
 
 

KATA PENGANTAR 
 

Pengembangan lahan non padi di Indonesia belum sepenuhnya dapat didukung 

dengan jaringan irigasi yang memadai dan mempunyai efisiensi irigasi yang 

diharapkan, namun demikian akhir-akhir ini dalam pengembangan lahan-lahan 

non padi sudah mulai diterapkan dengan jaringan irigasi yang mempunyai efisiensi 

yang tinggi diantaranya jaringan irigasi curah (sprinkler). Lahan pertanian yang 

semula gersang dan kurang produktif telah berubah menjadi lahan pertanian yang 

subur. 

Balai Irigasi, Pusat Litbang Sumber Daya Air tahun 2012 ini telah mengkaji “Irigasi 

Bertekanan Menggunakan Irigasi Curah Portabel”  yaitu cara operasinya 

memerlukan tekanan hidrolik yang cukup besar (3 kg/cm2), air dialirkan melalui 

lubang nozel disemprotkan keatas jatuh pada tanaman menyerupai hujan dan alat 

irigasi curah portabel dapat dipindah-pindah secara manual sesuai kebutuhan.  

Irigasi curah portabel dapat mengatasi permasalahan dilapangan terutama 

menanggulangi lahan yang terbatas dan pola tanaman yang berbeda-beda. 

Hasil kajian pemberian irigasi menggunakan irigasi curah portabel apabila 

dibandingkan dengan irigasi konpensional mendapatkan efisiensi yang cukup 

besar yaitu sekitar 60%. 
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1. Latar Belakang 
Pengembangan lahan non padi di Indonesia belum sepenuhnya dapat didukung dengan jaringan irigasi 
yang memadai dan mempunyai efisiensi irigasi yang diharapkan, namun demikian akhir -akhir ini dalam 
pengembangan lahan-lahan non padi sudah mulai diterapkan dengan jaringan irigasi yang mempunyai 
efisiensi yang tinggi diantaranya jaringan irigasi curah (sprinkler).  

Balai Irigasi, Pusat Litbang Sumber Daya Air telah melakukan penelitian dengan pembuatan prototipe 
irigasi sprinkler di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo. Sebagai sumber air digunakan air tanah 
yang dipompa dan disalurkan melalui jaringan irigasi perpipaan dan keluar melalui outlet -outlet dengan 
riser dan sprinkler. Khususnya pada musim kemarau, prototipe tersebut sampai saat kini masih dapat 
digunakan untuk mengairi lahan pertanian, lahan pertanian yang semula gersang dan kurang produktif 
telah berubah menjadi lahan pertanian yang subur. Namun demikian, karena masih minimnya s ikap, 
keterampilan dan  pengetahuan masyarakat petani dalam pengelolaan dan pengoperasian irigasi curah 
(sprinkler) di lapangan menjadikan kendala terutama pada lahan yang budidaya tanamannya tidak 
seragam, mengakibatkan terganggunya tanaman disebelahnya waktu irigasi.  

2. Tujuan 
Kegiatan ini dilakukan dalam satu tahun anggaran, bertujuan untuk mendapatkan pola operasi yang 
ideal pada irigasi bertekanan menggunakan irigasi curah portabel sekaligus mendukung optimalisasi 
pengembangan lahan kering.  
 

3. Sasaran 
 Sasaran kegiatan Model Fisik Irigasi Bertekanan Menggunakan Irigasi Curah Portabel adalah 
Terwujudnya Model fisik Irigasi Curah Portabel. 
 

4. Lingkup Kegiatan 
Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini mencakup lingkup sebagai berikut :  

1) Perekayasaan Model Fisik Irigasi Curah Portabel 
(1) Pemilihan Model Irigasi Curah Portabel 
(2) Pembuatan Model Irigasi Curah Portabel 
(3) Uji Operasi Alat Pencurah Portabel 
 

2) Kinerja Penerapan Irigasi Curah Portabel 
(1) Pemasangan Jaringan Irigasi Curah Portabel 
(2) Uji Kinerja Jaringan Irigasi Curah Portabel 
(3) Penelitian/Pengkajian (Pola Operasi dan Efisiensi Irigasi) 
 

5. Metode 
Kegiatan Penelitian dan pengkajian irigasi bertekanan dengan menggunakan irigasi curah portabel 
berlokasi di Kampung Cilumping Desa Cikurubuk Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang. Air irigasi 
diambil dari sumber  mata air ciembutan pegunungan Tampomas yang kemudian didistribusikan ke 
lahan melalui jaringan irigasi perpipaan dengan mengandalkan tekanan gravitasi. Kondisi kawasan 
penelitian merupakan daerah persawahan tadah hujan, dan di beberapa lokasi terdapat daerah dengan 
tekstur tanah lempung berpasir yang mengakibatkan porositas tanahnya cukup tinggi.  

Sedangkan metoda yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan dua kegiatan utama yaitu 
merekayasa bentuk prototip irigasi curah portabel dan penerapan lapangan. Rekayasa bentuk prototip 
irigasi curah portabel yaitu dengan mengacu pada referensi irigasi curah, sebagai berikut :  

 

 

 

 

 
Gambar – 2 Sistem berpindah 

dengan roda 
Gambar – 1 Sistem berpindah 

dengan tripod 
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Sedangkan penerapan lapangan akan dilaksanakan secara langsung dilokasi demplot dengan melakukan 
pemasangan jaringan utama, jaringan manifold, jaringan lateral dan jaringan peninggi (riser) portabel.  

Untuk kegiatan penelitian pola operasi dan efisiensi irigasi akan dikaji dalam suatu kinerja jaringan irigasi 
bertekanan menggunakan irigasi curah portabel. 

Efisiensi penggunaan air irigasi di peroleh dari volume konsumsi air irigasi yang terukur pada masing-
masing model jaringan irigasi, kemudian dibandingkan hasilnya dari masing-masing model yang telah 
dibuat atau dibandingkan dengan konpensional.   

6. Hasil Kegiatan dan Pembahasan 
1) Hasil Kegiatan 

(1) Persiapan 
Konsultasi dan studi refrensi baik dengan narasumber maupun mencari refrensi yang 
berkaitan dengan irigasi curah portabel 

(2) Perekayasaan Model Fisik Irigasi Curah Portabel 
a. alat pencurah yang akan digunakan adalah tipe sprinkler BIR-ver 2, dengan tekanan yang 

dibutuhkan 2-3 kg/cm2, debit 4,8–5,6 ltr/dt, jarak pancaran 25 – 30 m, radius 
pembasahan 50 – 60 m dan keseragaman > 85%; 

b. dudukan alat pencurah adalah riser tipe tripod yang terbuat dari pipa galvanize 2 inchi 
disangga dengan tiga kaki terbuat dari pipa galvanize 1 inchi yang dapat diatur tinggi 
rendahnya sesuai kondisi lahan.  
Sedangkan jaringan lateralnya terbuat dari slang flexible hose spiral atau slang lipat 
ukuran 2 inchi; 

c. untuk  memudahkan dalam pengoperasiannya jaringan lateral  dirancang dengan sistim 
digulung manual; 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar -  3 Sistem Traveler Gambar – 4 Sistem Traveler 

Gambar-5 Gulungan slang 
flexible-hose tipe spiral 

Gambar-6 Gulungan slang 
flexible-hose tipe lipat 

Gambar-7 Tiang riser tipe tripod Gambar-8 Sprinkler BIR Ver-2 
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(3) Penerapan  Irigasi Curah Portabel 
(1) pemasangan jaringan 

i. jaringan utama 
pemasangan jaringan utama dari bahan pipa PVC Ø 3 inchi dengan kekuatan tekan 
10 kg/cm2 yang dilengkapi dengan alat ukur tekanan (pressure gauge) dan ball valve,  
penyambungan dengan sistim lem berkwalitas baik; 

 

 

 

 

 

ii. jaringan lateral 
pemasangan jaringan lateral memakai pipa PVC Ø 2 inchi dengan kekuatan tekan 10 
kg/cm2 ditanam pada kedalaman 60-70 cm diatas permukaan tanah; 

 

 

 

 

 

iii. pembuatan outlet-outlet 
outlet-outlet dari jaringan lateral untuk distribusi air ke alat pencurah portabel memakai 
pipa PVC Ø 2 inchi dengan kekuatan tekan 10 kg/cm2 dan dilengkapi dengan ball valve 
dan camlock Ø 2 inchi; 

 

 

 

 
 
2) Pembahasan 

Pembahasan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan “Model Fisik Irigasi Bertekanan Menggunakan 
Irigasi Curah Portabel”, sebagai berikut : 

(1) uji operasi dilapangan, terdiri dari : 
pelaksanaan uji alat pencurah dilapangan, tekanan hidrolik yang dihasilkan yaitu memanfaatkan 
gravitasi dengan beda tinggi antara pengambilan dengan lahan adalah setinggi 50 m ; 

i. pengukuran debit : 
- pengukuran debit dilakukan pada tiap outlet-outlet untuk distribusi air ke alat pencurah, 

debit tiap outlet rata 15 ltr/det; 
- alat pencurah mampu mengeluarkan debit sesuai dengan spesifikasi yaitu sebesar 5 ltr/det; 
- dengan debit ditiap-tiap outlet sebesar 15 ltr/det, maka kebutuhan debit pada alat 

pencurah dapat terpenuhi; 
 

Gambar-9 Pasang jaringan utama 

Gambar-10 Pasang jaringan lateral 

Gambar-11 Pasang outlet-outlet 
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ii. efektifitas kinerja jaringan : 
- dengan tekanan hidrolik yang dihasilkan sebesar 5 kg/cm2, maka efektifitas kinerja irigasi 

curah dapat beroparasi maksimal; 
- efektifitas penyiraman dengan irigasi curah portabel minimal 1 jam; 
- giliran penyiraman dapat dipindah secara manual, sehingga tanaman disebelahnya tidak 

terganggu;  
- dengan tekanan hidrolik 5 kg/cm2 efektifitas panjang jaringan distribusi (flexible hose) tipe 

spiral 20 - 30 m; 
iii. keandalan bahan yang digunakan : 

- dengan tekanan hidrolik 5 kg/cm2, jaringan utama, jaringan lateral dan outlet-outlet, 
mampu mengalirkan debit dengan maksimal; 

- jaringan distribusi dari outlet ke alat pencurah menggunakan slang flexible hose tipe spriral 
cukup baik apabila dibandingkan dengan slang flexible hose tipe lipat; 

- slang flexible hose tipe spriral tahan terhadap benturan dan gesekan, juga tahan bocor, 
mampu menahan tekanan hidrolik > 5 kg/cm2; 

- slang flexible hose tipe lipat tidak tahan terhadap benturan dan gesekan, juga cepat bocor, 
hanya mampu menahan tekanan hidrolik < 5 kg/cm2; 

- alat tripod untuk dudukan alat pencurah mampu menahan beban waktu putaran alat 
pencurah beroperasi;  

 
(2) Efisiensi pemberian air irigasi di bandingkan dengan irigasi konfensional, dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 
 

No U R A I A N CURAH PORTABEL KONVENSIONAL 

1 Luas lahan  2 ha 2 ha 

2 Pemberian irigasi Disiram dengan curah 
portabel 

Dengan digenang 

3 Lama irigasi (olah lahan) 3 jam 5 hari 

4 Sistim irigasi gravitasi gravitasi 

5 Waktu irigasi 2 jam/ha 5 jam/ha 

6 Volume air irigasi 36.000 ltr/jm 90.000 ltr/jam 

7 Efisiensi 60 %  

 
(3) Kajian pola operasi irigasi curah portabel  

Kajian pola operasi dengan tekanan hidrolik gravitasi, yang mana beda tinggi pengambilan dengan 
lahan yang akan diairi menggunakan irigasi curah portabel adalah 50 m, hasil kajian yang didapat 
seperti dibawah ini : 

No G R A V I T A S I 

1 Sumber air - mata air, embung dan reservoar; 
- air harus bersih dari kotoran dan zat kimia; 
- untuk mendapatkan tekanan yang direncanakan, 

sumber air dengan lahan yang akan menggunakan 
irigasi curah portabel harus mempunyai beda tinggi 
yang cukup tinggi; 

- sedangkan kebutuhan tekanan untuk sprinkler BIR 
Ver-2, beda tinggii sumber air dengan lahan yang 
akan diairi minimal 50 m; 
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No G R A V I T A S I 

2 Oncoran (Stop Valve) di 
jaringan utama 

Pada jaringan utama dibagian hulu banyak terdapat 
oncoran (outlet2) yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Untuk itu agar tekanan yang dibutuhkan sprinkler 
terpenuhi (3 kg/cm2) maka oncoran tidak boleh dibuka 
semua akan tetapi harus ada yang tertutup (untuk 
irigasi curah di sumedang harus tertutup 2-3 oncoran 
dari 5 oncoran yang ada) 

3 Alat ukur tekanan Dengan beda tinggi sumber air dengan lahan yang 
diairi (50m) alat ukur dapat menunjukkan 5 kg/cm 2 

4 Outlet di jaringan irigasi 
curah 

Dalam operasi irigasi curah portabel untuk pemberian 
air pada tanaman, valve2 yang ada agar dibuka secara 
perlahan-lahan untuk mengurangi hentakan tekanan 
dalam pipa;  

5 tripod untuk dudukan alat 
pencurah 

Alat tripod dipasang dilahan yang akan diairi, untuk 
menghindari guling waktu sprinkler beroperasi sudut 
kaki2 penyangganya diatur hingga terbentuk sudut 
45º, dan ditancapkan sedalam-dalamnya kedalam 
tanah sehingga kokoh tidak goyang; 

6 Jaringan lateral (Slang 
Spriral) 

Penggunaan slang spiral sangat efektif  pada irigasi 
curah portabel, walaupun dalam kondisi tergulung 
masih dapat dialiri air dengan lancar; 

7 Alat pencurah (sprinkler) Sprinkler BIR ver-2 dapat diper-gunakan untuk 
menyiram pada berbagai jenis tanaman sayuran atau 
buah2an 

8 Pemberian air pada 
tanaman 

- Dalam pemberian air pada tanaman menggunakan 
irigasi curah portabel perlu penanganan yang cukup 
baik, karena dalam operasinya mulai dari pasang 
alat, penataan jaringan lateral, membuka oncoran 
(ball valve) dan waktu pindah ke lahan berikutnya 
perlu menata agar tidak merusak tanaman; 

- Penyiraman sesuai kebutuhan tanaman cukup 
dilakukan 1 jam, dengan durasi penyiraman 2 hari 

Setelah selesai penyiraman, jaringan lateral dapat 
digulung dengan memperhatikan tanaman disekitar 
selang agar tidak rusak; 

9 Menggulung jaringan 
lateral 

Apabila dilahan terdapat jalan usaha tani, menggulung 
slang dapat menggunakan alat penggulung manuat 
dan dapat ditarik seperti grobak (lihat alat gulungan 
slang flexible-hose) 

 
7. Kesimpulan dan Saran 

1) Kesimpulan 
Dari kegiatan Model Fisik Irigasi Bertekanan Menggunakan Irigasi Curah Portabel, yang dilaksanakan 
di Kampung Cilumping Desa Cikurubuk Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang telah selesai 
dikerjakan, adapun kesimpulan yang didapat dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :  

(1) Respon dan tanggapan petani, masyarakat dan instansi terkait dengan kegiatan Model Fisik 
Irigasi Bertekanan Menggunakan Irigasi Curah Portabel di Kampung Cilumping Desa Cikurubuk 
Kecamatan Buah Dua  Kabupaten Sumedang dapat tanggapan yang cukup baik.  
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(2) Dengan dilakukannya Sosialisasi yang telah kami lakukan tentang irigasi curah portabel, dapat 
tanggapan yang baik dari peserta karena merasa dapat wawasan baru tentang teknologi irigasi. 

(3) Beda tinggi antara sumber air dengan lahan irigasi curah portabel setinggi 50 m, kebutuhan 
tekanan untuk menjalankan alat pencurah (sprinkler BIR ver-2) sebesar 5 kg/cm2 sudah cukup 
baik;. 

(4) Dengan bercocok tanam secara hamparan pola operasi irigasi curah portabel menjadi kurang 
maksimal terkendala dengan perpindahannya alat pencurah ke lahan berikutnya, sehingga 
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menata kembali alat pencurah portabelnya;  

(5) Hasil pengkajian penggunaan air irigasi curah portabel dibandingkan dengan cara konfensional, 
didapat penghematan hampir sebesar 60%, dan dalam pengolahan lahannya menunjukan 
penghematan yang cukup baik; 

(6) Selama pengamatan dilapangan jaringan yang terpasang mampu menahan tekanan sebesar > 5 
kg/cm2 mulai dari jaringan utama, sub utama dan jaringan lateral;  

(7) Jaringan lateral irigasi curah portabel menggunakan slang spiral berdiameter 2 inchi 
menunjukkan kinerja yang cukup baik walau posisi tergulung masih dapat berfungi apabila 
dibandingkan dengan slang fklexible hose; 

 

2) Saran 
Saran yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan Model Fisik Irigasi Bertekanan Menggunakan 
Irigasi Curah Portabel adalah sebagai berikut : 

(1) Supaya tidak terkendala dengan pola tanam petani, sebaiknya lahan yang akan dijadikan 
demplot dengan sistim sewa satu musim tanam saja atau melibatkan lahan-lahan 
pemerintah. 

(2) Setelah jaringan irigasi curah portabel terpasang dilapangan, untuk menjaga aset jaringan 
sebaiknya ditunjuk seorang yang bertanggung jawab dalam pengopersiannya dan dituangkan 
dalam dokumen; 

(3) Untuk mengurangi dalam pemeliharaan, jaringan irigasi curah portabel terutama dalam 
oncoran dilahan sebaiknya lubang oncoran ditutup untuk menghindari dari kemasukan benda 
atau kotoran; 

(4) Untuk mendapatkan pola operasi yang maksimal pada irigasi curah portabel, kebutuhan 
tekanan pada alat pencurah (sprinkler BIR ver-2) harus terpenuhi sebesar 3 kg/cm2 ; 

(5) Apabila menggunakan sistim gravitasi, beda tinggi sumber air dengan lahan minimal 50 m, 
dan apabila menggunakan pompa portabel minimal ukuran outletnya Ø 3 inchi dengan 
tenaga output 3600 rpm; 

(6) Kapasitas reservoir apabila menggunakan pompa portabel minimal dapat menampung debit 
sebesar 25 m3; 

(7) Dengan tekanan sebesar 5 kg/cm2, panjang slang spiral yang digunakan maksimal 30 m; 
(8) Irigasi curah portabel sebaiknya digunakan pada lahan-lahan dengan cocok tanam tidak 

hamparan, sehingga dapat mempermudah dalam pengoperasiannya;  
(9) Selama waktu alat pencurah beroperasi, maka alat penyangga tripod selalu dicek untuk 

menjaga tergulingnya alat pencurah dari amblesnya kaki tripod akibat tersiram air alat 
pencurah (sprinkler); 

(10)  Dengan tekstur tanah yang mengandung lempung berpasir, maka lama penyiraman 
menggunakan irigasi curah portabel minimal 1 jam; 

(11) Untuk pemanfaatan irigasi curah portabel, parameter dan bahan yang harus diperhatikan 
dapat dilihat dalam lampiran (Ketentuan Penggunaan Irigasi Curah Portabel);   
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PERSYARATAN TEKNIS PENGGUNAAN IRIGASI CURAH PORTABEL 

No DENGAN POMPA GRAVITASI KETERANGAN GAMBAR 

1 Spec Pump:  

Diameter Inlet/ Outlet: 80mm ( 3in) 

Total Head: 28m 

Suction Head: 8m 

Kap Pompa Maks: 1100Liter/ min 

Spec Mesin 

Isi Silinder: 163cc 

Tenaga Output MAks: 4.0kw (5.5ps) / 
3.600rpm 

Kap Bahan Bakar: 3.6 Liter 

Sumber air mempunyai ketinggian 
minimum 50 m dari lokasi yang akan 
menerapkan  irigasi curah portabel;  

Sumber air dapat berupa : 

- Mata air 
- Embung/Kolam 
    debit 10 ltr/dt 
 

Apabila menggunakan reservoar 
mempunyai daya tampung 25 m3 

Diameter outlet pompa minimum 3 
inchi 

 

2 Spec Sprinkler 

Sprinkler BIR Ver-2 

Tekanan di nozzel 3 kg/cm2 

Debit 5 – 6 ltr/dt 

Jarak pancaran 25 – 30 m 

Spec Sprinkler 

Sprinkler BIR Ver-2 

Tekanan di nozzel 3 kg/cm2 

Debit 5 – 6 ltr/dt 

Jarak pancaran 25 – 30 m 

Sprinkler BIR-ver2 Produksi Balai 
Irigasi Bekasi, atau dapat 
menggunakan sprinkler jenis lain 
yang mempunyai tekanan maks 3 
kg/cm2 

 

 

 

 

 

3 Slang spiral 2 inchi, panjang max 20 m Slang spiral 2 inchi, panjang max 30 m Dapat juga dg slang lipat dengan 
ukuran 2 inchi mampu menahan 
tekanan 3 kg/cm2 
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No DENGAN POMPA GRAVITASI KETERANGAN GAMBAR 

4 Tiang riser (pipa galvanize 2 inchi) Tiang riser (pipa galvanize 2 inchi) Tinggi maksimum 1,5 m 

5 Tiang riser dengan 3 penyangga (tripod) Tiang riser dengan 3 penyangga 
(tripod) 

- Tiang penyangga dari pipa besi Ø 1 
inchi didalamnya dengan Ø ¾ inch 
Untuk naik turunkannya sesuai 
kondisi lahan dikunci dengan mur-
baud 

- Tripod dapat diatur sesuai kondisi 
lahan dan dibuka membentuk 
sudut 45º 

 

 

 

 

 

6 Camlock 2 inchi u/ menyembung slang 
spiral ke tiang riser 

Camlock 2 inchi u/ menyembung slang 
spiral ke tiang riser 

Untuk memudahkan dalam 
menyambung antara pompa dengan 
riser 

 

 

 

 

7 Pressure Gauge skala 10 kg/cm2 Pressure Gauge skala 10 kg/cm2 Untuk mengukur tekanan hidrolik 
yang dibutuhkan 

Apabila memilih pressure-gauge 
sebaiknya didalamnya ada minyak 
gelasserin untuk mengstabilkan jarum 
penunjuk angka tekanan 

 

 

 

 

8 Reduser 3 inchi ke 2 inchi  Untuk menyambung slang spiral ke 
pompa dari 3 inchi ke 2 inchi 

 

 

 

9  Ball valve / Stop kran Ball valve untuk untuk pengatur 
dijaringan utama berdiameter 3 inch 

dan ball valve di outlet dengan  
ukuran 2 inchi  

 

 

 

 

camlock 
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