 

Oleh sebab itu, beberapa teknologi irigasi hemat 
air mulai dikenalkan dan diterapkan di Indonesia. 
Meskipun tidak mudah diterima petani karena 
pemahaman selama ini bahwa menanam padi 
harus menggunakan air irigasi tergenang terus 
menerus, tetapi teknologi irigasi hemat air perlu 
terus disosialisasikan dan digalakkan. Salah satu 
contoh irigasi hemat air adalah irigasi berselang 
(intermittent	 irrigation) (Won, Choi, Lee, Son, & 
Chung, 2005). Teknologi hemat air ini biasanya 
dipadukan dengan budidaya alternatif seperti 
System	 of	 Rice	 Intensification (SRI). Berdasarkan 
hasil penelitan di beberapa negara, diantaranya 
teknologi ini mampu menghemat air 38,5% di Irak 
(Hameed, Mosa, & Jaber, 2011), 55,6% di Korea 
(Choi, Park, Park, & Lim, 2013), dan 40% di 
Indonesia (Sato et	al., 2011). 

Untuk menganalisis efektifitas pemberian air 
irigasi khususnya irigasi berselang terhadap 
pemafaatan air oleh tanaman biasanya dilakukan 
analisis keseimbangan air (water	balance	analysis). 
Prinsip keseimbangan air ini menyatakan bahwa 
perubahan simpanan air di lahan yang biasa 
direpresentasikan dengan tinggi muka air maupun 
kelembaban tanah setara dengan jumlah air yang 
masuk melalui hujan dan irigasi dikurangi dengan 
air yang keluar dari lahan baik melalui 
evapotranspirasi, perkolasi, limpasan, drainase 
dan rembesan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui 
seluruh komponen keseimbangan air tersebut 
perlu dilakukan pengukuran dengan 
menggunakan peralatan yang bermacam-macam. 
Hujan diukur dengan rain	gauge, evapotranspirasi 
diukur dengan lisimeter, perkolasi dengan 
perkolasi meter (infiltrometer), irigasi, limpasan 
dan drainase dengan water	 meter maupun 
peralatan lainnya. 

Akan tetapi, seringkali peralatan yang ada tidak 
tersedia karena berbagai macam kendala.  
Pengukuran seluruh komponen tersebut cukup 
rumit, membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan 
memerlukan waktu dan tenaga lebih. Oleh sebab 
itu, ketika pengukuran peralatan pengukuran 
terbatas dan berbagai kendala tersebut, maka 
perlu dilakukan proses pendugaan komponen 
keseimbangan air tersebut.  

Pendugaan dapat dilakukan dengan berbagai 
model hidrologi seperti Hydrus (Tan et	al., 2013; 
Tan, Shao, Gu, & Liu, 2015), Oryza2000 (Arora, 
2006; Bouman et	 al., 2007), SAWAH (Wopereis, 
Bouman, Kropff, ten Berge, & Maligaya, 1994), 
SWAT (Sakaguchi, Eguchi, & Kasuya, 2014) dan 
lain sebagainya. Model-model pendugaan tersebut 
memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-
masing. Namun yang pasti, untuk bisa menerapkan 
model-model tersebut diperlukan perangkat lunak 
khusus yang harus dipasang terlebih dahulu 
bahkan fitur-fitur tambahan bisa berbayar. 

Oleh sebab itu, diperlukan metode pendugaan yang 
lain tanpa harus memasang  perangkat lunak baru, 
tetapi cukup dengan menggunakan aplikasi yang 
umumnya digunakan oleh masyarakat pada 
umumnya seperti MS Excel. Program Linear atau 
Linear	 Programming	 (LP) merupakan salah satu 
alternatif model pendugaan yang bisa diterapkan 
dengan menggunakan aplikasi MS Excel. LP 
merupakan metode kuantitatif dengan 
menggunakan persamaan matematika tertentu 
dengan setidaknya menerapkan dua fungsi, yaitu 
fungsi tujuan dan fungsi batasan. LP merupakan 
salah satu metode optimasi untuk menentukan 
parameter tertentu melalui proses pencarian 
parameter dengan batasan tertentu sehingga 
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didapatkan fungsi tujuan yang optimal. Dengan 
definisi ini, maka LP dapat digunakan untuk 
mencari dan menduga parameter atau komponen 
keseimbangan air di lahan sawah dengan fungsi 
tujuan dan batasan tertentu. Pada aplikasi MS 
Excel metode ini dapat diterapkan dengan 
melakukan penambahan fitur (Add	 in) Solver. 
Metode ini sudah diterapkan di berbagai bidang 
seperti bidang perdagangan saham (Soemapradja, 
Logahan, & Ongowarsito, 2014), dan farmasi 
(Zhang, Huo, Zhou, & Xie, 2010) maupun bidang 
industri dimana sistem input-outputnya terkontrol 
dengan baik. Sedangkan untuk memodelkan 
kejadian alam yang kompleks dan tidak terkontrol 
dengan baik seperti pada bidang pengelolaan air, 
metode ini telah diterapkan untuk menduga 
koefisien tanaman dengan hasil yang akurat 
dibandingkan dengan metode standar (Arif et	al., 
2012). Oleh sebab itu, LP merupakan salah satu 
alternatif yang dapat digunakan sebagai solusi 
dalam memodelkan kejadian alam seperti 
keseimbangan air dalam lahan pertanian tentu 
dengan batasannya. 

Adapun tujuan dari makalah ini adalah 
mengembangkan model LP untuk menduga 
komponen keseimbangan air di lahan sawah 
seperti irigasi, limpasan dan perkolasi dengan 
menggunakan data perubahan kelembaban tanah 
khususnya untuk irigasi tidak tergenang, 
mengevaluasi performansi model dengan 
membandingkan data hasil pendugaan dan 
pengukuran 

II. METODOLOGI		

2.1. Percobaan	Lapang		

Data untuk pengembangan dan validasi model 
pendugaan komponen keseimbangan air di lahan 
sawah berdasarkan percobaan lapang di lahan 
percobaan milik Nusantara	 Organic SRI Center 
(NOSC), Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat (Gambar 1). 
Percobaan dilakukan selama dua musim tanam, 
musim tanam pertama antara tanggal 20 Agustus 
sampai 15 Desember 2011 pada musim kemarau-
hujan, sedangkan musim tanam kedua tanggal 22 
Maret sampai 5 Juli 2012 pada musim hujan-
kemarau. Terdapat 2 petak sawah percobaan, 
dimana ukuran tiap petak adalah 4 x 4 m2.  

Masing-masing petak ditanami dengan padi 
varietas Sintanur dengan metode budidaya yang 
sama, yaitu dengan mengadopsi prinsip SRI seperti 
penggunaan bibit muda dengan jarak tanam 30 x 
30 cm2, dan penggunaan pupuk kompos dengan 
dosis 1 kg/m2. Penelitian ini fokus pada tata kelola 
air yang lebih hemat, maka yang membedakan 
perlakuan antar petak adalah sistem irigasinya. 

 
Gambar	1 Lokasi Penelitian: Ukuran Masing-Masing 

Petak 4 x 4 m2 

 

 

Gambar	2 Skema Pengukuran di Lapangan  
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Sistem irigasi yang diterapkan adalah menjaga 
tinggi muka air pada permukaan tanah (jenuh, 
macak-macak) pada umur tanaman 0-20 Hari 
Setelah Tanam (HST) untuk seluruh petak, 
kemudian setelah itu tinggi muka air dijaga 5 cm di 
bawah permukaan tanah untuk Petak 1, dan 10 cm 
di bawah permukaan tanah untuk Petak 2. 
Meskipun dijaga sesuai dengan rencana tersebut, 
tetapi pada kondisi aktualnya tinggi muka air bisa 
berfluktuasi karena tidak dikendalikan dengan 
sistem kendali otomatis, sehingga irigasi yang 
diberikan juga berfluktuatif. 

2.2. Pengukuran	Lapang	

Untuk pengukuran di lapangan, beberapa sensor 
digunakan seperti skema yang disajikan pada 
Gambar 2. Pada masing-masing petak dipasang 
sensor kelembaban tanah (5-TE) pada kedalaman 
kurang lebih 5 cm dan dihubungkan dengan Em50 
data logger untuk menyimpan data pengukuran, 
sedangkan untuk sensor cuaca terdiri dari rain	
gauge untuk pengukuran curah hujan, 
pyranometer untuk pengukuran radiasi matahari, 
anemometer untuk pengukuran arah dan 
kecepatan angin, serta sensor untuk pengukuran 
suhu dan kelembaban udara yang terhubung 
dengan console untuk penyimpanan data. Interval 
pengukuran diset setiap 30 menit.  

Data cuaca digunakan untuk menentukan 
evapotranspirasi acuan menggunakan persamaan 
Penman-Monteith (Allen, Pereira, Raes, & Smith, 
1998) yang merupakan model standar FAO dalam 
penentuan evapotranspirasi dengan persamaan 
berikut ini: 

𝐸𝑇𝑜
.

.
......................... (1) 

Dimana ETo adalah evapotranspirasi acuan (mm), 
Rn adalah radiasi net pada permukaan tanaman 
(MJ/m2/hari), G adalah fluks densitas panas dari 
tanah (MJ/m2/hari), T adalah suhu udara rata rata 
(°C), u2 is adalah kecepatan angin pada ketinggian 
2 m (m/s), es adalah tekanan uap jenuh (kPa), ea 
adalah tekanan uap aktual (kPa), Δ adalah slope 
kurva tekanan uap (kPa°C-1), dan γ adalah 
konstanta psychrometrik (kPa°C-1). 

2.3. Pengembangan	Model		

Linear	 Programming (LP) yang dikembangkan 
memiliki fungsi tujuan dan fungsi pembatas. 
Adapun fungsi tujuan dari LP ini adalah:  

𝐹𝑇 ∑ |𝑆 𝑡 𝑆 𝑡 |  ...................................... (2) 

 

Gambar	3 Skema Keseimbangan Air di Lahan 

Dimana FT adalah adalah fungsi tujuan, So adalah 
kelembaban tanah hasil pengukuran (dalam mm 
kedalaman air), Sm adalah kelembaban tanah hasil 
pendugaan model (mm), t adalah waktu (hari), n 
adalah jumlah data. Sm dihitung dengan 
persamaan keseimbangan air sesuai skema pada 
Gambar 3 berikut ini: 

𝑆 𝑡 𝑆 𝑡 1 ΔS 𝑡  ..................................... (3) 

𝛥𝑆 𝑡 𝑃 𝑡 𝐼 𝑡 Qr 𝑡  

𝐷𝑃 𝑡 𝐸𝑇𝑐 𝑡  ........................................... (4) 

Dimana ∆S adalah selisih kelembaban tanah hasil 
pendugaan (mm), P	adalah hujan (mm),	 I adalah 
irigasi (mm), Qr	 adalah limpasan, DP adalah 
perkolasi (mm) dan ETc adalah evapotranspirasi 
tanaman (mm). 

LP akan mencari nilai I, Qr, DP dan ETc dengan 
fungsi pembatas berikut ini: 

𝐸𝑇𝑐 𝐸𝑇𝑐 𝑡 𝐸𝑇𝑐   .................................  (5) 

𝑄𝑟 𝑡 0;  𝐼 𝑡 0;  𝐷𝑃 𝑡 0  .......................... (6) 

Dimana ETcmin adalah evapotranspirasi tanaman 
minimum (mm), ETcmax adalah evapotranspirasi 
tanaman maksimum (mm) berdasarkan standar 
FAO.  

Untuk bisa melakukan pendugaan, nilai parameter 
yang diduga harus diberikan nilai awal (initial	
condition). Adapun nilai awal yang dimasukkan 
pada masing-masing parameter adalah sebagai 
berikut: 

2.3.1. Evapotranspirasi	Tanaman	

Nilai awal ETc ditentukan berdasarkan persamaan 
berikut ini (Allen et	al., 1998):  

𝐸𝑇𝑐 𝑡 𝐾𝑐 𝑡 𝐸𝑇 𝑡  ............................... (7) 
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Dimana ETcini adalah nilai evapotranspirasi 
tanaman awal (mm), Kcini adalah nilai koefisien 
tanaman awal yang ditentukan berdasarkan 
prosedur standar FAO (Allen et	al., 1998). Nilai Kcini 
ditentukan berdasarkan umur dan pertumbuhan 
tanaman padi setiap fasenya.  

2.3.2. Perkolasi	

Perkolasi merupakan fluks aliran air secara 
vertikal pada kondisi tanah jenuh ke dalam 
lampiran tanah yang lebih dalam. Perkolasi 
merupakan fungsi dari tekstur tanah dan nilainya 
berkurang seiring berkurangnya genangan air 
(Kalita, Kanwar, & Rahman, 1992; Kukal & 
Aggarwal, 2002) seperti penerapan irigasi 
berselang (van der Hoek et	 al., 2001). Irigasi 
berselang dapat menurunkan perkolasi melalui 
penurunan tekanan hidrostatis, dimana semakin 
besar kondisi kelembaban tanah, maka semakin 
tinggi tekanan hidrostatis yang dapat 
meningkatkan laju perkolasi dan juga sebaliknya.  

Untuk kondisi tergenang dengan tipe tekstur tanah 
yang serupa dengan tektur tanah di lokasi 
penelitian, besarnya perkolasi antara 1-5 mm/hari 
(Bouman et	al., 2007; Guerra, Bhuyain, Tuong, & 
Barker, 1998; van der Hoek et	 al., 2001). Oleh 
sebab itu, nilai awal perkolasi diberikan nilai 
dibawah 5 mm/hari tergantung dari kondisi 
kelembaban tanahnya, semakin rendah maka nilai 
awal perkolasi semakin kecil. 

2.3.3. Limpasan	

Pada lahan padi sawah, umumnya limpasan 
merupakan fungsi dari curah hujan, dimana 
semakin besar curah hujan maka limpasan 
semakin besar (Chen, Pi, & Huang, 2003). 
Berdasarkan hal tersebut, nilai awal limpasan 
diberikan ketika nilai curah hujan lebih besar dari 
evapotranspirasi acuan maksimal selama musim 
tanah, sedangkan pada saat curah hujan lebih 
rendah, maka diasumsikan tidak ada limpasan. 
Berdasarkan keterangan tersebut, maka nilai 
limpasan awal diberikan sesuai dengan persamaan 
berikut ini:  

𝑄𝑟 𝑡 0  

apabila P(t) < ETomax  ....................................... (8) 

𝑄𝑟 𝑡 𝑃 𝑡 𝐸𝑇𝑜  

apabila P(t) ≥ ETomax  ...........................................................  (9) 

Dimana ETomax adalah nilai evapotranspirasi acuan 
maksimum selama musim tanam (mm). 	

2.3.4. Irigasi	

Irigasi hanya diberikan ketika tidak terjadi 
limpasan dan besarnya curah hujan tidak 
memenuhi kebutuhan air tanaman. Berdasarkan 

hal tersebut, maka nilai awal irigasi diberikan 
dengan kondisi berikut ini: 

𝐼ini 𝑡 0 

apabila Qrini(t) > 0 .............................................. (10) 

𝐼 𝑡 𝐸𝑇𝑐 𝑡 𝑃 𝑡   

apabila Qrini(t) = 0 ...................................... …… (11) 

Dimana	Iini adalah nilai awal irigasi (mm) 

Untuk pendugaan komponen keseimbangan air ini, 
jumlah data maksimum yang bisa diduga dalam 
satu proses adalah 200 data, maka pendugaan 
dibagi menjadi empat proses berdasarkan fase 
pertumbuhan tanaman, yaitu fase awal, vegetatif, 
tengah dan akhir musim berdasarkan standar FAO 
(Allen et	al., 1998). 

2.4. Batasan	dan	Validasi	Model	

Secara ideal, data pendugaan keempat komponen 
keseimbangan air dapat dibandingka dengan data 
pengukuran untuk mengevaluasi performasi dari 
model yang dikembangkan. Akan tetapi, karena 
keterbatasan peralatan yang digunakan untuk 
mengukur keempat parameter tersebut, maka 
evaluasi performansi dilakukan dengan 
membandingkan data pengukuran kelembaban 
tanah dengan data pendugaannya berdasarkan 
Persamaan 3 dan 4. Selain itu, pengaruh perlakuan 
sistem irigasi terhadap pertumbuhan tanaman dan 
hasil produksi tidak dibahas dalam makalah ini. 

Indikator perbadingan yang digunakan adalah 
koefisien determinasi (R2) dan derajat signifikansi 
(p	 value). Batasan nilai R2 agar model dapat 
diterima adalah 0,85 (Luo, Khan, Cui, & Peng, 
2009).  Selain itu, model juga dapat diterima 
apabila jumlah air yang masuk dan keluar relative 
sama. Indikator yang digunakan adalah persen	
error (de) dengan persamaan berikut ini: 

𝑑𝑒 Outflow-Inflow 𝑥100% ...................................... (10) 

Dimana outflow adalah total air yang keluar lahan 
(mm) dan inflow adalah total air yang masuk ke 
lahan (mm). 

III. HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

3.1. Kondisi	Kelembaban	Tanah	Aktual	

Kondisi aktual kelembaban tanah (dalam mm 
kedalaman air) pada musim pertama dan musim 
kedua dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5. 
Terlihat bahwa kelembaban tanah pada kedua 
musim baik Petak 1 dan Petak 2 sangat 
berfluktuatif. Meskipun sistem irigasi dijaga pada 
ketinggian tertentu seperti dijelaskan pada sub 
bab sebelumnya, akan tetapi kondisi di lapangan 
sangat dinamis karena faktor alam seperti hujan 
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evapotranspirasi yang terjadi. Hal ini yang 
menyebabkan nilai kelembaban tanah tanah 
berfluktuatif. Selain itu, tinggi muka air dijaga 
secara manual oleh operator tanpa menggunakan 
sistem kontrol otomatis sehingga memungkinkan 
tinggi air di lapangan tidak sesuai dengan yang 
diinginkan. Pada musim pertama, Petak 2 yang 
seharusnya memiliki ketinggian muka air lebih 
rendah pada awal fase vegetatif memiliki 
kelembaban tanah yang lebih tinggi. Hal ini 
menunjukkan bahwa ketinggian muka air tidak 
dapat dijaga dengan baik pada fase ini. Hal yang 
serupa juga terjadi pada dua fase terakhir seperti 
terlihat pada Gambar 4. Kejadian hujan banyak 
terjadi pada setelah fase vegetatif. 

 
Gambar	4 Kondisi Kelembaban Tanah Aktual  
di Masing-Masing Petak pada Musim Pertama 

Sedangkan pada musim kedua, kedua petak 
menunjukkan kecenderungan kelembaban tanah 
yang hampir sama dimana kejadian hujan banyak 
terjadi pada fase awal dan vegetatif (Gambar 5). 
Secara umum kondisi kelembaban tanah pada fase 
awal dan vegetatif lebih tinggi dibandingkan pada 
dua fase terakhir. Tingginya kelembaban tanah 
pada awal dan vegetatif ini sangat penting 
khususnya daerah perakaran dalam menyediakan 
air yang cukup untuk pertumbuhan akar, batang 
dan daun (Arif, Setiawan, & Mizoguchi, 2014). Pada 
musim tanam ini fase awal mulai dari 1 sampai  
24 HST, sedangkan fase vegetatf selama 40 hari 
dari 25 – 64 HST. 

Pada musim kedua ini, memasuki fase tengah dan 
akhir musim suplai air irigasi dapat dikurangi 
dengan menurunkan kelembaban tanah. Pada fase 
tengah musim pengurangan air diperlukan untuk 
menghindari dan mengurangi jumlah bulir yang 
tidak produktif (Arif et	 al., 2014). Pada musim 
tanam ini, fase tengah musim membutuhkan waktu 
23 hari dari 65 – 87 HST. Sedangkan fase akhir 
ditempuh dalam 18 hari dari 88 – 105 HST. 

 
Gambar	5 Kondisi Kelembaban Tanah Aktual di 

Masing-Masing Petak pada Musim Kedua 

3.2. Pendugaan	Komponen	Keseimbangan	Air	

Tabel 1 menunjukkan rangkuman hasil pendugaan 
komponen keseimbangan air menggunakan model 
LP. Hasil validasi menunjukkan nilai yang dapat 
diterima baik untuk koefisien determinasi (R2) 
maupun p	value. 

Sesuai dengan nilai batasan model yang dapat 
diterima dengan R2 > 0,85 (p value < 0,01), maka 
model LP dapat memenuhinya untuk seluruh petak 
pada kedua musim tanam yang berbeda. Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai kelembaban tanah hasil 
pendugaan mendekati hasil pengukuran. Hal ini 
juga dapat dilihat pada Gambar 6 sampai 9 dimana 
kecenderungan hasil pendugaan sangat mendekati 
dengan kecenderungan hasil pengukuran. 

Pada petak 1 untuk musim pertama (Gambar 6), 
fase awal kelembaban tanah dapat diduga dengan 
sangat akurat dengan indikasi nilai kelembaban 
tanah hasil pendugaan berimpit dengan nilai 
kelembaban tanah hasil pengukuran. Nilai 
pendugaan kurang akurat ketika data kelembaban 
tanah hasil pengukuran berubah sangat drastis 
peningkatan dan penurunannya seperti terjadi 
pada fase vegetatif dan tengah musim. Meskipun 
demikian, secara umum nilai R2 pada petak ini 
adalah 0,92, sehingga dapat diterima (Luo et	 al., 
2009). 

Berbeda dengan petak 1, pada petak kedua nilai 
kelembaban tanah hasil pendugaan pada fase awal 
agak berbeda dengan indikasi nilai pendugaan 
tidak berimpit dengan nilai pengukuran. Hal ini 
terjadi ketika terjadi penurunan nilai kelembaban 
tanah yang drastis dari 168 mm ke 158 mm selama 
4 hari dari 9 HST (Gambar 7). Sedangkan pada fase 
berikutnya, kelembaban tanah dapat diduga 
dengan lebih akurat. Nilai R2 pada petak kedua ini 
adalah 0,88 yang merupakan nilai terendah 
dibandingkan dengan petak lain. 
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Tabel	1	Pendugaan Komponen Keseimbangan Air 
di Lahan Sawah	

Parameter 

Perlakuan Irigasi 

Musim Pertama Musim Kedua 

Petak 
1 

Petak 
2 

Petak 
1

Petak 
2

Validasi model:    

R2  0,92 0,88 0,97 0,94
p	value	 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Air masuk:  

 
Hujan (mm)* 626 626 551 551
Irigasi (mm)** 394,1 382,7 295,1 304,9 
Total (mm) 1020,1 1008,7 846,1 855,9
Air keluar:   

Limpasan 
(mm)** 

453,3 439,2 427,1 417,2 

ETc (mm)** 452,1 454,4 356,1 355,2 
Perkolasi 
(mm)** 117,8 130,9 125,7 122,7 

Total (mm) 1023,2 1024,5 908,9 895,1 
de (%) 0,31% 1,55% 6,91% 4,39%

*pengukuran,	**pendugaan	
 
 

 
Gambar	6 Perbandingan Kelembaban Tanah Hasil 

Pengukuran dan Pendugaan di Petak 1 Musim Pertama 

 
Gambar	7 Perbandingan Kelembaban Tanah Hasil 

Pengukuran dan Pendugaan di Petak 2  
pada Musim Pertama  

Hasil pendugaan pada petak 1 musim kedua 
menunjukkan kecenderungan yang sama antara 
pengukuran dan pendugaan model (Gambar 8).  
Pendugaan sangat akurat pada fase vegetatif 

sampai akhir musim dimana nilai hasil pendugaan 
berimpit dengan hasil pengukuran. Secara umum, 
nilai R2 pada petak 1 ini tertinggi dibandingkan 
petak lain sebesar 0,97. Akurasi tertinggi 
khususnya pada akhir musim ketika ketika 
kejadian hujan tidak ada.   

Hasil pendugaan pada petak kedua hampir sama 
dengan pada petak pertama dengan akurasi yang 
tinggi dengan R2 sebesar 0,94. Pendugaan sangat 
akurat pada fase awal dan vegetatif dimana nilai 
hasil pendugaan berimpit dengan hasil 
pengukuran. Akan tetapi, pada fase tengah dan 
akhir musim, pendugaan kurang akurat karena 
terjadi fluktuasi yang cukup tinggi ketika terjadi 
hujan. Secara umum, pendugaan kurang akurat 
terjadi ketika peningkatan atau penurunan 
kelembaban tanah sangat drastis. Ini terjadi pada 
semua petak. Hal ini menunjukkan bawah 
overestimation atau underestimation terjadi ketika 
perubahan kelembaban tanah sangat berfluktuatif.  

 

Gambar	8 Perbandingan Kelembaban Tanah Hasil 
Pengukuran dan Pendugaan di Petak 1  

pada Musim Kedua 

 
Gambar	9 Perbandingan Kelembaban Tanah Hasil 

Pengukuran dan Pendugaan di Petak 2  
pada Musim Kedua 
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Dengan p	 value < 0,01 menunjukkan bahwa 
korelasi kelembaban tanah hasil pendugaan 
memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil 
pengukuran. Nilai ini juga menunjukkan bahwa 
model LP dengan data pengukuran yang minimum 
tersedia dapat menduga komponen yang tidak 
terukur. Hal ini juga didukung dengan nilai persen 
error yang kurang dari 8% dari jumlah air masuk 
dan air keluar, yang mengindikasikan bahwa 
pendugaan dapat dilakukan dengan baik.  

Sistem irigasi yang diterapkan adalah sistem 
irigasi tidak tergenang. Dari hasil pendugaan 
menunjukkan bahwa hujan menjadi komponen 
utama air yang masuk, sedangkan irigasi hanya  
34-38% dari total air yang masuk. Hal ini 
menunjukkan bahwa tipikal iklim tropis ketika 
curah hujan cukup tinggi kebutuhan air irigasi 
dapat dikurangi khususnya untuk budidaya padi 
secara aerobik	non‐flooding	(Bouman et	al., 2005). 

Sedangkan untuk air yang keluar, model LP 
menduga bahwa komponen utama air yang keluar 
adalah limpasan. Komponen ini diduga sebanyak 
kurang lebih 45% dari jumlah air yang keluar. 
Sedangkan komponen evapotranspirasi tanaman 
dan perkolasi berkontribusi 40-44% dan 11-15% 
dari total air yang keluar. Apabila dibandingkan 
dengan irigasi tergenang, prosentase air yang 
keluar melalui perkolasi termasuk kecil yang 
mengindikasikan bahwa sistem irigasi tidak 
tergenang dapat mengurangi air hilang karena 
perkolasi disebabkan turunnya tekanan 
hidrostatik (Bouman & Tuong, 2001).  

Dari hasil pendugaan ini menunjukkan bahwa 
model LP dapat menduga komponen 
keseimbangan air dengan data yang terbatas. 
Kunci keberhasilan dalam pendugaan ini adalah 
menentukan kondisi awal yang dipilih dan 
ditentukan berdasarkan kondisi aktual di 
lapangan. Dengan metode ini, maka parameter 
yang membutuhkan data yang tidak terukur dapat 
ditentukan seperti efisiensi penggunaan air dan 
produktivitas air yang membutuhkan data irigasi 
dalam penentuannya.  

IV. KESIMPULAN		

Metode Linear	 Programming (LP) yang 
dikembangkan dapat menduga komponen 
keseimbangan air yang tidak terukur dengan 
akurat. Indikatornya adalah nilai R2 > 0,85 (p	value 
< 0,01) dan persen error dibawah 8%. 
Berdasarkan hasil pendugaan model, komponen 
irigasi berkontribusi hanya 34-38% dari total air 
masuk, sedangkan komponen evapotranspirasi 
tanaman dan perkolasi berkontribusi sebesar  
40-44% dan 11-15% dari total air yang keluar. 
Hujan dan limpasan merupakan komponen yang 

paling besar berkontribusi pada air masuk dan 
keluar. Hal ini menunjukkan bahwa LP dapat 
digunakan pada kondisi lapangan yang tidak 
terkontrol dengan formulasi model yang tepat.  

Agar model ini dapat digunakan dengan lebih baik 
dan akurat, perlu penyederhanaan model, 
misalnya hanya untuk satu parameter 
keseimbangan air seperti perkolasi ataupun 
evapotranspirasi.  
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ABSTRACT	

Irrigation	 system	 is	 very	 complex	 system,	 including	 irrigation	water,	 irrigation	 area,	 the	 physical	 infrastructure	 of	
irrigation,	human	resources,	irrigation	institutional,	management,	financing,	and	technology	which	are	interrelated	to	
support	agriculture.	To	 increase	agricultural	production,	 the	 efforts	made	need	 to	be	 formulated	by	 considering	 the	
performance	of	the	irrigation	system	and	the	influence	of	each	related	factor.	This	study	aims	to	analyze	the	factors	that	
influence	 of	 performance	 of	 the	 irrigation	 systems	 the	 irrigation	 area	 of	 district/municipality,	 province,	 central	
government	in	the	semi‐arid	regions	of	Timor	Island	through	the	Principal	Component	Analysis	(PCA)	approach.	Principal	
component	analysis	method	uses	fifteen	indicators	from	345	irrigation	areas.	This	study	concludes	that	fifteen	variables	
showed	a	significant	relationship	both	positive	and	negative	towards	the	performance	of	the	irrigation	systems.	The	order	
of	the	biggest	contribution	of	influences	affecting	the	performance	of	the	irrigation	system	in	the	main	model	component	
is	the	institutional	aspects	of	the	authority	of	the	district/municipality	irrigation	area,	productivity	of	rice,	availability	of	
supporting	facilities	for	operation	and	maintenance,	damage	rate	of	drainage	system,	damage	rate	of	secondary	canals	
and	damage	rate	of	primary	canals.	The	total	cropping	 intensity	shows	a	negative	relationship	to	the	performance	of	
irrigation	systems	in	semi‐arid	areas	which	water	is	limited.	Meanwhile,	the	area	of	irrigation	scheme,	rice	productivity,	
level	of	the	participation	of	water	user	association,	availability	of	supporting	facilities	for	operation	and	maintenance,	
ratio	of	the	number	of	operation	and	maintenance	officers	to	irrigation	area,	frequency	of	maintenance	of	infrastructures,	
operation	and	maintenance	costs,	rehabilitation	costs,	authority	of	provincial	irrigation	areas	show	a	positive	relationship	
to	system	performance	irrigation.	

Keywords:	authority	of	irrigation	area,	irrigation	system,	performance,	principal	component	analysis,	semi‐arid	
region	

ABSTRAK	

Sistem irigasi merupakan sistem yang sangat kompleks, meliputi air irigasi, daerah irigasi, prasarana fisik irigasi, 
sumber daya manusia, kelembagaan irigasi, manajemen, pembiayaan, teknologi partisipasi petani/P3A yang saling 
terkait untuk menunjang pertanian. Untuk meningkatkan produksi pertanian, upaya-upaya yang dilakukan perlu  
dirumuskan dengan memerhatikan kinerja sistem irigasi dan pengaruh setiap faktor terkait. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap kinerja sistem irigasi daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota, 
provinsi, pemerintah (pusat) di wilayah semi‐arid Pulau Timor melalui pendekatan Principal	 Component	Analysis	
(PCA). Metode analisis komponen utama menggunakan lima belas indikator dari data 345 daerah irigasi. Studi ini 
menyimpulkan lima belas variabel menunjukkan hubungan signifikan baik positif maupun negatif terhadap kinerja 
sistem irigasi. Urutan kontribusi terbesar memengaruhi kinerja sistem irigasi dalam model komponen utama adalah 
aspek kelembagaan, kewenangan daerah irigasi, produktivitas padi, ketersediaan sarana penunjang operasi dan 
pemeliharaan, tingkat kerusakan saluran pembuang, tingkat kerusakan saluran sekunder dan tingkat kerusakan 
saluran primer. Intensitas pertanaman total menunjukkan hubungan negatif terhadap kinerja sistem irigasi di wilayah 
semi-arid dengan keterbatasan air. Sementara itu, luas daerah irigasi, produktivitas padi, tingkat partisipasi petani 
pemakai air, ketersediaan sarana penunjang operasi dan pemeliharaan, rasio tenaga operasi dan pemeliharaan 
terhadap luas daerah irigasi, frekuensi pemeliharaan bangunan dan saluran, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya 
rehabilitasi, kewenangan daerah irigasi provinsi menunjukan hubungan positif terhadap kinerja sistem irigasi. 

Kata kunci: kewenangan	daerah	irigasi,	kinerja,	principal	component	analysis,	sistem	irigasi,	wilayah	semi‐arid	
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I. PENDAHULUAN	

Berbagai pengaturan tanggung jawab dan 
kewenangan pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi oleh pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota masih 
belum mampu mengatasi persoalan di lapangan 
dengan tepat. Hal ini terlihat dari masih 
banyaknya Daerah Irigasi (DI) yang prasarana 
irigasinya kurang berfungsi dengan tingkat 
kerusakan jaringan yang tinggi sehingga 
memerlukan biaya tinggi. Selain itu, rendahnya 
kepedulian terhadap penyediaan dana operasi dan 
pemeliharaan (OP), sumber daya manusia tenaga 
OP terbatas, dan  partisipasi perkumpulan petani 
pemakai air (P3A) atau gabungan perkumpulan 
petani pemakai air (GP3A) juga belum optimal. Hal 
tersebut juga ditunjang dengan masalah insentif 
lemah, hak properti yang kompleks, dan kendala 
keuangan. Sistem irigasi yang baik menjadi suatu 
hal yang perlu diperhatikan agar permasalahan 
tersebut tidak muncul atau minimal dapat 
dikurangi. 

Sistem irigasi merupakan aspek yang sangat 
kompleks, yaitu meliputi air irigasi, daerah irigasi, 
prasarana fisik irigasi, sumber daya manusia, 
kelembagaan irigasi, manajemen, sarana 
penunjang irigasi, pembiayaan, dan teknologi. 
Semua hal itu saling terkait satu sama lain untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu 
menunjang pertanian sehingga produktivitasnya 
meningkat. Hal ini terangkum dalam 5 (lima) pilar 
sistem irigasi, yaitu ketersediaan air, prasarana 
irigasi, manajemen pengelolaan irigasi, institusi 
pengelola irigasi, dan sumber daya manusia 
(Direktorat Irigasi dan Rawa, 2011). 

Pendekatan sistem irigasi digunakan sebagai 
langkah untuk melihat secara komprehensif 
permasalahan irigasi yang tidak hanya 
memerhatikan faktor fisik (ketersediaan air dan 
prasarana irigasi), namun juga faktor nonfisik 
(sosial, ekonomi, dan kelembagaan kewenangan). 
Dengan kata lain, solusi dalam permasalahan 
irigasi tidak hanya bergantung pada aspek teknis, 
ekonomi, sosial budaya, namun juga pada institusi 
yang memberlakukannya karena sistem irigasi 
memiliki banyak eksternalitas (Kobayashi, 2005). 

Salah satu cara untuk melihat sistem irigasi yang 
terkait dengan kelembagaan dan pembagian 
kewenangan antara pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ 
kota tersebut adalah dengan melihat kinerjanya. 
Dengan demikian, akan diketahui sejauh mana 
skema irigasi mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.  

Kinerja merupakan tolok ukur untuk evaluasi 
pengelolaan irigasi. Menurut Abernethy  (1986), 
penilaian kinerja merupakan salah satu elemen 
penting untuk mengenali keterbatasan atau 
kendala dalam meningkatkan pengelolaan irigasi. 
Argumen ini diperjelas oleh Molden & Gates 
(1990) yang menyatakan bahwa pengelolaan air 
irigasi melibatkan tiga tahap, yaitu perencanaan, 
operasi, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, 
tujuan/sasaran yang telah ditentukan digunakan 
dalam menyusun rencana alokasi distribusi 
sumber daya air untuk berbagai jenis tanaman. 
Pada tahap operasi, rencana yang sudah disusun 
dilaksanakan dan diimplementasikan. Pada tahap 
evaluasi, data operasi dikumpulkan dan dianalisis 
untuk menentukan kinerjanya. Dengan demikian, 
kinerja sistem irigasi merupakan suatu pen-
capaian kemampuan kerja dari unsur-unsur 
pembentuk sistem irigasi.  

Berbagai indikator untuk menilai kinerja sistem 
irigasi telah banyak dikaji. Sebagai contoh, 
keberhasilan kinerja sistem irigasi dipengaruhi 
oleh  ketersediaan/debit air dan kecukupan air 
irigasi (Balderama, Bareng, & Alejo, 2014; 
Gorantiwar & Smout, 2005; Mangrio, Mirjat, Li, & 
Chandio, 2014; Molden & Gates, 1990), serta 
keteraturan, ketepatan, dan distribusi air irigasi 
(Abernethy, 1986; Bos, Murray-Rust, Merrey, 
Johnson, & Snellen, 1994; Molden, Sakthivadivel, 
Perry, Fraiture, & Kloezen, 1998). Sementara itu, 
efektivitas air irigasi yang merupakan rasio areal 
lahan yang dapat diairi dengan seluruh target area 
yang direncanakan untuk dapat diairi, juga 
merupakan unsur penting kinerja sistem irigasi 
(Bos et	 al., 1994; Molden et	 al., 1998). 
Ketersediaan air akan meningkatkan intensitas 
pertanaman  ataupun produktivitas (Balderama et	
al., 2014; Bos et	 al., 1994; Gorantiwar & Smout, 
2005; Molden et	al., 1998; Tilahun, Teklu, Michael, 
Fitsum, & Awulachew, 2011) yang pada akhirnya 
akan berdampak pada kinerja sistem irigasi. 
Demikian juga peran prasarana irigasi, yang 
dicerminkan oleh parameter efisiensi, merupakan 
salah satu faktor penting bagi kinerja sistem 
irigasi (Bos et	 al., 1994; Gorantiwar & Smout, 
2005; Kloezen & Garces-Resrepo, 1998; Molden & 
Gates, 1990). Keberlanjutannya bergantung pada 
pemeliharaan, membutuhkan tenaga 
pemeliharaan (Sayin, Karaman, Yilmaz, & 
Celikyurt, 2013), kuantitas pemeliharaan (Bos et	
al., 1994), dan pembiayaan yang berdampak pada 
kinerja sistem irigasi. Demikian halnya pelibatan 
P3A secara partisipatif dalam pemeliharaan  
(R. Ismail, 2016; Ronaldi Ismail, 2016; Koc, 
Ozdemir, & Erdem, 2006; Yami, 2013; Yercan, Atis, 
& Salali, 2009), diharapkan dapat 
mempertahankan dan memperbaiki efisiensi 
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irigasi yang berdampak pada kinerja sistem 
irigasi. 

Di Provinsi NTT, terdapat  2.062 DI permukaan 
dengan luas 348.557 ha (Tabel 1).  DI kewenangan 
pemerintah (pusat) sejumlah 26 dengan luas 
106.689 ha.  DI kewenangan pemerintah provinsi 
sejumlah 42 dengan luas 60.328 ha.  DI 
kewenangan pemerintah kabupaten/kota 
sejumlah 3.069 DI dengan luas 188.952 ha. 
Tingkat kerusakan DI tersebut cukup yang terjadi 
cukup tinggi seperti pada Tabel 2. Hal ini 
mengindikasikan adanya penurunan kinerja 
sistem irigasi.  

Kinerja sistem irigasi, diduga dipengaruhi 
beberapa faktor, yaitu luasan DI, kondisi 
bangunan dan jaringan irigasi, sumber 
 

daya manusia tenaga operasi dan pemeliharaan, 
manajemen, teknologi yang digunakan, partisipasi 
P3A.  Faktor-faktor tersebut berpotensi memiliki 
multikolinieritas. Analisis pengaruh faktor-faktor  
pada kondisi dimana terjadi multikolinieritas 
dapat menggunakan analisis komponen utama 
(Principal	 Component	 Analysis/PCA). Analisis 
komponen utama merupakan analisis 
multivariate yang berusaha “mentransformasi” 
variabel asli/asal yang saling berkorelasi ke set 
variabel baru yang tidak saling berkorelasi. Hal ini 
dilakukan dengan cara mengekstraksi sejumlah 
dimensi menjadi dimensi yang lebih kecil, namun 
tetap dapat menyerap informasi yang terkandung 
dalam variabel asli atau bisa memberikan 
kontribusi terhadap varian seluruh variabel 
(Pearson, 1901).

Tabel	1 Jumlah dan Luas DI Menurut Kewenangan di Provinsi NTT 

Jenis Kewenangan Jumlah  
DI 

% Luas (ha) % Keterangan 

Kewenangan Pemerintah Pusat 26 0,83 106.689 29,97 Air permukaan 
Kewenangan Provinsi 42 1,34 60.328 16,95 Air permukaan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 2.020 64,39 181.540 51,00 Air permukaan 
1.049 33,44 7.412 2,08 Air tanah 

Total 3.137 100,00 355.969 100,00  
Sumber:	Permen	PUPR	Nomor	14/PRT/M/2015	

Tabel	2 Kondisi Jaringan Irigasi Air Permukaan di Provinsi NTT (dalam Persen) 

Kondisi Jaringan Bangunan 
Utama 

Saluran 
Primer 

Saluran 
Sekunder 

Saluran 
Pembuang 

Rerata 
Jaringan 

Irigasi 
Kewenangan Provinsi Tahun 2014  

Baik 54,8 42,9 -- -- -- 
Rusak ringan 33,3 23,8 35,7 2,4 19,0 
Rusak sedang 7,1 19,0 38,1 23,8 64,3 
Rusak berat 4,8 14,3 26,2 73,8 16,7 

Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2014 
Baik 25,5 21,9 7,8 5,4 17,8 
Rusak ringan 18,5 15,4 13,7 25,6 17,1 
Rusak sedang 13,2 19,4 19,1 6,0 18,9 
Rusak berat 42,8 43,3 59,4 62,9 46,3 

Kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2014 
Baik 26,48 22,65 7,54 5,20 17,15 
Rusak ringan 19,02 15,75 14,49 24,60 17,15 
Rusak sedang 13,00 19,38 19,77 6,79 20,45 
Rusak berat 41,49 42,21 58,21 63,41 45,26 

Kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015 
Baik 35,02 27,65 7,29 7,84 9,72 
Rusak ringan 20,85 23,65 24,43 37,91 25,36 
Rusak sedang 5,82 12,20 13,60 2,61 16,02 
Rusak berat 38,31 36,50 54,68 51,63 48,90 

 Sumber:	Data	Kementerian	PUPR	Tahun	2014	dan	2015
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Studi tentang analisis komponen utama tersebut 
telah banyak digunakan di berbagai bidang, antara 
lain Nasr & Zahran (2016) tentang kualitas air 
untuk pertanian; Boluwade & Madramootoo 
(2016) tentang kandungan air tanah; Jia, Fang, Tu, 
& Sun (2016) tentang faktor pendorong efisiensi 
penggunaan air irigasi; dan Muema, Home, & 
Raude (2018) tentang kinerja skema irigasi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meng-
analisis faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 
sistem irigasi DI kewenangan pemerintah pusat, 
provinsi, dan kabupaten/kota, di wilayah semi‐
arid	Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur melalui 
pendekatan analisis komponen utama. 

II. METODOLOGI	

2.1. Lokasi	dan	Pengumpulan	Data	

Penelitian dilakukan di Pulau Timor Provinsi Nusa 
Tenggara Timur yang meliputi enam 
kabupaten/kota, yaitu Kota Kupang, Kabupaten 
Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), 
Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten 
Belu dan Kabupaten Malaka. Daerah-daerah 
tersebut merupakan wilayah beriklim semi‐arid 
dengan indeks kinerja sistem irigasi termasuk ke 
dalam kategori relatif kurang dan perlu perhatian. 
Di berbagai wilayah tersebut terdapat DI yang 
merupakan kewenangan pemerintah pusat, 
provinsi, dan kabupaten/kota. Jumlah DI adalah 
345 seluas total 102.480 ha, yaitu 321 DI (43.347 
ha) menjadi kewenangan kabupaten/ kota, 14 DI 
(18.177 ha) kewenangan provinsi dan 10 DI 
(40.956 ha) kewenangan pemerintah (pusat). 

Data yang digunakan merupakan data sekunder 
tentang berbagai variabel dari 345 DI tahun 2017, 
yang bersumber dari Dinas PU Provinsi NTT, Kota 
Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, 
Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten 
Malaka, dan Kementerian PUPR, serta Direktorat 
Bina Operasi dan Pemeliharaan berupa data 
Rencana Teknis Irigasi (RTI) dan laporan  
e‐monitoring	 online.	 Selain itu, juga digunakan 
data primer tentang biaya operasi dan 
pemeliharaan (OP), frekuensi pemeliharaan 
bangunan dan saluran, serta jumlah tenaga OP. 

2.2. Analisis	Data	

Estimasi model untuk melihat faktor yang 
berpengaruh terhadap kinerja sistem irigasi 
dilakukan melalui Principal	 Component	 Analysis 
(PCA) berdasarkan metode dalam Juanda (2009). 
Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat 
lunak	 R dalam RStudio. Hubungan kinerja sistem 
irigasi dan berbagai faktor yang 
mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai 
berikut: 

Yi  = β0+ β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 +  
β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9 + β10X10 +  
β11X11 + β12X12 + β13X13+β14D1 +  
β15D2+ ℇi  ............................................... ……..   (1)	

Keterangan: 

Yi =  indeks kinerja sistem irigasi DI ke i;	i	= 1, 
2, 3…..,n (= 345) 

X1 =  luas DI (hektare) 
X2 =  intensitas pertanaman total (persen) 
X3 =  produktivitas padi (ton/hektare) 
X4 =  tingkat kerusakan bangunan utama 

(persen) 
X5 =  tingkat kerusakan saluran primer 

(persen) 
X6 =  tingkat kerusakan saluran sekunder 

(persen) 
X7 =  tingkat kerusakan saluran pembuang 

(persen) 
X8 =  tingkat partisipasi P3A memelihara 

saluran primer dan sekunder (persen) 
X9 =  ketersediaan sarana penunjang operasi 

& pemeliharaan (persen) 
X10 =  rasio jumlah tenaga operasi dan 

pemeliharaan terhadap luas daerah 
irigasi  

X11 =  frekuensi pemeliharaan bangunan dan 
saluran (kali/tahun) 

X12 =  biaya operasi & pemeliharaan (juta 
rupiah/tahun) 

X13 =  biaya rehabilitasi DI (juta rupiah) 
D1 =  dummy variabel kewenangan DI D1 = 

DKk/k (1, jika kewenangan kab/kota; 0 = 
jika selainnya)  

D2 =  dummy	 variabel kewenangan DI D2 = 
DKprov (1, jika kewenangan provinsi; 0= 
jika selainnya) (kewenangan pusat 
sebagai kontrol)  

β1… β15 =  koefisien regresi 
β0 =  konstanta  
𝜀𝑖 =  error	term 
i….n =  jumlah DI (345) 

Komponen utama kemudian dipilih dengan tetap 
menjaga keragaman data cukup tinggi. Bila 
terdapat p	 variabel bebas, dipilih sejumlah k	
komponen utama (dimana k	 < p). Kriteria 
pemilihan k	dalam penelitian ini adalah proporsi 
kumulatif keragaman data asal yang dijelaskan 
oleh k	 komponen utama minimal 70% atau 
mempunyai akar ciri (λ ) lebih besar dari 1. 

Bila komponen utama diturunkan dari populasi 
multivariat normal dengan vektor random X = (X1, 
X2,… , Xp) dan vektor rata-rata μ	= (μ1, μ2, … , μp), 
matriks kovarians ∑ = (σ2ij), i = 1,2….p	; j= 1,2,….p 
dengan akar ciri (eigenvalue) yaitu λ1 ≥ λ2 ≥…. ≥ λ p 

≥ 0. 
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Komponen utama yang pertama dinyatakan 
dengan PC1 mengandung jumlah terbesar dari 
total variasi data. PC1 sebagai kombinasi linier 
dalam variabel Xi.  ;	i = 1,2…p. 

PC1	=	a11 X1	+	a12 X12	+……+	a1p	Xp		.......................................	(2) 

di mana a1i dipilih sehingga memaksimalkan rasio 
dari varians PC1 terhadap total varians, dengan 
pembatas bahwa ∑ 𝑎 1. 

Penyusutan dimensi dari variabel asal dilakukan 
dengan mengambil sejumlah kecil komponen yang 
mampu menerangkan bagian terbesar keragaman 
data. Apabila komponen utama yang diambil 
sebanyak k	 komponen  (dimana k	 < p), maka 
proporsi dari keragaman total yang bisa 
diterangkan oleh komponen utama ke-i	 adalah 
λi/(λ1 + λ2 + ……. + λp),  i = 1,2,…p. 

Penurunan komponen utama dari matriks korelasi 
dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan 
standarisasi ke dalam bentuk baku. Standarisasi 
ini dilakukan terhadap data yang satuan 
pengamatannya tidak sama. Variabel baku (Z) 
diperoleh dari transformasi terhadap variabel asal 
dalam matriks berikut: 

Z = (V1/2)-1 (X- ) ......................................................... (3) 

V1/2 adalah matriks simpangan baku dengan unsur 
diagonal utama adalah (αii)1/2, sedangkan unsur 
lainnya adalah nol. Nilai harapan E(Z) = 0 dan 
keragamannya adalah: 

Cov(Z) = (V1/2)-1∑ (V1/2)-1 = ρ	.................................	(4)
 

Komponen utama ke-i, yaitu PCi yang dibentuk 
berdasarkan variabel-variabel yang telah 
dibakukan Z’ = (Z1, Z2,.........Zp) dengan Cov(Z) = ρ	
didefenisikan sebagai berikut:              

PCi	= ei1Z1 + ei2Z2+ .......+ eipZp   		i = 1,2...p ........... (5)  

Analisis biplot yang merupakan salah satu upaya 
menggambarkan data-data yang ada dalam grafik 
berdimensi dua dari analisis komponen utama, 
yang bertujuan untuk menyajikan data peubah 
ganda dalam peta dua dimensi sehingga perilaku 
data mudah dilihat dan diinterpretasikan. Gabriel 
(1971) dan Greenacre (2010) menyatakan, biplot 
dapat menyajikan posisi relatif n objek 
pengamatan dengan p	 peubah secara simultan 
dalam grafik berdimensi dua. 

Suatu matriks data X berukuran n	×	p	yang berisi n	
pengamatan dan p	 peubah yang dikoreksi 
terhadap nilai rata-ratanya dan berdimensi r, 
dapat dituliskan menjadi: 

X = U L AT ........................................................................ (6) 

Matriks U dan A masing-masing berukuran (n	× r) 
dan (p	× r) sehingga UTU = ATA = Ir. 

L adalah matrik diagonal berukuran (r	×	r) dengan 
unsur-unsur diagonalnya adalah akar kuadrat dari 
akar ciri XTX atau XXT sehingga: 

λ1 ≥ λ2 ≥…. ≥ λ r ..................................................... (7) 

Kolom matris A adalah vektor ciri yang 
berpadanan dengan akar ciri λ dari matrik XTX 
atau XXT. Lajur-lajur matrik U dapat dihitung 
melalui: 

Ui	= 1/λi	x	ai ................................................................ (8) 

Dengan λI adalah akar ciri ke-i dari matrik XTX dan 
ai adalah lajur ke-i matrik A. 

X = U LL1-AT = G HT ...............................................  (9) 

Sehingga G = UL serta HT = L1-AT, dimana 
 = ½. 

Selanjutnya untuk mendapatkan peta persepsi 
dua dimensi, dipetakan g1	dan g2 sebagai kolom 
ke-1 dan ke-2 matrik G yang merupakan titik 
koordinat objek h1 dan h2 adalah kolom ke-1 dan 
ke-2 matrik H yang merupakan titik koordinat 
peubah. 

III. HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

Hasil estimasi model regresi linier berganda 
terhadap 15 variabel sebagaimana tercantum 
pada Tabel 3 menunjukkan variabel intensitas 
pertanaman total, produktivitas padi, tingkat 
kerusakan bangunan utama, tingkat kerusakan 
saluran sekunder, tingkat kerusakan saluran 
pembuang, frekuensi pemeliharaan bangunan dan 
saluran serta variabel dummy	 kewenangan 
kabupaten/kota berpengaruh signifikan, baik 
positif maupun negatif terhadap kinerja sistem 
irigasi dengan nilai R2 = 0,5831, artinya model ini 
dapat menjelaskan keragaman variabel dependen 
sebesar 58,31%. 

Hasil uji asumsi klasik terhadap model regresi 
Tabel 3, menghasilkan adanya risiko multiko-
linieritas yang tinggi antara variabel luas lahan 
irigasi (X1) dengan biaya OP (X12), terjadi auto-
korelasi antardata pengamatan, terjadi heteros-
kedastisitas pada residual dan residual tidak 
menyebar normal. Berdasarkan hasil tersebut, 
dilakukan analisis komponen utama yang di-
dahului dengan standarisasi terhadap data, 
menghasilkan akar ciri pada Tabel 4 dan vektor 
ciri pada Tabel 5. 

3.1. Penentuan	Komponen	Utama	

Berdasarkan salah satu pendekatan atau tiga 
pendekatan, yaitu 1) eigenvalues	 dari PC yang 
nilainya lebih dari 1; 2) titik di mana terjadi 
perubahan gradien dari kurva scree	plot; dan 3) 
menggunakan pendekatan ragam kumulatif yang 
nilainya lebih besar dari 65% (Cattell, 1966; 
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Petersen, Bertino, Callies, & Zorita, 2001; 
Razmkhah, Abrishamchi, & Torkian, 2010). Dari 
beberapa pendekatan tersebut maka diputuskan 
lima komponen utama, yaitu PC1–PC5. Dari hasil 
regresi Y terhadap skor komponen utama (Tabel 
6), hanya komponen utama 1,3 dan 5 (PC1, PC3, 
dan PC5) yang signifikan [Pr(>|t|)] < 0.05. 
Selanjutnya, dilakukan transformasi standarisasi 
balik dari Z ke X dengan memasukan nilai rataan 

dan standar deviasi variabel asal sehingga 
diperoleh hasil akhir model regresi sebagai 
berikut: 

Y  =  39,62 + 0,002X1 – 0,006X2 + 1,241X3 – 
0,055X4 – 0,085X5 – 0,082X6 – 0,076 X7 + 
0,046X8 + 0,103X9 + 61,25X10 + 0,040X11 +  
0,005X12 + 0,002X13 – 5,850DKk/k +  
3,721 DKprov ..................................................... (10)

	
Tabel	3 Hasil regresi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja sistem irigasi 

Indikator Estimate	 Std.	Error	 t	value	 Pr(>|t|)	  
(Intercept) 3,99E+01 7,10E+00 5,621 4,05E-08 *** 
X1 (luas DI) -7,49E-04 3,08E-03 -0,244 0,80772  
X2 (IP Total) -3,67E-02 1,18E-02 -3,109 0,00204 ** 
X3 (produktivitas padi) 4,94E+00 6,53E-01 7,560 4,04E-13 *** 
X4 (kerusakan bangunan utama) -8,54E-02 3,81E-02 -2,241 0,02567 * 
X5 (kerusakan sal. primer) 6,35E-02 4,84E-02 1,312 0,19036  
X6 (kerusakan sal. sekunder) -3,58E-01 4,53E-02 -7,904 4,12E-14 *** 
X7 (kerusakan sal.pembuang) 1,02E-01 4,52E-02 2,248 0,02526 * 
X8 (partisipasi P3A) -2,20E-02 3,10E-02 -0,710 0,47794  
X9 (ketersediaan sarana OP) 5,13E-02 3,83E-02 1,339 0,18161  
X10 (rasio tenaga OP thd luas) -9,09E+01 1,22E+02 -0,746 0,45638  
X11 (frek. pemeliharaan) 8,30E-01 1,50E-01 5,516 7,03E-08 *** 
X12 (biaya OP) 5,91E-03 9,63E-03 0,613 0,54007  
X13 (biaya rehabilitasi) 8,84E-04 1,63E-03 0,541 0,58863  
DKk/k (dummy kew.kab/kota) -1,32E+01 6,18E+00 -2,143 0,03285 * 
DKprov (dummy kew.provinsi) 6,09E+00 7,57E+00 0,805 0,42166  
Keterangan: 
- Signif.	Codes:	0	‘***’	0.001	‘**’	0.01	‘*’	0.05	‘.’	0.1	‘	’	1	
- Multiple	R‐squared:	0.5831	
- Adjusted	R‐squared:	0.5641		
- F‐statistic:	30.68	on	15	and	329	DF,	p‐value:	<	2.2e‐16 

Tabel	4 Akar Ciri 

Dimensi Eigenvalue Variance	(%) Cumulative	Variance	(%) 

Dimensi 1 4,00941470 26,7294313 26,72943 
Dimensi 2 2,46890137 16,4593424 43,18877 
Dimensi 3 1,71783848 11,4522565 54,64103 
Dimensi 4 1,40197099 9,34647325 63,98750 
Dimensi 5 1,06130501 7,07536674 71,06287 

Tabel	5 Vektor Ciri 

Var PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

Z1 0,3461655   0,35739558 -0,196281892  0,18010972 -0,01256843  0,106005870 -0,22041854   0,167349990
Z2 0,1300087   0,23122675   0,023431998 -0,08771276  -0,62783155  0,190411407 0,57399881 -0,046806821
Z3 0,1419439 -0,14130312 -0,554167608  0,11569201  0,02668614  0,074609289  0,33500267 -0,234246656 
Z4 -0,2879853   0,12425517 -0,039061083 0,45565879 0,17834472 -0,095963581 0,30810678 0,242052724 
Z5 -0,3277056   0,24851479   0,047674653 0,36795187 0,06468745 -0,002482594 0,18340493 0,226044875 
Z6 -0,3307040   0,28009598 -0,003535263 0,16817227 0,07907551 -0,019165560 -0,18563439 -0,240592963
Z7 -0,2739612   0,42434288   0,102767957 -0,06897198 -0,06826968 0,084792194 -0,11955842 -0,161542955 
Z8 0,3017867 -0,07483419 0,343546157 0,14289840 -0,02134773 -0,158156032 -0,21083353 -0,034832357
Z9 0,3238041 -0,11943633 -0,078844391  0,23978838 0,42579874 -0,243978595  0,27806240 -0,003944177
Z10 0,1551083   0,01396151   0,342507510  0,43970365 -0,07044975 -0,010394845  0,05179945 -0,705589186
Z11 0,1915690 -0,12946678   0,488308470 0,22545215 -0,15344512  0,140416994 0,09310097 0,451006623
Z12 0,3180389 0,28491529 -0,281132171  0,27317959 -0,13042603 0,161178159 -0,31914298 0,113404058 
Z13 0,0117329 -0,07097267 0,123483388 -0,03126979 0,41367556  0,873355114 0,06546315 -0,067269510 
Z14 -0,3042118 -0,45021682 -0,013124942  0,15034555 -0,20283392  0,063705429 -0,05648975 -0,017478242 
Z15 0,1336410   0,37065568   0,254946200 -0,38747218  0,34424345 -0,181707711 0,29990590 -0,032887981 
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Tabel	6  Hasil Regresi Peubah Y terhadap Skor 
Komponen Utama 

 
Estimate	 Std.Error	 t‐value

Pr 
(>|t|)	

Inter‐
cept	

38,00951 0,51631  73,618 <2e-16 ***

PC1 4,12853 0,25822 15,988  <2e-16 ***
PC2 -0,05399  0,32907 -0,164 0,870 
PC3 -0,90793 0,39450 -2,301 0,022 * 
PC4 -0,60637 0,43668 -1,389 0,166 
PC5 1,20400 0,50190 2,399 0,017 * 
Keterangan:	
- Signif.	codes:		0	‘***’	0,001	‘**’	0,01	‘*’	0,05	‘.’	0,1	‘	’	1	
- Multiple	R‐squared:		0,4421	
- Adjusted	R‐squared:		0,4339		
- F‐statistic:	53,73	on	5	and	339	DF,		p‐value:	<	2,2e‐16	
- Tidak ada risiko multikolinieritas 

3.2. Analisis	Biplot	

Komponen utama (PC1–PC5) menggambarkan 
keterwakilan seluruh data set, yaitu merupakan 
struktur yang mendasari dalam data, sedangkan 
sisa komponen yang lain dianggap hanya 
berkontribusi ke varians data secara keseluruhan. 
PC1 menjelaskan 26,7% dari total varians, yang 
berarti seperempat informasi dalam data set (15 
variabel) dapat dijelaskan oleh satu komponen 
utama. PC2 menjelaskan 16,5% dari varians, PC3 
menjelaskan 11,5%, PC4 menjelaskan 9,3% dan 
PC5 menjelaskan 7,1% dari varians sehingga total 
dari 5 komponen utama (PC) adalah 71,063%. PC1 
dan PC2 selanjutnya disebut Dim 1 dan Dim 2. 
Gambar 1 (antarvariabel) merupakan sebuah 
biplot yang menunjukkan informasi tentang beban 
variabel, yang membantu menafsirkan PCA. 
Besarnya keragaman yang mampu dijelaskan oleh 
semua indikator yang digunakan untuk melihat 
faktor yang mempengaruhi kinerja sistem irigasi 
idealnya adalah sebesar 100%. Akan tetapi, 
melalui analisis biplot dengan mereduksi seluruh 
indikator ke dalam ruang berdimensi dua, 
informasi melalui PC1 dan PC2 yang mampu 
dijelaskan masih 43,2%, sebagai berikut: 

1. Keragaman peubah 
Berdasarkan panjang vektor yang dibentuk, 
vektor yang paling panjang ditunjukkan oleh 
variabel dummy kewenangan kabupaten/ 
kota, luas lahan DI dan  kerusakan jaringan 
pembuang mempunyai keragaman besar 
(heterogen). Sebaliknya vektor yang 
digambarkan pendek mempunyai keragaman 
yang paling kecil, yaitu variabel biaya 
rehabilitasi (homogen). 

2. Korelasi antar peubah 
Variabel yang berkorelasi positif, yaitu 
variabel mengelompok bersama berada di 
kanan garis meliputi 10 variabel, yaitu 
kelompok pertama meliputi variabel luas 

lahan irigasi, intensitas pertanaman total, 
biaya OP, dan dummy	kewenangan provinsi. 
Kelompok berikutnya, yaitu produktivitas 
padi, partisipasi P3A, sarana penunjang OP, 
rasio tenaga OP, frekuensi pemeliharaan, 
biaya rehabilitasi. Sementara itu, variabel 
berkorelasi negatif, diposisikan pada sisi 
sebaliknya dari asal plot (kuadran lawan) 5 
variabel, yaitu variabel kerusakan bangunan 
utama, kerusakan saluran primer, kerusakan 
saluran sekunder, kerusakan saluran 
pembuang dan variabel dummy kewenangan 
kabupaten/kota. 

3. Kedekatan antar objek yang diamati  
Dua objek yang memiliki karakteristik 
kemiripan akan digambarkan sebagai dua 
objek dengan posisi yang berdekatan. 
Hubungan variabel infrastruktur irigasi 
(variabel kerusakan saluran primer dan 
sekunder) memiliki ciri yang hampir sama 
dalam hal kerusakan infrastruktur irigasi. 
Variabel berdekatan lainnya, variabel luas 
lahan irigasi dan biaya OP, memiliki ciri yang 
hampir sama dalam hal kebutuhan biaya OP 
setiap hektare. Variabel partisipasi P3A dalam 
memelihara bangunan dan saluran serta 
ketersediaan sarana penunjang OP, memiliki 
ciri yang hampir sama dalam hal 
pemeliharaan infrastruktur irigasi. 

3.3. Regresi	Komponen	Utama	

Model regresi komponen utama faktor yang 
berpengaruh terhadap kinerja sistem irigasi dapat 
dijelaskan melalui persamaan 10. Secara 
keseluruhan, model regresi tersebut memberikan 
informasi berupa luas DI, produktivitas padi, 
tingkat partisipasi P3A memelihara saluran 
primer dan sekunder, ketersediaan sarana 
penunjang OP, rasio jumlah tenaga OP terhadap 
luas DI, frekuensi pemeliharaan bangunan dan 
saluran irigasi, biaya OP, biaya rehabilitasi DI, dan 
dummy variabel kelembagaan kewenangan DI 
provinsi yang memiliki pengaruh signifikan positif 
terhadap kinerja sistem irigasi.  

Sementara itu, untuk intensitas pertanaman (IP) 
total, tingkat kerusakan bangunan utama, tingkat 
kerusakan saluran primer, tingkat kerusakan 
saluran sekunder, tingkat kerusakan saluran 
pembuang, dan dummy	 variabel kelembagaan 
kewenangan DI kabupaten/kota memiliki 
pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 
sistem irigasi dengan nilai R2 sebesar 0,4421. 
Artinya, variasi variabel bebas melalui komponen 
utama mampu menjelaskan variasi variabel 
dependent sebesar 44,21%. 
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Gambar	1 Biplot Antarvariabel Melalui PC 1 dan PC2 

Bila diperhatikan elastisitas model regresi 
komponen utama (Tabel 7), keseluruhan 
elastisitas dari variabel bebas yang 
mempengaruhi kinerja sistem irigasi, semuanya 
menunjukkan angka < 1 atau inelastis, artinya 
“tidak sensitif”. Hal ini disebabkan karena 
seberapa pun perubahan faktor tersebut, 
masyarakat/petani membutuhkan kinerja sistem 
irigasi yang baik untuk kelangsungan aktivitas 
pertaniannya dalam rangka memenuhi kebutuhan 
pangan. 

Kontribusi/peran terhadap kinerja sistem irigasi 
pada model regresi komponen utama, aspek 
kelembagaan variabel dummy kewenangan DI 
kabupaten/kota menunjukkan hubungan negatif. 
Hal ini mengindikasikan DI kewenangan 
kabupaten/kota cenderung lebih jelek/rendah 
kinerja sistem irigasinya dibandingkan kewe-
nangan yang lainnya (provinsi/pusat). Dari angka 

elastisitasnya, kontribusi/peran menjadi urutan 
pertama yang menyumbang terhadap kinerja 
sistem irigasi. Hal ini mengindikasikan bahwa 
semakin banyak DI yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota maka kondisi kinerja sistem 
irigasi secara keseluruhan cenderung semakin 
menurun. Kontribusi urutan kedua dan ketiga 
terhadap kinerja sistem irigasi adalah 
produktivitas padi dan ketersediaan sarana 
penunjang OP. Semakin tinggi produktivitas padi 
dan ketersediaan sarana penunjang OP maka akan 
semakin meningkat kondisi kinerja sistem irigasi 
secara keseluruhan. 

Pada kelompok prasarana fisik irigasi, khususnya 
saluran (primer, sekunder, dan pembuang), 
urutan kontribusi empat, lima, dan enam adalah 
tingkat kerusakan saluran pembuang, saluran 
sekunder, dan saluran primer. Secara berurutan 
hanya di kelompok ini tingkat kerusakan saluran 
pembuang menunjukkan urutan peran/kontribusi 
pertama terhadap kinerja sistem irigasi, yang 
diikuti tingkat kerusakan saluran sekunder dan 
saluran primer. 

Dalam realitas, di Pulau Timor banyak DI di mana 
jaringan irigasi pembuangnya tidak dapat 
berfungsi. Ada banyak penyebab, antara lain 
adanya kerusakan karena kurangnya 
pemeliharaan, longsor, atau bahkan sudah hilang 
atau tidak ada. Saluran pembuang ini sangat 
penting terlebih pada musim hujan dimana air 
berlebih. Kelebihan air tersebut apabila tidak 
dapat dibuang dapat menggenangi lahan, 
menyebabkan kebusukan tanaman, dan lainnya.

Tabel	7 Angka Elastisitas Variabel Bebas Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Sistem Irigasi 

Variabel Independen 
Koefisien 
Regresi 

Rataan 
Variabel Asal 

Elastisitas 
Urutan 
Peran 

X1 Luas DI  0,002 297,043478 0,016  
X2 IP total  -0,006 81,484696 -0,013 	
X3 Produktivitas padi  1,241 3,287536 0,107 2 
X4 Tkt kerusakan bang.utama -0,055 23,626087 -0,034  
X5 Tkt kerusakan sal. primer -0,085 23,768116 -0,053 6 
X6 Tkt kerusakan sal. sekunder -0,082 26,930435 -0,058 5 
X7 Tkt kerusakan sal. pembuang -0,076 30,710145 -0,061 4 
X8 Tkt partisipasi P3A 0,046 30,318841 0,037  
X9 Ketersediaan sarana penunjang OP 0,103 31,987246 0,087 3 
X10 Rasio tenaga OP thd luas DI 61,25 0,001772 0,003  
X11 Frekuensi pemeliharaan bang & sal  0,040 3,472464 0,004  
X12 Biaya OP  0,005 48,831229 0,006  
X13 Biaya rehabilitasi 0,002 96,658794 0,005  
DKk/k Dummy kewenangan kab/kota -5,850 0,930435 -0,143 1 
DKprov Dummy kewenangan provinsi 3,721 0,040580 0,004  
Y Indeks kinerja sistem irigasi  38,009507   
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Sementara itu, tingkat kerusakan saluran 
sekunder menempati urutan kedua berkontribusi 
terhadap kinerja sistem irigasi dalam kelompok 
prasarana fisik irigasi. Secara teknis saluran 
sekunder sangat penting, karena saluran ini lebih 
panjang dibanding dengan saluran primer 
sehingga risiko kehilangan air di dalam perjalanan 
sangat tinggi yang berdampak terhadap efisiensi, 
distribusi air irigasi menjadi rendah, dan 
berdampak pada kinerja sistem irigasi.  

Tingkat kerusakan saluran primer menempati 
urutan terakhir untuk kelompok ini. Secara teknis 
saluran primer mempunyai syarat harus didesain 
lebih kuat, karena membawa beban air dengan 
volume besar dengan panjang saluran tertentu 
yang lebih pendek dibanding dengan saluran 
sekunder, untuk kemudian dibagi menuju saluran 
sekunder.   

3.3.1. Luas	Daerah	Irigasi	

Luas DI pada model regresi komponen utama 
menunjukkan hubungan positif dan signifikan 
terhadap kinerja sistem irigasi. Dalam 
perencanaan DI, hasil perhitungan 
ketersediaan/debit air akan mencerminkan 
kemampuan untuk mengairi lahan irigasi dengan 
berbagai skenario pola tanam, termasuk juga 
strategi rotasi dalam teknik pemberian air irigasi 
mengingat merupakan wilayah semi‐arid. 
Bangunan-bangunan air selain bendungan yang 
dibangun di Pulau Timor umumnya didesain 
dalam jangka waktu 30 tahun, perhitungan 
investasi bangunan tersebut termasuk 
memperhatikan manfaat dan benefit	cost-nya juga 
diperhitungkan agar layak secara teknis dan 
ekonomis. Idealnya, secara operasional rasio areal 
lahan yang dapat diairi dengan target area yang 
direncanakan dapat diairi adalah 100% 
(efektivitas air irigasi adalah 100%). Namun pada 
kenyataannya, efektivitas ini tidak selalu 
mencapai 100%. Semakin tinggi debit air irigasi, 
efektivitas air irigasi mendekati 100% maka 
semakin baik kinerja pengelolaan air irigasi. 
Dengan demikian, dimungkinkan berdampak pada 
kinerja sistem irigasi yang lebih baik. Hasil studi 
ini juga sejalan dengan hasil penelitian Feltz & 
Vanclooster (2013) yang menemukan hubungan 
yang signifikan antara kinerja irigasi dengan rasio 
area yang sebenarnya ditanami. 

3.3.2. Intensitas	Pertanaman	Total	

Intensitas pertanaman total merupakan variabel 
proksi dari air irigasi yang memiliki pengaruh 
signifikan, namun negatif terhadap kinerja sistem 
irigasi. Artinya, peningkatan intensitas 
pertanaman total, memiliki pengaruh negatif 
terhadap kinerja sistem irigasi.  

Pulau Timor merupakan wilayah semi‐arid dengan 
ketersediaan air yang terbatas, karena itu 
peningkatan intensistas pertanaman yang tinggi 
akan mengganggu sistem irigasi secara 
keseluruhan. Idealnya intensitas pertanaman 
adalah 300% dan umumnya sistem pertaniannya 
dilakukan dengan pola tanam pertama adalah 
tanaman padi dan apabila pada musim kedua air 
tidak mencukupi, sebagian ditanami padi, 
sebagian lainnya ditanami tanaman palawija/ 
hortikultura dengan sistem penjadwalan atau 
bergiliran/rotasi dalam membagi air irigasi. 
Namun dalam perjalananya, sering terjadi 
penyesuaian-penyesuaian dengan ketersediaan 
air dan kemampuan petani. Kondisi ini juga 
bergantung dari daerah-daerah tangkapan air di 
bagian hulu, bila kondisi air terbatas, pencapaian 
intensitas pertanaman total sebesar 300%, 
kemungkinan tidak dapat dicapai dan berdampak 
mengganggu sistem irigasi secara keseluruhan. 
Dengan demikian, wilayah semi‐arid memerlukan 
pengelolaan air irigasi melalui pendekatan supply	
(penyediaan) dan demand	 (pemanfaatan)	 side	
secara simultan, yaitu penyediaan harus sesuai 
dengan pemanfaatan agar kinerja sistem irigasi 
dapat meningkat secara signifikan. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil 
penelitian Manaze (2015) di DI Shina-Hamusit 
Ethiopia, intensitas tanam yang merupakan salah 
satu indikator, memiliki hubungan positif 
mempengaruhi kinerja sistem irigasi serta 
menyebabkan kelestarian lahan beririgasi. 
Demikian juga Ahlawat & Renu (2016), 
menunjukkan hubungan positif terhadap kinerja 
sistem irigasi, karena ketersediaan fasilitas irigasi 
yang lebih baik. Sementara itu, Mulyadi, Soekarno, 
& Natasaputra (2014) di DI Barugbug Kabupaten 
Karawang dan Subang, menyimpulkan salah satu 
faktor yang berpengaruh terhadap kinerja sistem 
irigasi adalah intensitas pertanaman total dan 
produktivitas tanaman. 

3.3.3. Produktivitas	Padi		

Produktivitas padi merupakan aspek agronomi 
yang diharapkan selalu meningkat dengan adanya 
teknologi irigasi dan merupakan variabel yang 
mempunyai hubungan dua arah dengan kinerja 
sistem irigasi. Hasil penelitian menunjukkan 
hubungan positif dan sifnifikan terhadap kinerja 
sistem irigasi. Artinya, kenaikan produktivitas 
padi, memiliki pengaruh terhadap peningkatan 
kinerja sistem irigasi begitu juga peningkatan 
kinerja sistem irigasi memiliki pengaruh pada 
peningkatan produktivitas padi. Hasil ini sejalan 
dengan penelitian Borgia et	al. (2013); Gorantiwar 
& Smout (2005); Kusuma, Rispiningtati, & Sayekti 
(2012); Mulyadi et	al. (2014). Tidak hanya faktor 



44        Jurnal	Irigasi	–	Vol.	14,	No.	2	(2019),	Hal.	89‐102		

pembiayaan, pasokan irigasi relatif, intensitas 
irigasi yang terkait dengan DI dan 
kelengkapannya, kecukupan air dan juga 
produktivitas lahan sebagai outcome dari kinerja 
sistem irigasi. Balderama et	al. (2014)di Philipina  
menyimpulkan bahwa produktivitas pertanian 
dan ekonomi yang didasarkan output per unit area 
merupakan salah satu dari tiga indikator (layanan 
operasi sistem, produktivitas pertanian, ekonomi, 
dan keuangan) yang menentukan kinerja sistem 
irigasi. Argumen ini juga didukung oleh Tilahun  
et	al. (2011) bahwa DI dengan skema besar lebih 
efisien dan produktivitas pertaniannya lebih 
tinggi, hal ini mencerminkan kinerja sistem irigasi 
yang baik. 

3.3.4. Tingkat	 Kerusakan	 Bangunan	 Utama,	
Saluran	 Primer,	 Saluran	 Sekunder	 dan	
Saluran	Pembuang		

Infrastruktur irigasi merupakan salah satu aspek 
kunci dalam sistem irigasi, sebagai penyadap air 
dari bangunan utama, kemudian penyalur air 
irigasi melalui saluran primer, saluran sekunder, 
menuju ke lahan sawah melalui saluran tersier. 
Kerusakan bangunan utama dan saluran irigasi 
secara umum menyebabkan kehilangan air, akan 
mengancam produksi tanaman. Hasil studi 
menunjukkan bahwa tingkat kerusakan bangunan 
utama dan saluran primer, sekunder, pembuang 
memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif 
terhadap kinerja sistem irigasi. Artinya, semakin 
rendah tingkat kerusakan bangunan utama dan 
saluran irigasinya maka kinerja sistem irigasi 
semakin meningkat. Hasil tersebut sejalan dengan 
Bunganaen (2011) yang mengungkapkan 
kerusakan keseluruhan jaringan irigasi, 
menyebabkan kehilangan air yang pada akhirnya 
efisiensi irigasi rata–rata keseluruhan pada 
jaringan irigasi rendah. Kusuma et	 al. (2012) 
menyatakan, aspek fisik jaringan irigasi 
merupakan aspek skala prioritas pertama dalam 
menentukan kinerja sistem irigasi selain aspek 
produktivitas tanaman, sarana penunjang, 
organisasi personalia, dokumentasi, partisipasi 
P3A. Sementara itu, Mangrio et	 al. (2014) 
menyatakan bahwa keandalan pasokan air di 
jaringan irigasi sekunder sangat rendah akibat 
tingginya kerusakan jaringan irigasi sekunder 
sehingga menyebabkan kinerja sistem irigasi 
berada di bawah kategori kinerja buruk. 
Pembangunan irigasi di NTT telah berlangsung 
lama, namun pengembangan jaringan irigasi 
relatif terbatas dan laju kerusakan jaringan irigasi 
lebih cepat dari laju perbaikan atau 
rehabilitasinya. 

 

 

3.3.5. Frekuensi	Pemeliharaan	Bangunan	dan	
Saluran	

Keberlangsungan infrastruktur irigasi mem-
butuhkan pemeliharaan terhadap aset fisik irigasi 
secara terus-menerus, sekaligus kesinambungan 
dana operasi dan pemeliharaan untuk dapat 
menjaga kelestariannya. Pemeliharaan bangunan 
dan saluran irigasi secara kontinu atau dengan 
frekuensi sesuai dengan standar operasi dan 
pemeliharaan, menyebabkan kelestarian infra-
struktur selalu terjaga. Hasil penelitian meng-
ungkapkan, frekuensi pemeliharaan bangunan 
dan saluran irigasi memiliki pengaruh yang 
signifikan dan positif terhadap kinerja sistem 
irigasi. Artinya, kenaikan frekuensi pemeliharaan 
bangunan dan jaringan irigasi, memiliki pengaruh 
terhadap peningkatan kinerja sistem irigasi. Hal 
ini sejalan dengan penelitian Kisnanto, Hadiani, & 
Ikhsan (2018) bahwa pemeliharaan jaringan 
irigasi yang ditunda akan menghasilkan 
kerusakan yang lebih parah dan menyebabkan 
kinerja jaringan irigasi yang rendah. Demikian 
juga hasil studi Gyasi, Engel, & Frohberg (2006) 
dan Bolaños et	al. (2011) yang menyatakan, akibat 
pemeliharaan jaringan yang tidak mencukupi atau 
buruk menyebabkan kerusakan jaringan irigasi 
dan kinerja sistem irigasi rendah. Kajian yang 
sama tentang pemeliharaan yang buruk dan 
kurangnya kontrol efektif atas praktik irigasi telah 
mengakibatkan jatuhnya banyak sistem irigasi 
(Nhundu, Mushunje, Zhou, & Aghdasi, 2015).  

3.3.6. Partisipasi	 P3A	 dalam	 Pemeliharaan	
Bangunan	 dan	 Saluran,	 Ketersediaan	
Sarana	Penunjang	OP,	Rasio	Tenaga	OP,	
Biaya	OP	dan	Biaya	Rehabilitasi	

Pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi sangat 
berhubungan dengan partisipasi P3A, 
ketersediaan sarana penunjang OP, rasio tenaga 
OP, biaya OP, dan biaya rehabilitasi. Semua 
variabel ini menunjukkan hubungan positif dan 
signifikan terhadap kinerja sistem irigasi. Artinya, 
peningkatan variabel-variabel ini mempengaruhi 
kinerja sistem irigasi. Walaupun tidak semua 
petani berpartisipasi terhadap pemeliharaan 
infrastruktur irigasi, namun banyak studi yang 
mencermati pentingnya partisipasi petani dalam 
pengelolaan sistem irigasi untuk berbagi biaya dan 
berkontribusi terhadap pemeliharaan seperti 
halnya dalam penelitian R. Ismail (2016); Xu & Yao 
(2015); Yami (2013); Yercan et	al. (2009); Zhang, 
Heerink, Dries, & Shi (2013). Studi lain yang 
menunjukkan bahwa petani pengairan lebih 
tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam 
pemeliharaan prasarana irigasi adalah Serunkuma	
et	 al. (2004) dalam	 Omid, Akbari, Zarafshani, 
Eskandari, & Fami (2012).  
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Beberapa studi telah membuktikan bahwa 
rendahnya kemampuan biaya OP dan biaya 
rehabilitasi, mengakibatkan hilangnya sejumlah 
besar air di semua tingkat sistem irigasi (Koc et	al., 
2006). Oleh karena itu, diperlukan cara untuk 
meningkatkan efisiensi, pemulihan biaya yang 
dapat mempertahankan keseluruhan sistem. 
Pemeliharaan merupakan standar operasional, 
meliputi pemeliharaan rutin, berkala dan 
pemeliharaan darurat, semuanya membutuhkan 
pembiayaan. Di Pulau Timor, tidak semua DI 
mempunyai kecukupan keuangan, bahkan untuk 
DI skala kecil sering tidak tersedia biaya OP dan 
hanya dalam keadaan darurat atau bila terjadi 
sesuatu, baru dilakukan perbaikan. Berbeda 
dengan irigasi skala besar, biaya OP dan tenaga OP 
tersedia. Kondisi rasio tenaga OP yang tidak 
memadai untuk pencapaian manajemen yang 
tepat, juga dapat berdampak pada kinerja sistem 
irigasi. Keterbatasan pemerintah kabupaten/kota 
terhadap pembiayaan OP sudah sejak lama 
berlangsung, hal ini menyebabkan kinerja sistem 
irigasi kewenangan kabupaten/kota lebih rendah. 

3.3.7. Kelembagaan	 Kewenangan	 DI	
Kabupaten/Kota,	Provinsi	

Faktor kelembagaan pembagian kewenangan DI, 
yaitu kewenangan kabupaten/ kota, menunjukkan 
pengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja 
sistem irigasi, sedangkan untuk kewenangan 
provinsi menunjukkan pengaruh positif (lebih 
baik disbanding dengan kewenangan 
kabupaten/kota. Hubungan negatif artinya DI 
kewenangan kabupaten/kota lebih rendah/jelek 
kinerja sistem irigasinya dibanding dengan DI 
kewenangan provinsi ataupun pusat, cateris	
paribus. Hal ini sejalan dengan temuan Indriastuti 
& Muktiali (2015) yang menyatakan bahwa aspek 
kelembagaan sangat penting, walaupun kondisi 
sumber daya yang memadai, tidak menjamin 
keseluruhan keberhasilan pengelolaan sumber 
daya, selama aspek kelembagaan masih lemah. 
Lansing (2007); Miller & Page (2007); Mitchell 
(2011) mengungkapkan bahwa sistem irigasi 
tidak hanya terdiri dari sumber daya (sumber air), 
infrastruktur fisik (bangunan utama dan jaringan), 
tetapi juga aktor yang mengelola sumber daya 
(petani dan pengelola irigasi) serta struktur 
pemerintahan yang mengatur tindakan dan 
interaksi para aktor (lembaga irigasi).    

Kelembagaan sistem irigasi yang efisien dapat 
ditunjukkan oleh kinerja sistem irigasi yang baik 
dan sebaliknya. Semakin banyak DI yang menjadi 
kewenangan kabupaten/kota, berdampak pada 
kinerja sistem irigasi tersebut, apalagi kontribusi 
dari dummy variabel kewenangan kabupaten/kota 
pada model regresi komponen utama adalah 

urutan pertama. Implikasi dari hasil penelitian ini 
adalah dimungkinkan pengurangan daerah-DI 
yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 
melalui pendekatan pengaturan kembali standar 
luasan DI yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota agar meningkat kinerja sistem 
irigasinya. 

IV. KESIMPULAN 

Beberapa faktor secara signifikan mempengaruhi, 
baik positif maupun negatif terhadap kinerja 
sistem irigasi. Urutan kontribusi pengaruh adalah 
aspek kelembagaan, kewenangan DI 
kabupaten/kota, produktivitas padi, ketersediaan 
sarana penunjang operasi dan pemeliharaan, 
tingkat kerusakan saluran pembuang, tingkat 
kerusakan saluran sekunder dan tingkat 
kerusakan saluran primer. Intensitas pertanaman 
total menunjukkan hubungan negatif terhadap 
kinerja sistem irigasi di wilayah semi‐arid dengan 
keterbatasan air. Sementara itu, luas DI, 
produktivitas padi, tingkat partisipasi P3A, 
ketersediaan sarana penunjang OP, rasio tenaga 
OP terhadap luas DI, frekuensi pemeliharaan 
bangunan dan saluran, biaya OP, biaya 
rehabilitasi, dummy	 kewenangan DI provinsi 
menunjukan hubungan positif terhadap kinerja 
sistem irigasi. 

Kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/ 
kota (untuk DI di bawah 1.000 ha) lebih jelek 
dibanding dengan kewenangan lainnya. 
Implikasinya, semakin banyak DI yang menjadi 
kewenangan kabupaten/kota maka akan 
berperan menyumbang lebih banyak terhadap 
“kondisi” kinerja sistem irigasi kurang/jelek.  

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan 
kembali terkait standar luasan DI yang menjadi 
kewenangan kabupaten/kota dengan pendekatan 
skala ekonomi luasan tertentu. Hal ini perlu 
dilakukan mengingat kemampuan sumber daya 
manusia dan pembiayaan OP yang terbatas untuk 
menuju kemandirian sistem irigasi. Upaya ini 
diharapkan mampu meningkatkan kinerja sistem 
irigasi secara signifikan yang disesuaikan dengan 
kondisi wilayah (wilayah kering/wilayah 
kekurangan air, wilayah basah/wilayah kelebihan 
air). 
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peningkatan jaringan irigasi berupa data  
e‐monitoring	online. 
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ABSTRACT	

Earthquake	 incident	 in	Sigi	District,	Central	Sulawesi	has	damaging	 the	Gumbasa	 Irrigation	Scheme.	Rehabilitation	of	
irrigation	network	will	be	carried	out	gradually	starting	at	first	stage	from	the	intake	until	the	canal	section	of	BGKn	8	
(Sibalaya)	which	affected	by	the	liquefaction.	Irrigation	operations	need	to	be	carried	out	gradually	for	the	section	which	
has	been	rehabilitated	and	ready	to	be	operated	so	that	the	local	community	can	immediately	grow	crops	and	not	lose	their	
livelihood.		Nevertheless,	the	service	area	and	required	canal	discharge	will	be	much	lower	than	the	design	so	it	will	cause	
some	water	distribution	problems.	This	research	was	conducted	to	formulate	a	pattern	of	irrigation	operations	in	Gumbasa	
Irrigation	 Scheme	 during	 emergency	 situations	 where	 the	 canal	 discharge	 is	 significantly	 lower	 than	 the	 designed.		
Research	was	conducted	by	means	of	data	collection	and	formulation	of	irrigation	operation	scenarios	through	hydraulic	
simulation.	Simulated	scenario	was	an	operation	without	optimization,	optimization	by	using	existing	sluice	gate,	and	
optimization	using	 the	skot	beam.	The	results	showed	 that	 irrigation	operation	without	optimization	can	not	be	done	
because	the	elevation	of	water	can	not	rise	and	flows	to	the	secondary	canal	due	to	the	large	primary	canal	dimension.	The	
use	of	a	sluice	gate	optimization	can	only	elevate	water	elevation	generally	by	1	m	from	the	base	of	the	canal.	In	addition,	
closing	the	sluice	gate	can	result	in	overflow	in	some	canal	segment.	In	the	last	scenario,	utilization	of	the	skot	beam	for	
optimization	 is	 the	 best	 solution.	 Skot	 beams	 can	 elevate	water	 at	 the	 required	 height.	 Skot	 beam	 is	 a	 quite	 good	
infrastructure	for	a	temporary	irrigation	operation	where	the	water	level	can	be	adjusted	even	though	the	discharge	is	
relatively	small.	

Keywords:	optimization,	irrigation	system,	skot	beam,	sluice	gate,	water	level,	DUFLOW	

ABSTRAK	

Kejadian bencana gempa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah telah merusak Daerah Irigasi Gumbasa. Rehabilitasi 
jaringan irigasi akan dilaksanakan secara bertahap dimulai  pada tahap I dari bendung hingga ke ruas saluran di  
BGKn 8 (Sibalaya) yang terdampak likuifaksi. Operasi irigasi perlu dilakukan secara bertahap pada jaringan irigasi yang 
telah selesai direhabilitasi dan siap diairi sehingga masyarakat sekitar dapat segera bercocok tanam dan tidak 
kehilangan mata pencaharian. Namun demikian, luas layanan dan debit yang diperlukan jauh lebih rendah 
dibandingkan desain sehingga akan mengakibatkan beberapa kendala distribusi air. Penelitian ini dilakukan untuk 
merumuskan pola operasi irigasi DI Gumbasa pada kondisi darurat dimana debit yang dialirkan jauh lebih kecil 
dibandingkan debit rencana. Penelitian dilakukan dalam bentuk pengumpulan data dan perumusan skenario operasi 
irigasi melalui simulasi hidraulik. Skenario yang disimulasikan adalah operasi tanpa optimasi, optimasi operasi irigasi 
dengan menggunakan pintu sorong eksisting, dan optimasi operasi irigasi menggunakan skot balok. Berdasarkan hasil 
permodelan, operasi irigasi tanpa optimasi tidak dapat dilakukan karena elevasi air tidak dapat naik dan mengalir ke 
saluran sekunder dikarenakan besarnya dimensi saluran primer. Optimasi penggunakan pintu sorong hanya dapat 
meninggikan elevasi air sekitar 1 m dari dasar saluran. Selain itu jika optimasi dilakukan dengan penutupan pintu 
sorong secara total dapat mengakibatkan air melimpas keluar di beberapa lokasi. Pada skenario terakhir pemanfaatan 
skot balok untuk optimasi merupakan solusi yang terbaik. Skot balok dapat meninggikan air pada ketinggian yang 
dibutuhkan. Skot balok adalah bangunan yang cukup baik untuk pengatur muka air sementara dimana ketinggian muka 
air dapat diatur walaupun debit yang mengalir relatif kecil. 

Kata kunci: optimasi,	jaringan	irigasi,	skot	balok,	pintu	sorong,	elevasi	muka	air,	DUFLOW 
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I. PENDAHULUAN		

Daerah Irigasi (DI) Gumbasa berada di Kabupaten 
Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, daerah layanannya 
meliputi Kabupaten Sigi dan Kota Palu. 
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/ 
2015, DI Gumbasa berada dalam kewenangan 
pusat dengan luasan 8.180 ha. Rehabilitasi DI 
Gumbasa adalah salah satu dari tujuh Proyek 
Strategis Nasional (PSN) pembangunan irigasi dan 
bendung dalam rangka mewujudkan ketahanan 
pangan nasional. Keberadaan DI Gumbasa sangat 
penting baik dalam hal pemenuhan kebutuhan 
pertanian maupun ekonomi masyarakat. Dengan 
adanya suplai air dari DI Gumbasa, petani dapat 
menanam padi rata-rata dua kali dalam setahun 
dan apabila air dikelola dengan baik dapat 
ditingkatkan hingga 3 kali (Irawan et	 al., 2013). 
Suplai air irigasi yang baik di DI Gumbasa 
memungkinkan pendapatan petani menjadi lebih 
tinggi (Muzdalifah, 2014). 

Peristiwa Gempa Bumi tanggal 28 September 2018 
tepatnya pukul 18.02 WITA dengan Magnitudo 7,4 
pada Kedalaman 10 km dpl di Palu-Sigi-Donggala 
Propinsi Sulawesi Tengah mengakibatkan 
kerusakan bangunan dan saluran irigasi DI 
Gumbasa. Kerusakan lebih parah diakibatkan oleh 
likuifaksi di beberapa lokasi yang menyebabkan 
saluran terputus dan lahan fungsional rusak. 
Lokasi likuifaksi terparah terdapat di Petobo, Lolu, 
Jono Oge, dan Sibalaya yang menyebabkan 
pergerakan lateral maksimal ratusan hingga 
ribuan meter (Bradley et	al., 2019; Watkinson & 
Hall, 2019). Peta lokasi likuifaksi dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

Likuifaksi merupakan salah satu dampak dari 
gempa dalam zona material tertentu. Idriss & 
Boulanger (2006) mengatakan bahwa likuifaksi 
adalah suatu peristiwa perubahan tanah dari fase 
padat menjadi fase cair akibat kenaikan tekanan 
air pori dalam rongga tanah. Wilayah yang 
umumnya terjadi likuifaksi adalah daerah dengan 
kondisi endapan pasir, lanau dan memiliki 
karakter granular jenuh air dengan kepadatan 
rendah, non kohesif, tekanan air pori dalam 
sedimen matrik, muka air tanah dangkal yang 
berada pada lokasi pergerakan permukaan ko-
seismik melebih nilai batas ambangnya karena 
adanya getaran tanah seketika akibat gempa bumi 
(Iwasaki, Arakawa, & Tokida, 1984).  

Peristiwa likuifaksi dapat menimbulkan amblesan, 
keruntuhan, tilting pada bangunan, ground	
cracking, kelongsoran, dan kerusakan sarana 
publik. Sebagai contoh saat gempa bumi Kobe 
1995, Turki 2002, Taiwan 1999, India 2001, 
Maumere I Desember 1992, Aceh dan Nias 26 
Desember 2004, Bengkulu, 2000, Yogyakarta 27 

Mei 2006 yang diikuti dengan fenomena peristiwa 
likuifaksi. 

Likuifaksi yang terjadi di DI Gumbasa ini 
menyebabkan terputusnya saluran primer 
sehingga area yang dapat diairi menurun dari 
8.180 ha menjadi seluas 878 Ha. Gambaran kondisi 
likuifasi yang terjadi di saluran primer (Sibalaya) 
dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar	1 Peta Lokasi Likuifaksi di DI Gumbasa 

 

 
Gambar	2 Lokasi Likuifaksi di Sibalaya 

BWS Sulawesi III melaksanakan rehabilitasi 
jaringan irigasi secara bertahap. Tahap I dilakukan 
mulai dari bendung hingga ke ruas saluran di BGKn 
8 (Sibalaya) yang terdampak likuifaksi. Operasi 
irigasi pun perlu dilakukan secara bertahap pada 
jaringan irigasi yang telah selesai direhabilitasi dan 
siap diairi sehingga masyarakat sekitar dapat 
segera bercocok tanam dan tidak kehilangan mata 
pencaharian. Namun demikian, luasan lahan yang 
dapat diairi pada Tahap I hanya sekitar 10% dari 
total luasan daerah irigasi. Hal ini dapat 
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berdampak terhadap kondisi hidrolis saluran 
dimana debit yang dialirkan jauh lebih kecil 
dibandingkan debit desain sehingga muka air 
saluran tidak akan mencapai muka air rencana. 
Pada kondisi ini, distribusi air ke jaringan 
sekunder atau tersier akan terganggu.  

Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan pola 
operasi irigasi DI Gumbasa pada kondisi darurat, 
dimana debit yang dialirkan jauh lebih kecil 
dibandingkan debit rencana. Penelitian dilakukan 
dalam bentuk pengumpulan data dan perumusan 
skenario operasi irigasi melalui simulasi hidraulik. 
Simulasi hidraulik dalam penelitian ini dilakukan 
menggunakan perangkat lunak DUFLOW. 
DUFLOW dipilih pada studi kasus ini karena 
kemampuannya dalam mensimulasikan kondisi 
hidraulik dan kemudahan penggunaan (STOWA, 
2005). 

II. METODOLOGI		

Penelitian ini dilakukan dalam upaya tanggap 
bencana gempa dan likuifaksi. Dengan demikian, 
metode yang dipilih mempertimbangkan 
ketersediaan data yang ada, kecepatan, dan 
kemudahan analisis. Langkah-langkah penelitian 
yang dilakukan seperti yang tergambar pada 
Gambar 3. Penelitian dimulai dengan 
pengumpulan data baik data sekunder dari BWS 
Sulawesi III maupun data kondisi eksisting 
berdasarkan survey lapangan. Data tersebut 
kemudian digunakan untuk mengkonfigurasi 
model hidraulik menggunakan perangkat lunak 
DUFLOW. Kalibrasi dilakukan untuk memastikan 
akurasi model hidraulik. Selanjutnya, analisis 
skenario dilakukan melalui simulasi dalam model 
hidraulik untuk menyusun rekomendasi langkah 
operasi irigasi yang perlu dilakukan. 

 

Gambar	3 Diagram Alir Penelitian 

2.1. Pengumpulan	Data		

Kegiatan pengumpulan data sekunder meliputi 
beberapa data yang diperlukan untuk analisis, 
yaitu: 

1. Data debit intake eksisting 

Data debit yang digunakan adalah data yang 
sudah diaplikasikan di lapangan. Data debit 
yang tersedia adalah data debit di papan 
operasi dan hasil wawancara dengan petugas 
operasi dan pemeliharaan irigasi.  

2. Data penampang melintang dan memanjang 

Data penampang melintang dan memanjang 
didapatkan dari data as	 built	 drawing hasil 
kegiatan rehabilitasi/perbaikan terakhir yaitu 
kegiatan pada tahun 2017 oleh BWS Sulawesi 
III. 

3. Data muka air  
Data muka air yang dipakai adalah muka air 
normal yang sudah diaplikasikan di lapangan. 
Data ini didapat dengan cara melihat bekas 
warna tinggi muka air pada dinding saluran. 
Pendekatan ini dipilih karena tidak terdapat 
data historis dan saluran dikeringkan setelah 
gempa sehingga ketinggian air tidak dapat 
diukur secara langsung. 

4. Kekasaran saluran 

Kekasaran saluran direpresentasikan sebagai 
parameter koefisien Chezy.	 Besaran nilai 
koefisien Chezy tergantung pada karakteristik 
aliran dan kekasaran saluran (Sujatmiko, 
2006). Koefisien kekasaran Chezy awal yang 
digunakan adalah sebesar 40 yaitu kondisi 
saluran lama yang mulai mengalami kerusakan 
sebagaimana tampak pada Gambar 4. 

 
Gambar	4 Kondisi Saluran Irigasi DI Gumbasa 
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2.2. Konfigurasi	Model	Hidarulik	

Saluran Primer DI Gumbasa mulai BGKn 1c - BGKn 
7 merupakan saluran buatan dengan tipikal 
saluran trapesium. Pada kasus ini perilaku 
hidraulik dari saluran primer ini akan analisis 
dengan simulasi hidraulik sehingga kondisi aliran 
berupa debit, kecepatan, dan elevasi muka air 
dapat dianalisis. Simulasi hidraulik dilakukan 
dengan menggunakan perangkat lunak DUFLOW. 
Sebagai model hidraulik satu dimensi, DUFLOW 
memiliki kemampuan untuk mensimulasikan 
aliran unsteady	flow pada saluran terbuka. Dengan 
menggunakan perangkat lunak ini, saluran dan 
bangunan air dapat langsung dimodelkan, 
dianalisa dan dievaluasi. DUFLOW banyak 
digunakan dalam analisis hidraulik saluran irigasi 
dan pengembangan skenario operasi aliran (de 
Sousa, Wambua, Raude, & Mutua, 2019; Gammal & 
Ali, 2011; Noha, S, A. M., M. M, & Heba, K, 2017; 
Situngkir, 2016; Theol, Jagers, Suryadi, & Fraiture, 
2019). Dalam DUFLOW, perubahan elevasi air dan 
debit dianalisis dengan menggunakan rumus St. 
Venant yaitu kontinuitas dan momentum 
(Clemmens, Holly, & Schuurmans, 1993). 

Pada model DUFLOW, skema jaringan primer 
BGKn 1c – BGKn 7 yang dimodelkan tergambarkan 
sebagai garis dan titik tinjau yang berasal dari data 
seperti geometri saluran, bangunan air, pola 
operasi pintu. Kebutuhan debit yang digunakan 
adalah dengan memperhitungkan tanaman 
eksisting yaitu padi.   Skematisasi skema jaringan 
primer BGKn 1c – BGKn 7 dapat dilihat pada 
Gambar 5. 

 
Gambar	5 Skematisasi Skema Jaringan Primer  

BGKn 1c – BGKn 7 

Pada permodelan saluran primer dari BGKn 1c - 
BGKn 7, kondisi batas di hulu saluran induk yang 
digunakan adalah debit intake sebesar 9 m3/s 
untuk kondisi dengan luas layanan 8.180  ha dan 

1,9 m3/s untuk kondisi sengan luas layanan 878 ha, 
Debit yang keluar pada saluran induk di bangunan 
bagi didapatkan dari data sekunder skema 
Jaringan irigasi DI Gumbasa. Bangunan bagi sadap 
pada saluran induk ini digolongkan menjadi dua 
yaitu bangunan bagi sadap untuk saluran sekunder 
(BGKn 3, BGKn 5 dan BGKn 6) dan bangunan sadap 
tersier (BGKn 1, BGKn 3a, BGKn 3b, BGKn 4a, BGKn 
4b, BGKn 5a, BGKn 6a, dan BGKn 6b). Total debit 
keluar di seluruh bangunan bagi sadap adalah  
1,43 m3/s.  

2.3. Kalibrasi	Model	Hidarulik	

Ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan 
untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan 
performa dari suatu model numerik. Pendekatan 
yang umum untuk mengatasi perbedaan dalam 
hasil dari suatu model dan meningkatkan akurasi 
dari hasil di lapangan yang dimodelkan adalah 
meningkatkan aspek geometri dan atau faktor di 
rumus perhitungan fisik. Namun, semakin tinggi 
kompleksitas suatu model tidak selalu dapat 
menghasilkan hasil yang baik karena keterbatasan 
data dan kesulitan dalam memprediksi parameter 
pada model. Pendekatan yang dapat dilakukan 
untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 
kalibrasi melalui kondep  black	box model	(Bruen & 
Yang, 2006). 

Dalam model DUFLOW konsep black	box	model ini 
digunakan dengan membuat kondisi semirip 
mungkin dengan kondisi lapangan dengan 
merubah nilai kekasaran saluran sehingga hingga 
elevasi air pada model mendekati elevasi pada 
lapangan. Tinggi elevasi muka air yang 
dibandingkan pada penelitian ini adalah pada 
bangunan BGKn 3, BGKn 5 dan BGKn 6. Diantara 
berbagai parameter hidraulik suatu saluran, 
kekasaran saluran merupakan salah satu 
parameter yang mempunyai peran penting dalam 
permodelan hiraulik. Kekasaran saluran memiliki 
nilai yang bermacam-macam tergantung kepada 
jenis permukaaan saluran, tanaman yang 
menutupi saluran, bentuk dari saluran (Ramesh R., 
Datta Bithin, Bhallamudi S. Murty, & Narayana A., 
2000). Kekasaran saluran bukan merupakan 
parameter yang tetap namun bervariasi sesuai 
dengan kondisi saluran sepanjang jaringan irigasi. 
Kalibrasi nilai kekasaran tersebut banyak 
dilakukan melalui model hidraulik (Patro, 
Chatterjee, Mohanty, Singh, & Raghuwanshi, 2009; 
Usul & Turan, 2006; Vijay, Sargoankar, & Gupta, 
2007; Wasantha Lal A. M., 1995).  

2.4. Skenario	Permodelan	

Dalam rangka mendapatkan gambaran 
karateristik hidraulik saluran primer DI Gumbasa 
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dari BGKn 1c - BGKn 7, empat skenario akan 
disimulasikan di model ini yaitu: 

Skenario 1 : Kondisi sebelum gempa dengan 
debit 9 m3/s (sebagai dasar 
kalibrasi model) 

Skenario 2    : Kondisi pasca gempa debit (1,9 
m3/s) disesuaikan dengan untuk 
padi tanpa optimasi 

Skenario 3a   : Kondisi pasca gempa debit (1,9 
m3/s) dengan optimasi pintu 
sorong eksisting membuka/ 
menutup pintu untuk meninggikan 
muka air 

Skenario 3b   : Kondisi pasca gempa debit (1,9 
m3/s) dengan optimasi pintu 
sorong eksisting ditutup dan 
dilimpaskan dari atas daun pintu           
pintu  

Skenario 4    : Kondisi pasca gempa debit (1,9 
m3/s) dengan menggunakan skot 
balok 

III. PEMBAHASAN	

Berdasarkan hasil pemodelan pada Skenario 1 
(Gambar 6), kalibrasi dilakukan sehingga elevasi 
muka air pada bangunan BGKn 3, BGKn 5, dan 
BGKn 6 pada model menunjukan kemiripan tinggi 
elevasi muka air di lapangan. Hasil kalibrasi dan 
pemodelan ini dapat dilihat pada Gambar 7.  Dari 
hasil kalibrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
input parameter pada model numerik telah dapat 
mewakili kondisi eksisting yang terjadi di 
lapangan. Elevasi muka air hasil pemodelan pada 
BGKn 3, BGKn 5, dan BGKn 6 berturut-turut adalah 

elevasi +2 m, +1,9 m dan +2,1 m dari dasar saluran. 
Pada skenario ini, jika dibandingkan elevasi muka 
air ini dengan elevasi dasar bangunan sadap maka 
semua bangunan sadap dapat terairi dengan baik. 
Parameter hidrolis pada Skenario 1 ini menjadi 
input acuan dalam menghasilkan hasil simulasi 
skenario lainnya.  

Dengan terputusnya saluran primer pada lokasi 
BGKn 8 karena likuifaksi, debit aliran sebesar 9 
m3/s ini sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan 
karena luas layanannya telah berubah. 
Terputusnya saluran primer di Sibalaya telah 
menurunkan luas layanan dari 8.180 ha menjadi 
878 ha. Jika debit ini tetap dipakai maka 
kemungkinan besar air yang digunakan akan 
terbuang dan menyebabkan masalah banjir di hilir 
yaitu di Sibalaya (BGKn 8).  

Dari hasil permodelan Skenario 2 (Gambar 8), 
dengan luas layanan irigasi lebih kecil yaitu 878 ha 
dan debit inlet sebesar 1,9 m3/s, terlihat muka air 
tidak dapat mencapai ketinggian yang 
direncanakan hal ini disebabkan karena dimensi 
saluran eksisting terlalu besar jika dibandingkan 
dengan volume air. Pada Gambar 8, terlihat muka 
air lebih rendah dari pada elevasi dasar semua 
bangunan sadap sehingga air tidak dapat mengaliri 
sawah yaitu 0,4 m dari dasar saluran. Pada 
Skenario ini terlihat bahwa tanpa pengaturan 
bangunan pengatur debit maka air tidak dapat 
mengalir ke saluran sekunder. Oleh karena itu 
perlu dilakukan perubahan pengaturan terhadap 
bangunan pengatur debit tersebut. 

 
Gambar	6 Hasil Pemodelan pada Skenario 1  
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Gambar	7 Hasil Kalibrasi Pemodelan 

Pada Skenario 3a (Gambar 9), optimasi operasi 
irigasi dilakukan dengan mengatur bukaan pintu. 
Bukaan pintu diubah sedemikian rupa melalui 
metode trial	 and	 error hingga elevasi muka air 
dapat mencapai elevasi yang diinginkan. Namun 
demikian, hal ini tidak dapat tercapai pada bukaan 
pintu yang sangat kecil (10 cm). Pada Gambar 9 
dapat dilihat optimasi penggunakan pintu sorong 
hanya dapat men ninggikan elevasi air sekitar 1 m 
dari dasar saluran. Skenario diatas membuktikan 
bahwa pintu sorong dengan tipe aliran bawah 
mempunyai karateristik mengalirkan debit yang 
besar namun tidak dapat meninggikan muka air 
dengan baik.  

Pada skenario 3b (Gambar 10), optimasi pintu 
exisiting dengan menutup pintu di tiap bangunan 
sadap BGKn 3, 5, 6, dan 7 sehingga air mengalir 

melalui bagian atas pintu. Pola operasi ini dapat 
meninggikan elevasi muka air melebihi ketinggian 
yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena 
daun pintu sorong yang ada memiliki tinggi 2,5 m 
dan sistem pengalirannya berubah dari aliran 
bawah menjadi sistem melimpas dari atas. Namun 
demikian berdasarkan hasil simulasi, terdapat 
tinggi muka air yang melebihi tanggul (melimpas) 
di ruas dekat BGKn 5 dan 6. Kondisi seperti ini 
tidak disarankan walaupun dari tersimulasikan 
muka air lebih tinggi dari pada elevasi dasar semua 
bangunan sadap sehingga air dapat mengaliri 
sawah. 

Pada Skenario 4 (Gambar 11), pengaturan tinggi 
muka air dilakukan dengan memanfaatkan skot 
balok pada bangunan BGKn 3, BGKn 5, BGKn 6, dan 
BGKn 9. Dari hasil permodelan ketinggian Skot 
balok untuk meningkatkan elevasi muka air sesuai 
dengan elevasi rencana pada BGKn 3, BGKn 5, 
BGKn6 dan BGKn 7 berturut–turut adalah 1,75 m, 
1,7 m, 1,7 m, dan 1,9 m dari dasar saluran. Dari 
hasil permodelan, terlihat muka air lebih tinggi 
dari pada elevasi dasar semua bangunan sadap 
sehingga air dapat mengaliri sawah yaitu sekitar 
1,5 m dari dasar saluran. 

Hasil simulasi keempat skenario dapat dirangkum 
dalam Tabel 1. Dari keempat skenario, dapat 
disimpulkan bahwa optimasi operasi irigasi 
menggunakan skot balok pada Skenario 4 
merupakan alternatif yang paling sesuai. Skot 
balok mudah dipasang dan dioperasikan untuk 
mengatur muka air pada debit yang jauh lebih kecil 
dibandingkan debit desain saluran. 

 
Gambar	8 Hasil Pemodelan pada Skenario 2  
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Gambar	9 Hasil Pemodelan pada Skenario 3a

 
Gambar	10 Hasil Pemodelan pada Skenario 3b  
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Gambar	11 Hasil Pemodelan pada Skenario 4 

Tabel	1 Rangkuman Hasil pada Setiap Skenario 
Pemodelan 

Skena-
rio 

Kondisi 

Seluruh 
Bangunan 

Sadap 
Terlayani 

Ketera-
ngan 

1 Kondisi sebelum 
bencana, debit 9 
m3/s 

Ya Digunakan 
untuk 
kalibrasi 

2 Kondisi pasca 
bencana (debit 
1,9 m3/s) tanpa 
optimasi operasi 
irigasi 

Tidak  

3a Kondisi pasca 
bencana (debit 
1,9 m3/s) 
dengan optimasi 
operasi irigasi 
menggunakan 
pintu sorong 

Tidak  

3b Kondisi pasca 
bencana (debit 
1,9 m3/s) 
dengan optimasi 
operasi irigasi 
menggunakan 
pintu sorong 
(ditutup total) 

Ya Terjadi 
limpasan 
di BGKn 5 
dan 6 

4 Kondisi pasca 
bencana (debit 
1,9 m3/s) 
dengan optimasi 
operasi irigasi 
menggunakan 
skot balok 

Ya  

Ilustrasi penerapan Skenario 4 dapat dilihat pada 
Gambar 12 dimana skot balok dapat langsung 
diterapkan pada sponneng pintu eksisting. 
Penggunaan skot balok ini akan merubah pola 
pengaliran dimana air akan mengisi tampungan di 
ruas hulu sebelum dapat mengairi lahan dan 
mengalir ke ruas hilirnya. Pada debit sebesar 1,9 
m3/s waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 
seluruh tampungan adalah sekitar 24 jam. Untuk 
itu direkomendasikan mengalirkan debit sesuai 
desain saluran terlebih dahulu (9 m3/s) sehingga 
tampungan terisi lalu kemudian debit tersebut 
dikurangi sesuai kebutuhan lahan (1,9 m3/s). 

Di sisi lain, aspek lain yang perlu diperhatikan pada 
saat menggunakan skot balok sebagai bangunan 
pengatur adalah sedimentasi. Penggunakan skot 
balok menyebabkan kondisi aliran menjadi aliran 
sub kritis sehingga rentan terjadi sedimentasi.  
Penerapan pola operais ini perlu didukung 
pengendalian sedimen yang baik pada bangunan 
penangkap pasir ataupun pengerukan secara 
berkala di beberapa ruas saluran. 

 
Gambar	12 Ilustrasi Penerapan Skenario 4 
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IV. KESIMPULAN	

Software DUFLOW dapat digunakan untuk 
menganalisa kondisi hidrolis dalam optimasi 
pengaturan bangunan pengatur pada jaringan 
irigasi.  Pintu sorong dengan tipe aliran bawah 
mempunyai karateristik mengalirkan debit yang 
besar namun tidak dapat meninggikan muka air 
dengan baik, sehingga penggunaan pintu air untuk 
meninggikan muka air pada debit kecil tidak 
disarankan. Skot balok merupakan solusi terbaik 
untuk optimasi pemberian air di saluran primer DI 
Gumbas dari BGKn 1 – BGKn 7. Ketinggian Skot 
balok pada BGKn 3, BGKn 5, BGKn 6 dan BGKn 7 
berturut–turut adalah 1,75 m, 1,7 m, 1,7 m, dan 1,9 
m dari dasar saluran.  

Penggunaan skot balok dapat berimplikasi 
terhadap tampungan yang mudah terisi oleh 
sedimen khususnya BGKn 1c – BGKn 3. Untuk 
mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan 
analisa sedimen, optimasi bangunan pengendali 
sedimen di bendung Gumbasa, atau pengerukan 
secara berkala. 
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dalam bidang ke-irigasi-an. Terbit pertama kali tahun 1986 dengan nama Jurnal Informasi Teknik dan pada tahun 2006 
berganti nama menjadi Jurnal Irigasi yang diterbitkan 2 (dua) kali setahun yaitu pada bulan Juni dan November. Dengan 
komitmen terus menjaga dan meningkatkan kualitas dalam setiap terbitannya, mulai tahun 2011 Jurnal Irigasi 
mempercepat penebitan dalam setiap tahunnya menjadi bulan Mei	dan Oktober. Jurnal Irigasi terbuka untuk umum, 
peneliti, akademisi, praktisi dan pemerhati masalah irigasi. 

 STRUKTUR	PENULISAN	

Bagian pembuka dalam naskah terdiri dari judul, abstrak, dan kata kunci. Isi utama naskah terdiri dari Pendahuluan, 
Metodologi, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, Ucapan Terima Kasih serta Daftar Pustaka. 

 FORMAT	HALAMAN	

Naskah sebaiknya tidak lebih dari 14 halaman dan format data yang dikirimkan dalam bentuk Ms. Office (.doc/.docx). 
Naskah ditulis dalam kertas A4 (21 cm x 29,7 cm), dengan format halaman mirror	margins. Naskah dibuat dengan 
margin atas 3 cm, bawah 2,5 cm, dalam 3 cm dan luar 2 cm.  

 FORMAT	PENULISAN	

Judul dan abstrak dibuat dalam 1 (satu) kolom. Judul sebaiknya dibuat tidak lebih dari 15 kata, menggunakan jenis 
huruf Cambria 12 pt, huruf besar, bold, center, 1 spasi. Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, memuat 
200-250 kata dalam satu paragraf, tidak menampilkan gambar ataupun tabel, justified, Cambria 9 pt, 1 spasi.  Isi naskah  
dibuat dalam 1 (satu) kolom, Cambria 10 pt, 1 spasi, jarak antar paragraf 6 pt.  

 PEMBABAN	

1. Bab	
Judul Bab ditulis dengan huruf kapital, left aligned, bold, Cambria 10 pt, 1 spasi, penomoran menggunakan angka 
Romawi diikuti titik. 

2. Subbab	
Judul subbab ditulis dengan huruf kecil (huruf awal kata kapital), left aligned, bold, Cambria 10 pt, 1 spasi, 
penomoran menggunakan angka bab diikuti titik angka diikuti titik. 

3. Subsubbab	
Judul subsubbab ditulis dengan huruf kecil (huruf awal kata kapital), left aligned, Cambria 10 pt, 1 spasi, penomoran 
menggunakan angka.  

 JUMLAH	HALAMAN	TIAP	ARTIKEL	

Jumlah halaman tiap artikel harus genap, maksimal 14 halaman. 

 PROSES	PENERBITAN	

1. Naskah diseleksi berdasar kesesuaian topik dan kelengkapan naskah; 
2. Naskah didistribusikan kepada Dewan Redaksi; 
3. Rapat Dewan Redaksi I. Naskah yang telah diseleksi, selanjutnya didistribusikan kepada Mitra Bestari. 
4. Penulis memperbaiki naskah berdasarkan masukan Dewan Redaksi dan Mitra Bestari. 
5. Rapat Dewan Redaksi II. Bila perbaikan naskah sudah sesuai dilakukan penyuntingan akhir oleh Redaksi Pelaksana 

Jurnal Irigasi, bila belum sesuai naskah dikembalikan lagi kepada penulis untuk diperbaiki kembali. 

 PENERBITAN	

1. Hak cipta naskah yang dimuat sepenuhnya ada pada Jurnal Irigasi. 
2. Penulis akan menerima cetak Jurnal Irigasi setelah terbit. 
3. Jadwal penerbitan adalah bulan Mei dan Oktober setiap tahun. 
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TEMPLAT	PENULISAN	
	

 
 
 

	
	

JUDUL	NASKAH	DALAM	BAHASA	INDONESIA	

JUDUL	NASKAH	DALAM	BAHASA	INGGRIS	

Judul	dibuat	singkat	(9‐14	kata),	spesifik,	menarik,	dan	informatif	yang	menggambarkan	substansi	naskah	(efektif).	
	Judul	bukan	metode	atau	nama	kegiatan	(proyek)	

Oleh:	

Penulis	Pertama1),	Penulis	Kedua2),	Penulis	Ketiga3)	

Nama	Penulis	tidak	disertai	gelar,	nama	institusi	dan	alamat	korespondensi	penulis	harus	lengkap	serta	jelas	

1)Institusi Penulis Pertama 
Alamat institusi Penulis Pertama, Kota, Negara 

2)Institusi Penulis Pertama 
Alamat institusi Penulis Pertama, Kota, Negara 

3)Institusi Penulis Pertama 
Alamat institusi Penulis Pertama, Kota, Negara 

Komunikasi Penulis, Telp: +62-3456789; email: penulis@penulis.com		
Naskah ini diterima pada tanggal bulan tahun; revisi pada tanggal bulan tahun; 

disetujui untuk dipublikasikan pada tanggal bulan tahun	

	
ABSTRACT/	ABSTRAK	

Abstrak	ditulis	dalam	2	(dua)	bahasa	yaitu	bahasa	Inggris	dan	bahasa	Indonesia.	Abstrak	Bahasa	Inggris	ditulis	terlebih	dahulu	bila	isi	
naskah	dalam	bahasa	Indonesia,	dan	sebaliknya.	Abstrak	dibuat	singkat,	menggambarkan	tujuan,	hasil	dan	kesimpulan.	Sering	kali	
Abstrak	ditampilkan	tanpa	naskah	secara	lengkap,	oleh	sebab	itu	Abstrak	harus	dapat	berdiri	sendiri.	Oleh	karena	itu	sebaiknya	
dihindari	adanya	kutipan,	singkatan	yang	tidak	standar/tidak	umum,	bila	memang	harus	ditulis,	pada	bagian	awal	Abstrak	perlu	

diberikan	penjelasannya.	Abstrak	memuat	200	–	250	kata,	ditulis	dalam	satu	alinea	

Keywords/Kata	Kunci	

Kata	kunci	dapat	menunjukkan	hal‐hal	yang	menjadi	fokus	dalam	naskah	tersebut.	Keywords/Kata	Kunci	minimal	5	(lima)	buah.	

	
I. PENDAHULUAN	

Pendahuluan	sekurang‐kurangnya	memuat	:		
 Latar	belakang	berisi	alasan	ilmiah	dan	fenomena	aktual	yang	penting	diteliti;		
 Pengantar	tentang	profil	wilayah	kajian/riset	beserta	penjelasan	mengenai	alasan	pemilihannya;		
 Masalah	aktual	apa	yang	perlu	solusi;		
 Tujuan	penelitian;		
 Metode	penelitian	secara	umum;		
 Hipotesis	(jika	ada)	dengan	bahasa	yang	lebih	populer;		

	

II. METODOLOGI	

Metode	sekurang‐kurangnya	memuat:		
 Metode	penelitian	secara	umum;		
 Metode	penelitian	untuk	menjawab	tujuan	dan	sasaran;		
 Hipotesis	(bila	ada)	dengan	bahasa	yang	lebih	populer;		
 Lokasi;		
 Metode	menghimpun	data	primer	(sampling),	cara	pengukuran	dan	komputasi	(bahan	dan	alat	terlibat);		
 Metode	mencakup	uji	hipotesis	probabilistik	(uji	statistik)	dan/atau	deterministik	(mate‐matik)	jika	ada.	

	

	

ISSN 1907-5545 (Cetak)
ISSN 2615-4277 (Daring)

Terakreditasi Kemenristek Dikti (Peringkat 2)
jurnalirigasi_pusair.pu.go.id

JURNAL 
I R I G A S I 
Vol. XX No. Y (20ZZ) 



 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H
uj

an
 B

ul
an

an
 (

m
m

)

Bulan

Curah Hujan Rata-Rata (Normal)
Ekstrim Basah (R 10 %)
Ekstrim Kering (R 90 %)

III. HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

Hasil	dan	diskusi	sekurang‐kurangnya	memuat	:		
 Hasil	analisis	fenomena	di	wilayah	penelitian	yang	relevan	dengan	tema	sentral	kajian,	dan	tujuan	serta	sasaran	penelitian;		
 Bahasan	singkat	tentang	hasil	analisis,	verifikasi	dan/atau	validasi;		
 Penjabaran	hasil	verifikasi/validasi.		
 
1. Tabel 

a) Jenis	tabel	yang	dipergunakan	adalah	“Table	Simple	1”	(tanpa	garis	vertikal)		
b) Judul	tabel	ditulis	di	atas	tabel.		
c) Jenis	huruf	judul	tabel	Cambria	9	pt	Bold	
d) Uraian	tabel	Cambria	9	pt	Normal		
e) Jenis	huruf	isi	tabel	Cambria	8	–	9	pt		
f) Jenis	huruf	sumber	tabel	Cambria	8	–	9	pt		
g) Contoh:		

 
Tabel	1 Uraian Judul Tabel 

Judul 
Kolom 

(satuan) 
Judul Kolom (satuan) 

1 5 
2 6 
3 7 

4 8 
Sumber:	literatur/hasil	analisis	

  
2. Gambar 

a) Judul	gambar/grafik	ditulis	di	bawah	gambar/grafik;	
b) Jenis	huruf	judul	gambar/grafik	Cambria	9pt	Bold,		
c) Uraian	gambar/grafik	Calibri	9	pt	Normal		
d) Contoh:	

 

 

 

 

 

	

	

		Gambar	1 Uraian Judul Gambar																																												Gambar	2 Uraian Judul Gambar/Grafik 

	
IV. KESIMPULAN		

Kesimpulan	dibuat	singkat	dan	dapat	membuat	pembaca	memahami	substansi	dari	naskah	tersebut.	Dapat	diikuti	dengan	saran	atau	
rekomendasi	terhadap	penelitian	selanjutnya.	Masalah	‐	Tujuan	‐	Hasil	dan	Pembahasan	‐	Kesimpulan	harus	konsisten.		

UCAPAN	TERIMA	KASIH	

Ucapan	Terima	Kasih	merupakan	bagian	terpisah	yang	dibuat	di	bagian	akhir	naskah,	sebelum	Daftar	Pustaka	yang	wajib	dibuat.	Pada	
bagian	ini	ditulis	pihak‐pihak	yang	telah	membantu	melaksanakan	penelitian	serta	menyusun	naskah	jurnal	tersebut.	

DAFTAR	PUSTAKA	

 Hindari	indikasi	plagiat;		
 Hanya	referensi	yang	muncul	pada	naskah	yang	dicantumkan	dalam	daftar	pustaka	atau	sebaliknya;		
 Penulisan	Daftar	Pustaka	mengacu	pada	gaya	penulisan	APA	style;	
 Disusun	secara	alfabetis,	tidak	menggunakan	nomor;	
 Penulisan	Daftar	Pustaka	agar	menggunakan	aplikasi	manajemen	referensi	seperti	Zotero,	Mendeley,	dll.	
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Pembaca Yth, 
 
Untuk peningkatan kualitas penerbitan Jurnal Irigasi, kami akan sangat berterima kasih apabila 
Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan masukan, kritik maupun saran, yang dapat disampaikan 
kepada kami melalui surat, e‐mail, website sebagaimana disampaikan dibawah ini : 

Tlp.                   : 021-8801365, etc. 309 

Website          : jurnalirigasi_pusair.pu.go.id 

E-mail             : jurnalirigasi@pu.go.id, jurnalirigasi.bli@gmail.com  
 
 
 

Sosial media : Instagram @jurnalirigasi 
 
 
- Redaksi - 
 
              
Masukan/kritik/saran untuk Jurnal Irigasi :
 
………………………………………………………………………………...………..………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 
……………….,……………. 

 
                                                                          
 

(……………………………) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                              Kepada Yth. : 
                                                              Redaksi Jurnal Irigasi, 
                                                              BALAI LITBANG IRIGASI 
                                                              Jl. Cut Meutia, Kotak Pos 147 
                                                              BEKASI 17113 

 



 SURAT	PERNYATAAN	PROOF	READING 
 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama :  ……………………………….. 

Menyetujui proof	 reading	 tulisan/artikel jurnal saya	 dengan judul: 

“………………………………….............................................................................................................	 “ 

untuk diterbitkan pada Jurnal Irigasi Vol. XX No. Y, Tahun 20ZZ karena sudah saya koreksi 

dan sesuai dengan apa yang saya tulis/maksud, dan tidak akan mengajukan complain di 

kemudian hari setelah tulisan/artikel jurnal tersebut di cetak. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………., ……………..     
Yang memberi pernyataan, 

 
 

 
 

…………………………………….. 
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Untuk karya perorangan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SURAT	PERNYATAAN	

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa tulisan/artikel jurnal dengan judul: 

“………………………………….........................................................................................................	“ 

 adalah saya sendiri yang membuat dan semua kutipan yang ada dalam tulisan/artikel 

jurnal ini telah saya sebutkan sumber aslinya serta belum pernah 

dipublikasikan/diterbitkan sebelumnya. 

 
 
 

 

 

………….., ………………. 20…. 

Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

 

 

(…………………………) 

 

Materai  
Rp 6.000 



Untuk karya lebih dari satu penulis (kolaborasi)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SURAT	PERNYATAAN	

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa tulisan/artikel jurnal dengan judul: 

“………………………………….........................................................................................................	“	

adalah karya kolaborasi dari (…………………………….,	…………………………,	…………….....………..). 

Semua kutipan yang ada dalam tulisan/artikel jurnal ini telah disebutkan sumber aslinya 

serta belum pernah dipublikasikan/diterbitkan sebelumnya. 

 
 
 

 

 

………….., ………………. 20…. 

Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

 

 

(…………………………) 

 

Materai  
Rp 6.000 



PERNYATAAN	PENYERAHAN	HAK	CIPTA	
 
Publisher: Balai Penelitian dan Pengembangan Irigasi, Bekasi, Indonesia 
 
Penulis utama 
Nama   : .......................................................... 
Alamat   : .......................................................... 
E-mail   : .......................................................... 
 
Informasi artikel 
Judul   : .......................................................... 
Nama Jurnal  : Jurnal Irigasi 
Penulis lain  : .......................................................... 
 
I. Penyerahan hak cipta 

Dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan Penyerahan Hak Cipta ini berarti memberikan 
hak ekslusif kepada penerbit atas semua hak, judul dan keinginan pengarang yang mungkin 
dimiliki terkait tingkat pemindahtanganan dalam dan untuk artikel dan setiap versi revisi, 
termasuk didalamnya hak untuk mencetak, menerbitkan dan menjual artikel di seluruh dunia 
di semua bahasa dan media. Pernyataan Penyerahan Hak Cipta tersebut mencakup artikel 
final yang terpublikasi dan seluruh versi revisi tetapi tidak membatasi penulis untuk 
mendokumentasikan artikel tersebut untuk kepentingan pribadi. 

II. Hak dan kewajiban penerbit 

Penerbit mempunyai hak utama, tetapi tidak dibatasi sebagai berikut: 

 Dapat memberikan perubahan akhir sesuai persyaratan akreditasi sebelum publikasi 
pada versi online atau pencetakan pada versi hardcopy; 

 Dapat mempublikasi dan mendistribusikan melalui fasilitas pendaftaran dan download 
artikel versi elektronik dalam website Jurnal Irigasi (http://jurnalirigasi_pusair.pu.go.id) 
atau berupa format elektronik lainnya melalui kegiatan diseminasi, sosialisasi dan yang 
lainnya; 

 Mempublikasi artikel dalam bentuk hardcopy sesuai dengan jurnal yang terdaftar dalam 
website Jurnal Irigasi; 

 Penyerahan hak cipta dan hak penggunaan kepada pihak ketiga; 
 Menterjemahkan artikel; 
 Mengambil tindakan atas nama penulis terhadap pelanggaran, kekurangtepatan 

penggunaan artikel, fitnah atau plagiarisme. 

Penerbit bersedia untuk mengirimkan perubahan akhir artikel melalui email kepada penulis 
terkait perubahan sebelum dilakukan publikasi (versi elektronik) atau pencetakan (versi 
cetak) untuk mendapatkan persetujuan penulis (proof	 reading). Penulis harus 
mengembalikan artikel yang sudah disetujui tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan 
oleh penerbit. Penulis tidak diperkenankan melakukan perubahan substansi pada saat	proof	
reading. 

III. Hak dan kewajiban penulis 

Penulis mempunyai hak dan kewajiban terhadap artikel yang dikirim sebagai berikut: 
 Penulis harus menyatakan bahwa artikel yang ditulis benar-benar sebagai pemilik utama 

(mempunyai hak ekslusif) dari artikel yang dipublikasi atau dicetak oleh penerbit dan 
mewakili seluruh rekanan penulis yang tertera dalam artikel; 



 Penulis belum pernah mempublikasi artikel di tempat lain atau mempunyai permasalahan 
hak ekslusif dengan pihak ketiga terhadap artikel yang dipublikasi atau dicetak oleh 
penerbit; 

 Dengan menandatangani Pernyataan Penyerahan Hak Cipta ini maka penulis dianggap 
telah menyatakan bahwa artikel yang akan dipublikasi atau dicetak telah bebas dari 
permasalahan plagiat dan tidak melanggar, menggunakan dengan tidak tepat, 
mengandung fitnah terhadap hak cipta orang lain; 

IV. Penggunaan materi tehadap kepentingan pihak ketiga dalam artikel 

Hak dan kewajiban penulis terkait kepentingan pihak ketiga adalah diantaranya: 
 Jika pada artikel tidak ada rekanan penulis (penulis 2, 3, dst) maka dengan 

menandatangani Pernyataan Penyerahan Hak Cipta dinyatakan bahwa penulis 
membenarkan bahwa penulis adalah satu-satunya pemilik ekslusif dari artikel yang 
dipublikasi atau dicetak oleh penerbit; 

 Jika pada artikel terdapat rekanan penulis maka dengan menandatangani Pernyataan 
Penyerahan Hak Cipta dinyatakan bahwa penulis membenarkan bahwa rekanan 
penulis tersebut telah seluruhnya dicantumkan dan seluruh penyataan yang 
berkaitan dengan artikel yang dipublikasi dan dicetak telah mewakili rekanan penulis 
tersebut; 

 Penulis menjamin tidak akan ada tuntutan dari pihak ketiga kepada penerbit terkait 
artikel yang dipublikasikan atau dicetak dan jika ada maka hal tersebut menjadi 
tanggungjawab penulis. 

V. Ketentuan lain 

Penulis menjamin isi artikel yang dipublikasi atau dicetak oleh penerbit telah dilakukan 
pengkajian berdasarkan penelitian yang sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di 
Indonesia. 
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Yang memberikan pernyataan, 
 
 

 
 
 

(................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materai  
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 Pada saat melakukan dokumentasi pribadi (self‐archived) melalui website 
pribadi/email/aplikasi lainnya, penulis harus memberikan pernyataan dengan jelas 
bahwa artikel yang didokumentasikan tersebut merupakan duplikat atau bukan versi 
final/cetak seperti yang dipublikasi pada website atau buku Jurnal Irigasi. 
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