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ABSTRAK 
 

Kegiatan penelitian ini mencakup beberapa kajian pengembangan teknologi 
untuk rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan irigasi dalam meningkatkan 
efisiensi pengelolaan irigasi, meliputi pengembangan sistem otomatis dan kontrol 
elektromekanik, pengembangan alat ukur debit real time dan akumulasi volume, 
kajian lanjutan teknologi bahan jaringan irigasi dan penyusunan draft pedoman 
serta modul sosialisasi irigasi. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mendapatkan 
rumusan teknologi terapan bagi sarana/prasarana irigasi dengan 
mengintegrasikan instrumentasi dan bahan alternatif. Lokasi kegiatan ini berada di 
Bogor, Laboratorium Balai Irigasi serta untuk evaluasi penelitian infrastruktur 
irigasi yang sebelumnya di Karawang, Patrol, Cianjur dan Garut. 

Metodologi yang dilakukan dalam sub-kegiatan pengembangan sistem 
otomatis dan kontrol elektromekanik adalah penyempurnaan desain, ujicoba dan 
evaluasi sistem otomatis untuk penerapan irigasi terputus. Analisa dilakukan untuk 
mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memungkinkan penerapan otomatisasi ini 
layak. Sub kegiatan pengembangan alat ukur debit real time dan akumulasi 
volume adalah pengembangan desain, pembuatan prototip dan uji kinerja alat. 
Kajian lanjutan teknologi bahan jaringan irigasi mengkaji tentang analisa mix 
desain ferosemen, evaluasi penelitian teknologi infrastruktur yang dilakukan 
sebelumnya serta validasi hidrolis boks bagi proporsional. Sub-kegiatan 
selanjutnya adalah penyusunan draft pedoman pekerjaan pembuatan ferosemen 
untuk saluran dan boks tersier serta penyusunan modul operasi dan pemeliharaan 
jaringan irigasi sebagai buku saku juru. 

Hasil yang didapat dari pengembangan sistem otomatis dan elektromekanik 
dari hasil penerapan di lapangan adalah valve elektromekanik dapat berfungsi, 
tetapi ketelitian sensor pada sistem otomatis dipengaruhi oleh kestabilan catu 
daya untuk sensor dan lama pemberian tegangan sebelum pengukuran (warming 
up time). Kelayakan penerapan sistem otomatis dipengaruhi beberapa hal antara 
lain harga air, luas lahan penerapan dan harga alat. Dari hasil pengembangan alat 
ukur debit realtime didapatkan suatu model alat ukur debit yang dapat mengukur 
tinggi air pada bangunan ukur irigasi. Spesifikasi bahan ferosemen dan fiberglass 
yang telah dirumuskan pada penelitian sebelumnya diduga cukup optimum, 
terbukti dari masih baiknya kondisi fisik prasarana irigasi dengan menggunakan 
bahan alternatif tersebut. Hasil uji Laboratorium menunjukan bahwa pasir lokal 
yang digunakan sebagai bahan ferosemen masih dapat digunakan karena nilai 
kuat tekan menunjukan bahwa dengan komposisi 1:4 bernilai 156,70 kg/cm2 
untuk pasir Karawang dan 214,90 untuk pasir Cianjur. Berdasarkan hasil 
pengujian hidrolis bangunan bagi proporsional pada aliran bebas dan tenggelam, 
dapat membagi debit sesuai dengan rencana. Pengujian untuk aliran tenggelam 
bangunan bagi proporsional didapat bahwa jika didapat back water maka 
pembagian air secara proporsional akan terganggu pada debit rendah. Tetapi 
tidak akan berpengaruh pada debit tinggi. Bahan untuk penyusunan R-0 
Pelaksanaan Pembuatan Ferosemen untuk Saluran dan Boks tersier dan modul 
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai buku saku juru yang terkumpul 
serta hasil didiskusikan dengan narasumber, telah dilakukan penyesuaian isi dan 
format. 
Kata Kunci: Otomatisasi, Alat ukur debit, Prasarana Irigasi  
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ABSTRACT 
 
 This research include several studies of developing technology for the 
rehabilitation and improvement of irrigation system function in improving the 
efficiency of irrigation management, automated systems and electromechanical 
controls, real-time flow measurement tools and accumulated volume, advanced 
study materials irrigation technology, preparation of guidelines and irrigation 
socialization module. The purpose of this study is to get the formula applied 
technology for facilities or infrastructure integrating instrumentation and irrigation 
with alternative materials. This study are located in Bogor, Laboratory of 
Experimental Station for Irigation for evaluation of irrigation and irrigation 
infrastructure earlier in Karawang, Patrol, Cianjur and Garut. 
 The methodology of an automated system is a refinement of 
electromechanical control design, test and evaluation of the implementation an 
automated system for irrigation. The equipment used in this system, namely 
sensors, data transmission unit, control unit and discharge regulator. The analysis 
was conducted to identify the feasibility conditions the application of automation. 
Some of the parameter to be identified are the minimum price of irrigation water, 
the minimum land area and investment costs. Research of discharge gauge is 
development of the design, manufacture and test prototype performance tool. 
Research of  materials technology irrigation  are about the design mix ferosemen 
analysis, evaluation of research done before the technology infrastructure and 
validation for proportional hydraulic box. Preparation of guidelines of ferosemen for 
tertiary channels and boxes as well as the preparation of the module operation 
and maintenance of irrigation system as a paperback book. 
The results of developing automated systems and electromechanical field 
application is an electromechanical valve to function, but the accuracy of the 
sensor on the automatic system is affected by stability of the power supply for 
sensors and warming up time before measurement. Feasibility of implementation 
of the automated system is resulted from available of water, spesification of soil 
and tools pricing. Measuring tool of real-time discharge and accumulated volume 
has been calibrated but have lacked the high measurement accuracy, so it is still 
in the further improvement of accuracy so that the calibration can not be done. 
Specifications ferosemen and fiberglass materials that have been formulated in 
previous studies, is quite optimum, evident from the physical condition of irrigation 
infrastructure by using alternative materials. Based on mix design of ferosemen 
with different compositions using different types of sand, showed that local sand 
used as ferosemen still be used for compressive strength value indicates that the 
composition of 1:4 worth 156.70 kg/cm2 for sand of Karawang and 214,90  kg/cm2 
for sand of Cianjur. Based on hydraulic test of fix proportional devider, free flow 
and submarge flow, can divide the discharge in accordance. Testing for the 
building to submarge flow proportional obtained that if acquired back water then 
the water distribution will proportionally impaired in low discharge, but it will not 
affect for high discharge. Materials for the preparation of R-0 and the module has 
been collected and the results have been discussed with resource persons. 
 
Key word: automation, measuring instrument, irrigation infrastructure 
 



Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air                     vi 

DAFTAR ISI 
 

KATA PENGANTAR ................................................................................................ i 
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................ i 
LEMBAR PERSETUJUAN...................................................................................... ii 
LEMBAR SUSUNAN TIM PELAKSANA ................................................................ iii 
ABSTRAK.............................................................................................................. iv 
DAFTAR ISI ........................................................................................................... vi 
DAFTAR GAMBAR...............................................................................................viii 
DAFTAR TABEL..................................................................................................... x 
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1 
1.2 Identifikasi Masalah ................................................................................2 
1.3 Batasan Masalah.................................................................................... 3 
1.4 Lingkup Kegiatan.................................................................................... 3 
1.5 Tujuan dan Sasaran ...............................................................................4 
1.6 Tahapan Kegiatan .................................................................................. 4 
1.7 Formulasi Kegiatan dan Hipotesis .......................................................... 6 
1.8 Penerima Manfaat .................................................................................. 6 
1.9 Lokasi Kegiatan ...................................................................................... 7 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................................8 
2.1 Otomatisasi............................................................................................. 8 
2.2 Penghematan Air Irigasi .......................................................................10 
2.3 Pemberian Irigasi Terputus...................................................................10 
2.4 Alat Ukur Debit ..................................................................................... 11 

BAB III METODE DAN KERANGKA PEMIKIRAN...............................................13 
3.1 Metode..................................................................................................13 
3.2 Kerangka Pemikiran .............................................................................16 

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN...................................................................18 
BAB V HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN ................................................21 

5.1 Hasil Kegiatan ...................................................................................... 21 
5.2 Analisis dan Pembahasan ....................................................................32 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................................59 
6.1 Kesimpulan........................................................................................... 59 



Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air                     vii 

6.2 Saran ....................................................................................................60 
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................ 1 
LAMPIRAN .............................................................................................................3 
 
 

 



Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air                     viii 

DAFTAR GAMBAR 
 

 

Gambar 1.  Skema Pemberian Air Terputus SRI (Balai Irigasi, 2009).............. 11 

Gambar 2.  Skema Sistem Otomatis ................................................................ 13 

Gambar 3.  Diagram Alir Kerangka Pemikiran Kegiatan Penelitian Secara 

Keseluruhan (Multiyears)............................................................... 16 

Gambar 4.  Diagram Alir Kerangka Pemikiran Kegiatan Penelitian Tahun    

2012 .............................................................................................. 17 

Gambar 5.  Lahan Petani di Kelurahan Situgede, Bogor.................................. 21 

Gambar 6.  Pola Pengaliran antar Lahan. ........................................................ 22 

Gambar 7.  Kelompok Petakan untuk Uji Coba Sistem Otomatis..................... 23 

Gambar 8.  Hasil Instalasi Peralatan ................................................................ 24 

Gambar 9.  Petakan Demplot Laboratorium..................................................... 24 

Gambar 10.  Sensor tinggi muka air (a) tipe eTape Continuous Fluid Level 

Sensor; dan (b) tipe pressure tranducer ........................................ 25 

Gambar 11.  Penambahan petakan sawah di Lab Outdoor ............................... 25 

Gambar 12.  Petakan Demplot Rotator Laboratorium Outdoor .......................... 26 

Gambar 13.  Demplot Rotator Laboratorium Outdoor ........................................ 26 

Gambar 14.  Demplot Rotator Laboratorium Outdoor ........................................ 27 

Gambar 15.  Peralatan alat ukur debit realtime menggunakan sensor tinggi air 28 

Gambar 16.  Tata letak bangunan bagi proporsional (disesuaikan dengan istilah 

resmi dan KP)................................................................................ 31 

Gambar 17.   Parameter dasar aliran .................................................................. 31 

Gambar 18.  Diagram Alir Pengambilan Data pada Node WSN......................... 34 

Gambar 19.  Data Uji Coba di Tingkat Laboratorium.(skala di cek).................... 35 

Gambar 20.  Data Uji Coba di Tingkat Lahan (tambahkan data hujan). ............. 36 

Gambar 21.  Peralatan Alat Ukur Debit Realtime dan Akumulasi Volume. ........ 37 

Gambar 22.  Hasil Simulasi APE pada Alat Ukur Ambang Lebar....................... 38 

Gambar 23.   Hasil Kuat Lentur Campuran 1pc:1psr Menggunakan Pasir Bangka 

Belitung ......................................................................................... 39 

Gambar 24.  Hasil Kuat Lentur Campuran 1:2 Menggunakan Pasir Bangka 

Belitung ......................................................................................... 39 



Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air                     ix 

Gambar 25.   Hasil Kuat Lentur Campuran 1:3 Menggunakan Pasir Bangka 

Blitung ........................................................................................... 40 

Gambar 26.   Hasil Kuat Lentur Campuran 1:4 Menggunakan Pasir Bangka 

Blitung ........................................................................................... 40 

Gambar 27.   Hasil Kuat Lentur dengan Jarak Tulangan 18 cm dengan Berbagai 

Campuran...................................................................................... 41 

Gambar 28.   Hasil Kuat Lentur dengan Jarak Tulangan 15 cm.......................... 41 

Gambar 29.   Hasil Kuat Lentur dengan Jarak Tulangan 10 cm.......................... 42 

Gambar 30.  Kuat Lentur dengan Jarak Tulangan 15 cm menggunakan Pasir 

Cianjur dengan Berbagai Komposisi ............................................. 43 

Gambar 31.  Kuat Lentur dengan Jarak Tulangan 15 cm menggunakan Pasir 

Karawang dengan Berbagai Komposisi......................................... 43 

Gambar 32.   Hasil Kuat Lentur Untuk Campuran 1:1 dengan Berbagai Jenis 

Pasir .............................................................................................. 44 

Gambar 33.   Hasil Kuat Lentur Untuk Campuran 1:2 dengan Berbagai Jenis 

Pasir .............................................................................................. 44 

Gambar 34.   Hasil Kuat Lentur Untuk Campuran 1:3 dengan Berbagai Jenis 

Pasir .............................................................................................. 45 

Gambar 35.   Hasil Kuat Lentur Untuk Campuran 1:4 dengan Berbagai Jenis 

Pasir .............................................................................................. 45 

Gambar 36.   Kerusakan Pada Sambungan........................................................ 51 

Gambar 37.   Hasil Perbaikan Pintu Sekunder Bangle 5, Karawang................... 54 

Gambar 38.   Pintu Bambu Laminating yang Diganti dan Diperbaiki................... 55 

Gambar 39.  Bentuk Bangunan Bagi Proporsional dalam KP-04 (Direktorat 

Irigasi, 2010).................................................................................. 56 

Gambar 40.  Model Bangunan Bagi Proporsional. ............................................. 56 

Gambar 41.  Pengujian Hidrolis Bangunan Bagi Proporsional ........................... 57 

 



Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air                     x 

 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.  Lokasi Kegiatan .................................................................................... 7 

Tabel 2.  Daftar Peralatan.................................................................................. 14 

Tabel 3.  Data Evaluasi Kinerja Sistem Otomatis .............................................. 14 

Tabel 4.  Parameter yang Dikaji dalam Analisa ................................................. 14 

Tabel 5.  Jadwal Kegiatan Penelitian................................................................. 18 

Tabel 6.  Gambaran Capaian Output Kegiatan/Sub-kegiatan sampai dengan 

November 2012 .................................................................................. 19 

Tabel 8.  Fungsi Peralatan yang Telah Terpasang ............................................ 23 

Tabel 9.  Perlakuan Uji Bahan Ferosemen ........................................................ 28 

Tabel 10.  Lokasi Penerapan Bahan Alternatif .................................................... 29 

Tabel 11.  Evaluasi penerapan hasil penelitian sebelumnya ............................... 29 

Tabel 12.  Kriteria model dan parameter uji ......................................................... 32 

Tabel 13.  Perbandingan Hasil Kalibrasi Sensor.................................................. 33 

Tabel 13.  Hasil pengujian kuat tekan.................................................................. 46 

Tabel 14.  Hasil Monitoring Prototip Bangunan Irigasi Menggunakan Bahan 

Alternatif.............................................................................................. 47 

Tabel 15.  Hasil Pengujian Hidrolis Bangunan Bagi Proporsional dengan Aliran 

Bebas.................................................................................................. 57 

Tabel 16.  Hasil Pengujian Hidrolis Bangunan Bagi Proporsional dengan Aliran 

Tenggelam.......................................................................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air                     1 

BAB I   
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Saat ini banyak  jaringan irigasi yang mengalami penurunan fungsi sehingga 

diperlukan rehabilitasi atau bahkan rekonstruksi. Dalam aspek sarana dan 

prasarana irigasi, fungsi jaringan menurun karena kerusakan bangunan pengatur, 

pengukur, pembagi dan saluran pembawa. Bangunan pengatur dan/atau  

pengukur umumnya sudah rusak sehingga tidak bisa mengatur dan mengukur 

pemberian air sebagaimana yang dibutuhkan. Saluran pembawa banyak 

mengalami sedimentasi dan kebocoran sehingga tidak bisa mengalirkan air sesuai 

debit yang direncanakan. Rehabilitasi dan peningkatan fungsi (upgrading) 

tentunya tidak dapat dilakukan berdasarkan pada kondisi saat jaringan irigasi 

tersebut dibangun atau direncanakan, karena adanya berbagai perubahan baik 

kebutuhan airnya maupun pola kepemilikan lahan dan budidaya pertaniannya. 

Oleh karena itu perlu dilakukan suatu inovasi pada sarana dan prasarana irigasi, 

salah satunya dengan mengintegrasikan sistem otomatis dan kontrol 

elektromekanis serta teknologi bahan.  

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan terintegrasi Pusat Litbang 

Sumber Daya Air dalam kelompok kegiatan Ketahanan Air dan Pangan yang 

bertujuan untuk memanfaatkan SDA sebagai media dan materi dengan prinsip 

penghematan, keberlanjutan, penggunaan saling menunjang, pengalokasian, 

pemeliharaan, pemantauan, evaluasi dan pengembangan, penentuan biaya 

pengelolaan ditunjang oleh kelembagaan yang handal serta pencegahan konflik 

kepentingan dalam penggunaan air secara spasial dan temporal. 

Penelitian mengenai Otomatisasi Penerapan Irigasi intermitent   telah dimulai 

sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 penelitian telah dimulai untuk menghasilkan 

model fisik (prototip) sistem otomatis. Model fisik telah diaplikasikan dalam skala 

laboratorium dan berfungsi sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Monitoring 

kondisi lahan dapat dilakukan secara realtime dan irigasi diberikan atau dihentikan 

sesuai batasan yang direncanakan. Penelitian dilanjutkan pada tahun 2011 untuk 

mengkaji aspek yang perlu dipertimbangkan untuk penerapannya di lapangan. 

Pada tahun 2012 ini penerapan di lapangan dilakukan untuk kemudian pengkajian 
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aspek yang perlu diperhatikan bila otomatisasi akan diterapkan dalam skala luas. 

Penelitian ini akan terus dilakukan untuk menyempurnakan sistem otomatis yang 

telah disusun. Buku ini membahas hasil kajian yang telah dilakukan pada tahun 

2012. Secara garis besar, buku ini membahas menganai konsep, peralatan dan 

contoh penerapan otomatisasi dan kontrol elektromekanik untuk irigasi lahan padi 

sawah.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kompetisi pemanfaatan air untuk berbagai kebutuhan semakin ketat karena 

semakin terbatasnya sumber air, terjadinya perubahan tata-guna lahan, 

pertambahan jumlah penduduk, dll.  

b. Keseimbangan ketersediaan air irigasi untuk produktivitas pangan, air baku 

dan industri yang merupakan faktor kunci dalam menentukan pengalokasian 

air sesuai kebutuhan menurut volume dan waktu mengalami perubahan yang 

dinamis dan sulit untuk dapat terpenuhi.  

c. Teknologi bahan konvensional untuk daerah labil mempunyai umur layanan 

pendek dan waktu pengerjaan lama. Untuk bahan tertentu rentan terhadap 

pencurian.  Disamping itu, boks bagi konvensional tidak membagi air secara 

proporsional penuh.. 

d. Kerusakan sarana dan prasarana irigasi mengakibatkan kemunduran kinerja 

dalam manajemen irigasi. Kerusakan terjadi umumnya pada lining saluran, 

bangunan bagi serta bangunan pengatur dan pengukur debit. 

e. Tidak terjaminnya pemberian air irigasi yang dapat menggagalkan panen atau 

menurunkan produktivitas pertanian sering timbul karena adanya sedimentasi 

pada saluran, rembesan atau bocoran yang cukup besar, alat ukur yang tidak 

berfungsi, pintu air yang tidak dapat dioperasikan secara optimal, dll 

f. Pemberian air irigasi yang tidak tepat diakibatkan oleh kondisi bangunan 

pengatur, kerusakan alat ukur debit dan terbatasnya kemampuan serta jumlah 

operator di lapangan untuk pengoperasian irigasi. 

g. Operasi pemberian air irigasi sering terkendala ketersediaan tenaga pelaksana 

sehingga jumlah air irigasi yang diberikan cenderung tidak tepat jumlah dan 

waktu 
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h. Selama ini pembacaan debit pada bangunan ukur irigasi hanya bisa dilakukan 

secara sesaat, sehingga tidak terakumulas dalam rentan waktu tertentu  

i. Kinerja bangunan ukur debit tergantung pada ketelitian pengukuran dan 

pengaturan debit, kehilangan energi pada alat ukur, kemampuan melewatkan 

sedimen serta benda-benda hanyut dan biaya konstruksi.  

j. Teknologi irigasi yang sudah dikembangkan belum tersusun dalam panduan 

aplikasi baik dalam bentuk pedoman maupun modul 

 

1.3 Batasan Masalah 
Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Operasi pemberian air irigasi sering terkendala ketersediaan tenaga pelaksana 

sehingga jumlah air irigasi yang diberikan cenderung tidak tepat jumlah dan 

waktu 

b. Selama ini pembacaan debit pada bangunan ukur irigasi hanya bisa dilakukan 

secara sesaat, sehingga tidak terakumulas dalam rentan waktu tertentu.  

c. Teknologi bahan konvensional untuk daerah labil mempunyai umur layanan 

pendek dan waktu pengerjaan lama. Untuk bahan tertentu rentan terhadap 

pencurian.  Disamping itu, boks bagi konvensional tidak membagi air secara 

proporsional penuh.  

d. Teknologi irigasi yang sudah dikembangkan belum tersusun dalam panduan 

aplikasi baik dalam bentuk pedoman maupun modul.  

 

1.4 Lingkup Kegiatan 
Lingkup kegiatan penelitian ini adalah: 

a. Pengembangan sistem otomatis dan kontrol elektromekanik 

b. Pengembangan alat ukur debit real time dan akumulasi volume 

c. Kajian lanjutan teknologi bahan jaringan irigasi (ferosemen, GFRP, GFRC) dan 

Uji hidrolis bangunan bagi proporsional  

d. Penyusunan draft pedoman dan modul operasi dan pemeliharaan irigasi 

sebagai buku saku juru 

 



Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air                     4 

1.5 Tujuan dan Sasaran 
1.5.1 Tujuan 

Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mendapatkan rumusan teknologi terapan bagi 

sarana/prasarana irigasi dengan mengintegrasikan instrumentasi dan bahan 

alternatif dalam melakukan rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan irigasi. 

 

1.5.2 Sasaran 
Pada tahun 2012 akan dihasilkan beberapa sasaran sebagai berikut: 

a. Teknologi otomatisasi irigasi dan kontrol elektromekanik  

b. Teknologi alat ukur debit realtime dan akumulasi volume 

c. Naskah ilmiah pengembangan teknologi prasarana irigasi  

d. Pedoman (R-0) Pelaksanaan Pekerjaan Ferosemen untuk Saluran dan Boks 

Tersier  

e. Modul Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagai Buku Saku Juru 

Pengairan 

 

Sasaran tersebut akan ditindak lanjuti pada tahun 2013 dan 2014 dalam 

bentuk kegiatan yang menghasilkan: 

a. Model fisik otomatisasi dan kontrol elektromekanik (2013) 

b. Model fisik alat ukur akumulasi debit (2013) 

c. Draft pedoman sistem otomatisasi dan kontrol elektromekanik (2014) 

d. Draft pedoman kriteria desain alat ukur debit realtime dan akumulasi volume 

(2014) 

 

1.6 Tahapan Kegiatan 
Tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

No 
Nama 

Kegiatan/Sub-
Kegiatan 

Tahapan Lingkup Kegiatan Output 
Kegiatan 

1 Persiapan    
 (semua sub 

kegiatan) 
Persiapan Studi referensi, diskusi dengan 

narasumber serta persiapan 
administrasi dan program 
kegiatan 
 

Referensi, SK 
Tim dan 
program 
kegiatan 

2 Pelaksanaan 
kegiatan 

   

a Pengembangan Pengembangan Perbaikan desain model sistem Desain yang 
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No 
Nama 

Kegiatan/Sub-
Kegiatan 

Tahapan Lingkup Kegiatan Output 
Kegiatan 

Sistem Otomatis 
dan Elektromekanis 

Model otomatis yang telah dirancang 
pada tahun 2011 baik dalam hal 
software maupun peralatan. 

telah 
diperbaiki, 
instalasi 
sistem di 
demplot lab 
outdoor 

  Uji coba 
lanjutan 

Uji coba penerapan di tingkat 
laboratorium dan lahan bekerja 
sama dengan pelaksana lapang  

Instalasi  
sistem di 
demplot lahan 

b Pengembangan alat 
ukur debit real time 
dan akumulasi 
volume 

Pengembangan 
Desain 

Desain alat ukur debit Desain 
prototip  

  Pembuatan 
Prototip 

Pembuatan prototip 
berdasarkan desain yang telah 
dibuat 

Prototip yang 
siap diujicoba 

  Uji Kinerja Uji kinerja alat ukur debit di 
laboratorium 

Prototip 
terpasang 

  
  

Monitoring dan 
evaluasi  

Pengambilan data dan evaluasi 
model 

Data kinerja 
model 

Analisis Design 
Mix  

Analisis kombinasi design mix 
yang mungkin diterapkan di 
lapangan 

Design mix 

Evaluasi 
penerapan 
prasaranana 
irigasi  

uji kinerja bahan alternatif  untuk 
pintu dan lining saluran 
(Ferrosemen, GFRP, GFRC) 

Prototip 
terpasang dan 
data hasil 
ujicoba 

c Pengembangan 
teknologi prasarana 
irigasi 

Kajian teknologi 
infrastruktur 
jaringan irigasi  
 

Validasi hidraulis model 
bangunan bagi proporsional dan  

Data kinerja 
model 
bangunan bagi 
proporsional  

d Penyusunan Draft 
Pedoman dan 
modul 

Penyusunan 
draft pedoman 

Pengumpulan bahan dan 
penyusunan draft pedoman 
Pelaksanaan pekerjaan 
ferosemen untuk saluran dan 
boks tersier 

Bahan draft 
pedoman  

  Penyusunan 
modul buku 
saku juru  

Pengumpulan bahan dan 
penyusunan modul operasi dan 
pemeliharaan jaringan irigasi 
sebagai buku saku juru  

Bahan draft 
modul 

3 Finalisasi Output    
a Pengembangan 

Sistem Otomatis 
dan Elektromekanis 

Penyusunan 
Dokumen 
Teknologi 
 

Pengkajian dan analisis data 
efektifitas pemberian air dengan 
sistem otomatis, kinerja model 
yang dikembangkan, kriteria 
desain/spesifikasi teknik 
peralatan sistem otomatisasi 
dan kontrol elektromekanik dan 
satuan biaya 

Dokumen 
teknologi 

b Pengembangan alat 
ukur debit real time 
dan akumulasi 
volume 

Penyusunan 
Dokumen 
Teknologi 
 

Dokumentasi hasil desain dan 
analisis data akurasi 
pengukuran debit, kesesuaian 
dengan jaringan irigasi eksisting, 

Dokumen 
teknologi 
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No 
Nama 

Kegiatan/Sub-
Kegiatan 

Tahapan Lingkup Kegiatan Output 
Kegiatan 

kemudahan operasi dan 
pemeliharaan serta durabilitas 
komponen 

c Kajian Lanjutan 
Teknologi Bahan 
Jaringan Irigasi 
(Ferosemen, GFRP, 
GFRC) 

Kajian teknologi 
infrastruktur 
jaringan irigasi  
 

Analisis design mix optimum 
dari segi kebutuhan biaya, 
waktu pembuatan dan kekuatan 

Dokumen hasil 
analisis 

d Penyusunan Draft 
Pedoman dan 
modul 

Finalisasi draft 
pedoman 

Finalisasi draft pedoman 
berdasarkan hasil diskusi 
dengan narasumber 

Draft pedoman 
dan modul 

 

1.7 Formulasi Kegiatan dan Hipotesis 
1.7.1 Formulasi Kegiatan 

Rehabilitasi dan peningkatan fungsi (upgrading) jaringan perlu dilakukan 

suatu inovasi pada sarana dan prasarana irigasi, salah satunya dengan 

mengintegrasikan sistem otomatis dan kontrol elektromekanis serta teknologi 

bahan. Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan penelitian ini dilakukan. Cakupan 

kegiatan meliputi pengembangan sistem otomatis dan kontrol elektromekanik, 

pengembangan alat ukur debit real time, dan akumulasi volume, kajian lanjutan 

teknologi bahan jaringan irigasi, penyusunan R-0 dan buku saku juru.  

 

1.7.2 Hipotesis 
Teknologi sarana/prasarana irigasi yang mengintegrasikan instrumentasi dan 

bahan alternatif dapat mempermudah operasi irigasi dan meningkatkan efisiensi 

pemberian air irigasi.  

Ferosemen dapat digunakan sebagai bahan alternative, elektromekanik 

dapat mengurangi tenaga manusia, (Berhubungan dengan kesimpulan, dibuat per 

lingkup kegiatan) 

 

1.8 Penerima Manfaat 
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan alternatif teknologi tepat guna 

dalam bidang irigasi yang dapat digunakan oleh  Direktorat Irigasi dan Rawa, 

Dinas PU Provinsi dan Kabupaten/kota. 
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1.9 Lokasi Kegiatan 
Lokasi kegiatan akan dilakukan di Jawa Barat dengan detail seperti yang 

terdapat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Lokasi Kegiatan  

No Sub-Kegiatan Lokasi 
1 Pengembangan 

Sistem Otomatis dan 
Elektromekanis 

- Lokasi penelitian tingkat laboratorium di 
Laboratorium Outdoor Balai Irigasi, Bekasi 
- Lokasi uji coba tingkat lahan di Kelurahan 

Situgede, Bogor  
2 Pengembangan Alat 

Ukur Debit Real 
Time 

Laboratorium Hidrolika Balai Irigasi, Bekasi. Uji 
coba lapangan di DI Cihea, Cianjur. 
 

3 Pengembangan 
Teknologi Prasarana 
Irigasi 

- Pengujian sifat mekanis di Laboratorium Beton, 
Balai Irigasi 
- Evaluasi hasil penelitian sebelumnya di 

Karawang, Patrol , Cianjur dan Garut 
4 Penyusunan Draft 

Pedoman dan modul  
Balai Irigasi, Bekasi 
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BAB II   
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Otomatisasi 

Sistem otomatisasi merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk 

mengatur suatu proses untuk mencapai tujuan dari sistem itu. Sistem kendali 

otomatis dapat mengatur tanpa bantuan manusia berdasarkan suatu rancangan 

pola proses yang telah ditentukan sebelumnya. Komponen utama dari suatu 

sistem kendali otomatis adalah pengendali, aktuator dan umpan balik (feedback). 

Pengendali merupakan rangkaian logika yang telah dirancang sebelumnya agar 

sistem dapat menghasilkan output yang diinginkan. Aktuator merupakan alat yang 

digunakan untuk merubah kondisi sistem berdasarkan pengendalian yang akan 

dilakukan. Umpan balik (feedback) merupakan penilaian balik terhadap output 

setelah suatu tindakan pengendalian dilakukan yang digunakan sebagai input 

untuk menetukan langkah pengendalian selanjutnya. Pada bidang irigasi dan 

drainase, sistem pengendalian otomatis telah dikembangkan oleh Setiawan et.al. 

(2001a), Setiawan et.al. (2001b), Setiawan et.al (2002) dan Saptomo et.al. (2004) 

untuk mengatur muka air di lahan basah.   

Agar dapat mengatur air secara tepat sistem otomatis disusun dari 3 sub-

sistem, yaitu sub-sistem pengukuran, pengontrolan dan pengaturan (Error! 
Reference source not found.). Dalam sub-sistem pengukuran, data-data kondisi 

kadar air, tinggi muka air dan cuaca diukur. Data yang didapatkan kemudian 

dikirimkan ke sub-sistem pengontrolan. Dalam sub-sistem ini, data diolah untuk 

kemudian diinterpretasi untuk menentukan jumlah dan waktu pemberian air irigasi. 

Sub-sistem pengaturan mengalirkan air irigasi saat hasil analisa dalam sub-sistem 

pengontrolan menunjukkan air irigasi perlu diberikan. Debit air irigasi diukur 

sehingga air diberikan dalam jumlah yang tepat. 
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Sub sistem
pengaturan

Sub sistem
pengukuran

Sub sistem
pengontrollan

 
Gambar 1. Skema Sistem Otomatis. 

 

Sub-sistem pengukuran terdiri dari sensor-sensor. Sensor ditempatkan di 

lahan untuk mengambil data tinggi muka air. Untuk memudahkan instalasi dan 

pemeliharaan, transmisi data dari sub-sistem pengukuran ke sub-sistem 

pengontrolan dilakukan dengan menggunakan telemetri.  

Sub-sistem pengontrolan terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. 

Perangkat keras yang diperlukan meliputi receiver, komputer dan peralatan 

interfacing. Perangkat lunak disusun untuk mengolah dan menginterpretasi data 

sehingga pengaturan pemberian air irigasi dapat dilakukan secara real time. 

Pengontrollan dirancang agar dapat mengkomodir pola pemberian air yang 

dilakukan di lahan. 

Sub-sistem pengaturan terdiri dari actuator dan pengukur debit irigasi. 

Actuator membuka pintu air saat irigasi diperlukan. Debit air irigasi kemudian 

diukur menggunakan alat ukur yang dilengkapi dengan sensor debit. 

Peralatan yang dibutuhkan dalam sistem ini yaitu sensor, unit transmisi data, 

unit  kontrol dan pengatur debit. Jenis peralatan yang dipakai sebaiknya 

menyesuaikan dengan sistem penyaluran air irigasi yang akan digunakan. Apabila 

digunakan sistem irigasi permukaan menggunakan saluran terbuka, pengatur 

aliran dapat berupa pintu sorong yang dilengkapi sistem mekanis. Apabila 

pengukuran debit menggunakan ambang, maka sensor debit yang digunakan 

dapat berupa sensor tinggi air yang mengukur elevasi air. Debit aliran kemudian 
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dapat diketahui menggunakan rumus debit sesuai dengan ambang yang 

digunakan. Apabila digunakan sistem irigasi perpipaan atau inlet lahan berupa 

pipa sadap, pengatur aliran dapat berupa valve otomatis dan pengukur debit tipe 

propeller.  

 

2.2 Penghematan Air Irigasi 
Dari aspek penghematan air irigasi, perbedaan utama SRI Jabar dengan SRI 

di luar Jabar dan konvensional adalah pengaturan air macak-macak selama 

pertumbuhan tanaman dengan beberapa kali pengeringan. Sehingga sistem 

pemberian airnya dilakukan secara berkala (intermittent), tidak kontinyu seperti 

pada padi konvensional. SRI di luar Jabar yang dikembangkan oleh Nippon Koei 

pada proyek DISIMP menggunakan irigasi intermittent dengan genangan dangkal 

sekitar 2 s.d. 3 cm dengan beberapa kali pengeringan, tanpa mengharuskan 

penggunaan pupuk organik. 

Hasil padi sawah dengan budidaya model SRI dapat mencapai  

8 – 10 t/ha atau lebih dengan penghematan air sekitar 50% (teknik irigasi 

intermiten selama fase vegetatif). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat 

produktivitas tanaman yang dicapai relatif beragam, hal ini menunjukkan bahwa 

dalam pengembangan budidaya padi model SRI perlu disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan fisik maupun sosial petani setempat.     

 

2.3 Pemberian Irigasi Terputus 
Dalam hal optimalisasi penggunaan sumberdaya air, kini tengah berkembang 

metode irigasi terputus yang dipadukan dengan berbagai teknologi intensifikasi 

budidaya pertanian, khususnya SRI. Dalam irigasi terputus ini, air diberikan dalam 

jumlah yang tepat sehingga memenuhi kebutuhan air tanaman dan 

memungkinkan daerah perakaran teraerasi. Aerasi daerah perakaran dapat 

meningkatkan jumlah anakan dan mendukung aktivitas mikroorganisme di daerah 

perakaran yang dampak akhirnya dapat meningkatkan produksi.  

Pada budidaya padi menggunakan irigasi berselang (irigasi berkala) aerasi 

tanah menjadi baik dan suhu tanahnya pun sedikit naik. Kenaikan suhu yang 

disertai dengan banyaknya oksigen ini akan lebih memperbaiki penyerapan air 
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(bersama hara) oleh akar, sebab permeabilitas dinding sel makin tinggi dan 

viskositas air makin rendah (Martin et.al, 1976). 

Pola pemberian air SRI di Jawa Barat dan Wilayah Indonesia Timur (DSIMP) 

secara skematis tergambar dalam Gambar 2 (disarikan dari Sato (2005) dan 

Kasnawi (2005)).  
 

Pemberian Air SRI Jawa Barat
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Gambar 2. Skema Pemberian Air Terputus SRI (Balai Irigasi, 2009) 

 

Kedua metode pemberian air tersebut mengatur kondisi air di lahan agar di 

atas batas bawah (retak rambut). Batas atas disesuaikan berdasarkan interval 

yang diinginkan. Karena tanah lebih poros dan agar interval irigasi lebih panjang, 

pemberian air irigasi di Wilayah Indonesia Timur diberikan sampai genangan 2 

hingga 5 cm lebih tinggi dari pemberian air di Jawa Barat (Sato, 2005). 

 

2.4 Alat Ukur Debit 
Dalam Kriteria Perencanaan Irigasi 01 atau KP-01 (Direktorat Irigasi, 2010), 

infrastruktur  bangunan dalam suatu daerah irigasi meliputi bangunan utama, 

jaringan irigasi, bangunan bagi dan sadap, bangunan-bangunan pengukur dan 
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pengatur, bangunan pengatur muka air, bangunan pembawa, bangunan lindung, 

jalan dan jembatan dan bangunan pelengkap. Bangunan pengukur dan pengatur 

sangat berperan terhadap pemerataan alokasi air di suatu jaringan irigasi. 

Beberapa jenis bangunan pengukur dan pengatur yang dianjurkan dalam KP-01 

(Direktorat Irigasi, 2010) adalah sebagai berikut:  

- Pada saluran primer, bila aliran besar alat ukur ambang lebar dipakai untuk 

pengukuran dan pintu sorong atau radial untuk pengatur. 

- Pada bangunan bagi bangunan sadap sekunder, pintu Romijn dan pintu 

Crump-de Gruyter dipakai untuk mengukur dan mengatur aliran. Bila debit 

terlalu besar, maka alat ukur ambang lebar dengan pintu sorong atau radial 

bisa dipakai seperti untuk saluran primer. 

- Pada bangunan sadap tersier, untuk mengatur dan mengukur aliran dipakai 

alat ukur Romijn atau jika fluktuasi di saluran besar dapat dipakai alat ukur 

Crump-de Gruyter. Di petak-petak tersier kecil di sepanjang saluran primer 

dengan tinggi muka air yang bervariasi dapat dipertimbangkan untuk memakai 

bangunan sadap pipa sederhana, Di lokasi yang petani tidak bisa menerima 

bentuk ambang sebaiknya dipasang alat ukur parshall atau cut throat flume. 

Alat ukur di lapangan umumnya banyak mengalami kerusakan sehingga 

pengukuran debit tidak akurat, terutama alat ukur di jaringan tersier. Alat ukur 

yang banyak terpasang di tersier adalah ambang lebar, romijn, long throat flume 

dan cipoletti. Alat-alat ukur tersebut memiliki ambang yang sering dirusak oleh 

petani karena dianggap menghambat aliran terutama pada saat debit dan muka 

air di saluran rendah. Selain itu, dalam penerapannya sering terjadi ketidak 

tepatan alat ukur debit karena kesalahan penempatan, kesalahan konstruksi dan 

pemeliharaan yang kurang baik sehingga persyaratan teknis tidak terpenuhi 

(Pusposutarjo, 2001). 
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BAB III   
METODE DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 
3.1 Metode 
3.1.1 Pengembangan Sistem Otomatis dan Elektromekanis 

Metodologi yang dilakukan dalam sub-kegiatan ini adalah penyempurnaan 

desain, ujicoba dan evaluasi sistem otomatis untuk penerapan irigasi terputus. 

Desain sistem otomatis terdiri dari 3 sub-sistem, yaitu sub-sistem pengukuran, 

pengontrolan dan pengaturan (Gambar 3). Dalam sub-sistem pengukuran, data 

kelembaban tanah, tinggi muka air dan parameter cuaca diukur. Data yang 

diperoleh kemudian dikirimkan ke sub-sistem pengontrolan untuk diolah guna 

menentukan jumlah dan waktu pemberian air irigasi. Sub-sistem pengaturan 

mengalirkan air irigasi apabila hasil analisa dalam sub-sistem pengontrolan 

memerintahkan perlu diberikan air irigasi. Debit air irigasi diukur untuk meyakinkan 

air yang diberikan benar-benar dalam jumlah dan waktu yang tepat. 

Sub sistem 
pengaturan

Sub sistem 
pengukuran

Sub sistem 
pengontrollan

 
Gambar 3. Skema Sistem Otomatis 

 

Peralatan yang digunakan dalam sistem ini, yaitu sensor, unit transmisi data, 

unit  kontrol dan pengatur debit. Daftar peralatan yang digunakan terdapat pada 

Tabel 2.  
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Tabel 2. Daftar Peralatan 

No Subsistem Peralatan 
1 Pengukuran Sensor tinggi muka air (pressure tranducer, WL 400 dari 

Global Water) 
2 Pengontrolan Komputer dan software (pemrograman menggunakan 

software Lab View) 
3 Pengaturan - Sensor debit (tipe propeller, TX80 dari Global Water) 

- Automatic Valve (ball valve dengan pergerakan  
elektromekanis, Valworx) 

4 Transmisi data Wireless Sensor Network/WSN (transmisi zigbee 2.4 GHz, 
National Instrument) 

 

Uji coba kemudian dilakukan di tingkat lahan. Pada saat ujicoba, evaluasi 

sistem dilakukan secara berkala untuk mengetahui kinerja sistem. Data yang 

dikumpulkan dalam evaluasi ini terdapat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Data Evaluasi Kinerja Sistem Otomatis 
No Data Metode 
1 Kondisi alat (kerusakan, 

kinerja, upaya 
pemeliharaan) 

Pengamatan visual dan pencatatan  

2 Kebutuhan daya: konsumsi 
daya, jangka waktu 
penggantian baterai 

Pencatatan blanko pemeliharaan dan pengukuran 
menggunakan kWH meter (untuk penggunaan listrik 
di ruangan kontrol) 

3 Kesesuaian rencana irigasi Pengamatan visual dan perekaman data 
pengendalian (pada perangkat lunak) 

4 Data sifat fisik tanah 
(permeabilitas, bulk 
density, kurva pF) 

Pengambilan sampel dan analisa laboratorium 

 

Analisa dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memungkinkan 

penerapan otomatisasi ini layak. Beberapa nilai parameter yang akan diidentifikasi 

yaitu harga air irigasi minimum, luas lahan minimum dan biaya investasi. 

Parameter yang akan dikaji dalam analisa ini adalah seperti yang terdapat pada 

Tabel 4. 
Tabel 4. Parameter yang Dikaji dalam Analisa 

No Komponen Parameter 
1 Benefit Penghematan air (dibandingkan sistem manual) 
2 Cost - Biaya investasi untuk ruang kontrol 

- Biaya investasi untuk sensor dan peralatan di lahan 
- Penyusutan peralatan  
- Biaya operasional listrik 
- Biaya operasi dan pemeliharaan sistem otomatis 

(petugas, dsb) 
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3.1.2 Pengembangan Alat Ukur Debit Realtime 
Metodologi yang dilakukan dalam sub-kegiatan ini adalah pengembangan 

desain, pembuatan prototip dan uji kinerja alat. Desain dikembangkan 

berdasarkan referensi dari literatur. Alternatif alat yang paling mungkin diterapkan 

kemudian dipilih dan dibuat prototipnya. Prototip diuji kinerja pengukuran debitnya 

secara volumetrik. Pengujian kinerja dilakukan untuk mendapatkan persamaan 

kalibrasi alat ukur debit dan nilai penyimpangan pengukuran. Penyimpangan 

pengukuran debit dalam penelitian ini didefinisikan sebagai Mean Absolute 

Persentage Error (MAPE) yang dihitung berdasarkan persamaan berikut: 

100
Q

QQ
APE

t

tt

A

PA


 .......................................................................... (1) 





n

1t
tAPE

n
1MAPE .............................................................................. (2) 

Keterangan: 

APEt :  Absolute Percentage Error pada pengukuran ke-t (%) 

MAPE :  indeks error/ Mean Absolute Percentage Error (%) 

QAt : debit acuan kalibrator pada pengukuran ke-t (m3/s)  

QPt : debit terbaca pada alat ukur pada pengukuran ke-t (m3/s) 

n : jumlah pengukuran 

 

3.1.3 Pengembangan Teknologi Prasarana Jaringan Irigasi 
Metodologi yang dilakukan dalam sub-kegiatan ini adalah perumusan design 

mix, pengujian bahan dan analisa design mix optimum. Beberapa alternatif design 

mix yang mungkin diterapkan diuji sifat mekanisnya. Selanjutnya, analisa bahan 

optimum dilakukan berdasarkan parameter kekuatan mekanis, lama pembuatan 

dan satuan biaya. Sifat mekanis bahan yang diamati adalah kuat tekan dan kuat 

lentur. Pengujian dilakukan menggunakan metode JIS (Japan Industrial Standard), 

yaitu uji tekan, tarik belah (JIS A 1108-1963, Reaffirmed 1967 and JIS A 1113-

1964, Reaffirmed 1968).  Sampel uji tekan dan tarik belah berbentuk silinder 

sebanyak 3 buah sampel untuk setiap perlakuan dengan tinggi 300 mm dan 

diameter 150 mm.  Pengujian dilakukan pada umur 7 dan 28 hari. Sedangkan 

untuk uji bending menggunakan standar JIS untuk beton (JIS  A 1106-1964, 
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Reaffirmed 1968) dengan ukuran sampel 530 mm x 150 mm x 30 mm (p x l x t), 

dan diuji pada umur 28 hari setelah cetak.  Perhitungan kekuatan lentur/bending 

menggunakan rumus berikut : 

1000
d b
L Pσ 2b  ................................................................................... (3) 

Keterangan: 

σb  : kuat lentur (kg/cm2) 

P : tekanan maksimum UTM (ton) 

L :  jarak tumpuan batang (cm) 

b : lebar sampel (cm) 

d : tebal sampel (cm) 

 

3.1.4 Penyusunan Draft Pedoman dan Buku Saku 
Sub-kegiatan ini dilakukan untuk menyajikan hasil penelitian sebelumnya 

dalam bentuk draft pedoman dan buku saku. Penyusunan draft pedoman 

dilakukan berdasarkan PSN 08 2007. 
 

3.2 Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran kegiatan secara keseluruhan (multiyears) terdapat pada 

Gambar 3. Kerangka penelitian detail pada tahun 2012 terdapat pada Gambar 5. 
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Gambar 4. Diagram Alir Kerangka Pemikiran Kegiatan Penelitian Secara 

Keseluruhan (Multiyears) 

Model Fisik Alat ukur debit real 
time dan akumulasi volume 
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Gambar 5. Diagram Alir Kerangka Pemikiran Kegiatan Penelitian Tahun 2012 
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BAB IV   
PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Kegiatan penelitian yang sedang dilakukan hingga akhir tahun 2012 adalah 

hingga tahap pelaksanaan kegiatan seperti pada jadwal pada Tabel 5. 

Hasil kegiatan yang sudah dicapai secara umum dijabarkan pada  

Tabel 6. 

Tabel 5. Jadwal Kegiatan Penelitian 
2012 No. Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pengembangan Sistem 
Otomatis dan Elektromekanis 

            

a Persiapan             
b Pengembangan Model             
c Uji coba lanjutan             
d Monitoring dan evaluasi             
e Penyusunan Dokumen Teknologi             
2 Pengembangan alat ukur debit 

real time dan akumulasi volume 
            

a Persiapan             
b Pengembangan Desain             
c Pembuatan Prototip             
d Uji kinerja             
f Penyusunan Dokumen Teknologi             
3 Kajian Lanjutan Teknologi 

Bahan dan Prasarana Irigasi 
(Ferosemen, Boks bagi 
proporsional dan teknologi 
infrastrukur irigasi) 

            

a Persiapan             
b Pengembangan desain mix             
c Kajian teknologi infrastruktur 

jaringan irigasi  
            

D Penyusunan naskah ilmiah 
mengenai teknologi bahan 
ferosemen dan GFRP 

            

4 Penyusunan Draft Pedoman 
dan Modul 

            

a Persiapan             
b Penyusunan draft              
c Finalisasi draft              

Keterangan: 

 Kegiatan telah dilakukan   Kegiatan lanjutan yang akan dilakukan 
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Tabel 6. Gambaran Capaian Output Kegiatan/Sub-kegiatan sampai dengan 

November 2012 

No. Kegiatan/Sub-
kegiatan Kriteria Penerimaan Waktu Deskripsi 

1 Teknologi Pengembangan Instrumentasi dan Sistem Elektromekanik 

 

Perbaikan Desain 
Sistem Otomatis  

Sistem memiliki kinerja lebih 
baik dibandingkan penelitian 
tahun 2011 (akurasi 
pengukuran minimal 0, 5 cm 
dan catudaya baterai cukup 
hingga 1 musim tanam) 

April 2012 Akurasi sensor berdasarkan 
metode pengambilan data yang 
diperbaiki adalah 3 mm 
(sebelumnya 9 mm). Berdasarkan 
uji coba di laboratorium catu daya 
baterai pada node WSN cukup 
untuk satu musim tanam. 
Dokumen output terlampir. 

 

Uji Coba Penerapan 
Sistem Otomatis  

Sistem dapat beroperasi dan 
siap diujicoba (sistem 
otomatis dapat membuka dan 
menutup irigasi berdasarkan 
kontrol tinggi air di 
piezometer) 

Nopember 
2012 

Sistem telah terinstalasi di 
demplot. Data pengamatan 
hampir 1 musim tanam sudah 
terkumpul. Perlu dilakukan 
pengujian pada musim tanam 
selanjutnya. Musim tanam 
selanjutnya masih menunggu 
petani untuk tanam, lalu alat 
dapat terinstal. 

 

Evaluasi Kinerja 
Sistem Otomatis  

Teridentifikasinya data kinerja 
teknis sistem otomatis 
(ketepatan pengendalian, 
penggunaan catudaya dan 
jumlah air irigasi) 

Nopember 
2012 

Analisa data untuk musim tanam 
pertama telah dan dianalisis.  

 

Analisis Kelayakan 
Penerapan dan 
Satuan Biaya Sistem 
Otomatis  

Teridentifikasinya satuan 
harga peralatan otomatisasi 
dan parameter minimal agar 
penerapan sistem 
otomatisasi layak 

Desember 
2012 

Identifikasi peralatan dan harga 
berdasarkan penelitian 
sebelumnya telah dilakukan. 

 
Analisis Kriteria 
Spesifikasi Peralatan 
Sistem Otomatis  

Teridentifikasinya spesifikasi 
peralatan minimum 

Desember 
2012 

Identifikasi spesifikasi peralatan 
berdasarkan penelitian 
sebelumnya telah dilakukan. 

2 Teknologi Alat Ukur Debit Real Time 
 Pengembangan 

Desain 
Teridentifikasinya desain 
alternatif alat ukur debit yang 
dapat diterapkan 

Juni 2012 Konsep dan gambar desain telah 
tersusun. Tipe alat ukur yang 
diusulkan adalah sensor tinggi air 
pada bangunan ukur debit 
eksisiting. Dokumen output 
terlampir. 

 Pembuatan Prototip Prototip siap diuji kinerjanya September 
2012 

Prototip yang diwujudkan pada 
tahun ini adalah tipe sensor tinggi 
air pada bangunan ukur debit 
eksisting. Pemrograman logger 
kini telah dilakukan. 

 Uji kinerja Teridentifikasinya persamaan 
kalibrasi dan ketelitian alat 
ukur debit 

Oktober 
2012 

Uji kinerja telah dilakukan di 
laboratorium hidrolika Balai 
Irigasi. Persamaan kalibrasi telah 
teridentifikasi. 

3 Kajian Lanjutan Teknologi Bahan Jaringan Irigasi 

 
Analisis Design Mix 
Bahan Ferosemen  

Terumuskannya beberapa 
alternatif design mix yang 
mungkin diterapkan 

Maret  
2012 

Komposisi bahan yang mungkin 
diterapkan telah teridentifikasi. 
Dokumen output terlampir. 

 
Analisis Design Mix 
Bahan Optimum  

Teridentifikasinya kombinasi 
bahan optimum berasarkan 
parameter sifat mekanis, waktu 
pembuatan dan harga 

Oktober 
2012 

Analisis desain mix ferosemen 
dengan bahan optimum telah 
dilakukan. 
Dokumen output terlampir.  

 
Validasi Hidraulis 
Model Bangunan 
Bagi Proporsional 

Tervalidasinya desain 
bangunan bagi proporsional 

Oktober 
2012 

Pembuatan model telah 
dilakukan. Uji hidraulis dan 
analisa data telah  dilakukan. 
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No. Kegiatan/Sub-
kegiatan Kriteria Penerimaan Waktu Deskripsi 

 

Uji kinerja bahan 
alternatif  untuk pintu 
dan lining saluran 
(Ferrosemen, GFRP, 
GFRC) 

Teridentifikasinya kinerja dan 
nilai tambah pengaplikasian 
bahan alternatif 

Oktober 
2012 

Lokasi yang telah diuji dan 
dievaluasi adalah penerapan 
pintu air di DI Cimanuk, Garut. Uji 
kinerja dan evaluasi penerapan di 
lokasi lainnya telah dilakukan. 
Dokumen output terlampir. 

4 Penyusunan Draft Pedoman  dan Modul  

 

Penyusunan Draft 
Pedoman Pekerjaan 
Pembuatan 
Ferosemen untuk 
Saluran dan Boks 
Tersier  

Tersusunnya Draft Pedoman 
Pekerjaan Pembuatan 
Ferosemen untuk Saluran dan 
Boks Tersier  

Desember 
2012 

Bahan telah terkumpul. 
Penyusunan draft R-0 telah 
dilakukan. 

 

Penyusunan Modul 
Buku Saku Juru 
Operasi dan 
Pemeliharaan 
Jaringan Irigasi 

Tersusunnya buku saku juru 
 

Desember 
2012 

Bahan telah terkumpul. 
Penyusunan draft modul telah 
dilakukan. 
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BAB V   
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Hasil Kegiatan 
5.1.1 Pengembangan Sistem Otomatis dan Elektromekanis  
A. Pengembangan demplot otomatisasi di Bogor 

Penelitian pada tahun 2012 ini dilakukan untuk menindak lanjuti hasil 

penelitian sebelumnya dan mempersiapkan sistem untuk menjadi output berupa 

teknologi. Untuk itu pada tahun ini, beberapa langkah perbaikan model dan 

pengujian di tingkat lahan dilakukan.  

Lokasi yang terpilih adalah lahan petani di Kel. Situgede, Bogor. Lahan 

sudah memiliki fasilitas inlet perpipaan dan posisi cukup mudah dijangkau 

sehingga monitoring dan evaluasi akan lebih mudah dilakukan. Hasil survey detail 

dan pemetaan lokasi ini (denah lokasi) terdapat pada lampiran. 

Lahan dikelola petani setempat di bawah koordinasi kelompok tani. Lahan 

diairi dari saluran irigasi desa dengan pasokan yang cukup memadai, kecuali pada 

musim kemarau. Lahan umumnya dapat ditanami 3 kali dalam setahun. Lahan 

ditanami dengan pola budidaya konvensional dengan mengadopsi beberapa 

prinsip budidaya SRI. Gambar lokasi lahan terdapat pada Gambar 6. 

Slide show dan klik         atau        untuk melihat foto

Rumah Ketua 
Kelompok Tani

Inlet perpipaan

 
Gambar 6. Lahan Petani di Kelurahan Situgede, Bogor 
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Pada blok lahan tersebut terdapat 2 inlet utama untuk irigasi. Inlet pertama 

merupakan inlet irigasi perpipaan sedangkan inlet kedua merupakan drainase 

kolam. Penyaluran air di saluran tersier sistem perpiaan sedangkan pengaliran ke 

setiap petakan dilakukan menggunakan saluran kuarter dan secara plot-to-plot. 

Berdasarkan hasil pemetaan pola aliran di lokasi ini adalah seperti yang terdapat 

pada Gambar 7. 

Saluran kuarter

Saluran kuarter (dalam sawah)

Pipa (dalam tanah)

Inlet irigasi

 
Gambar 7. Pola Pengaliran antar Lahan. 

Dengan memperhatikan kondisi pengaliran tersebut dan peralatan yang 

tersedia, uji coba sistem otomatis dilakukan tidak pada seluruh petakan lahan. 

Kelompok petakan yang dipilih adalah kelompok yang menerima irigasi dari 1 inlet 

serta drainase kelompok petakan tidak digunakan sebagai sumber air utama bagi 

petakan di bawahnya. Oleh karena itu, kelompok petakan yang dipilih adalah 

kelompok petakan yang terarsir pada Gambar 8. Peralatan dipasang di inlet, 

saluran kuarter dan lahan sebagai bagian dari sistem otomatis dan alat ukur 

kinerjanya. Peralatan yang telah dipasang adalah seperti yang terdapat pada 

Tabel 9. Gambar hasil pemasangan peralatan terdapat pada Gambar 9. 
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Box 2

0,26 Ha

Box 3

Node wireless

Thompson

Sensor tinggi air

Valve elektromekanik

Sensor debit

Komputer pengendali

3

1

2

4

5

 
Gambar 8. Kelompok Petakan untuk Uji Coba Sistem Otomatis. 

Tabel 7. Fungsi Peralatan yang Telah Terpasang 

No Lokasi Peralatan Fungsi 
1 Node 1 Wireless transmitter Transmisi data sensor 

  Valve elektromekanis Pengatur aliran 

  Sensor debit Pengukur debit 

2 Node 2 Wireless transmitter Transmisi data sensor 

  Sekat Thompson dan 

sensor tinggi air 
Mengukur drainase 

3 Node 3, 4 dan 5 Wireless transmitter Transmisi data sensor 

  Piezometer & sensor 

tinggi air 
Mengukur ketinggian air di lahan 

  Sekat Thompson dan 

sensor tinggi air 
Mengukur drainase 
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Gambar 9. Hasil Instalasi Peralatan 

 

B. Pengembangan demplot otomatisasi di Laboratorium  
Pada tahun ini, dilakukan pula pengembangan otomatisasi di Laboratorium 

Balai Irigasi, Bekasi dengan memodelkan beberapa petak sawah. Pada demplot 

tersebut menggunakan 4 sensor dengan 2 node. Sensor yang digunakan adalah 

tipe pressure tranducer dan tipe sensor tinggi air tipe eTape Continuous Fluid 

Level Sensor. 

Lokasi demplot tersebut dapat dilihat pada Gambar 9.  

 

Gambar 10. Petakan Demplot Laboratorium  

Uji coba dilakukan dengan skenario menggunakan program Labview dengan 

perintah jika salah satu sensor tinggi air menunjukan air berada pada batas 

bawah, maka valve otomatis terbuka dan jika salah satu sensor tinggi air 

menunjukan air irigasi berada pada batas atas, maka valve otomatis tertutup. 

Reservoar 
Rumah 
Pompa 

Petak 1 

Petak 2 Petak 3 Petak 4 

 

   

 Jalan  
Laboratoriu

m 

Ket: 
       Sensor debit 
       Sensor tinggi Air 
       Boks panel 
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Kalibrasi sensor telah dilakukan, tetapi saat ini data pengukuran di 

laboratorium  belum dapat ditampilkan karena masih dalam tahap awal tanam. 

 

(a)                                                   (b) 

Gambar 11. Sensor tinggi muka air (a) tipe eTape Continuous Fluid Level Sensor; 

dan (b) tipe pressure tranducer 

 
Gambar 12. Penambahan petakan sawah di Lab Outdoor 

 

C. Penerapan sensor kelembapan tanah untuk irigasi sprinkler tipe rotator 
Otomatisasi irigasi dilakukan pula untuk irigasi sprinkler tipe rotator. Alat 

yang digunakan adalah sensor kelembapan tanah yang dihubungkan dengan alat 

kontrol yang menggunakan energi surya, yang akan memerintah pemberian air 

irigasi jika senseor menunjukan kadar air dalam tanah sudah berada pada batas 

bawah dan perintah irigasi dihentikan jika kadar air dalam tanah telah mencapai 

batas atas. 
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Alat diterapkan pada demplot rotator yang telah ada dan media tanam yang 

digunakan adalah tanaman kacang tanah. Demplot kacang tanah tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Petakan Demplot Rotator Laboratorium Outdoor 

 
Gambar 14. Demplot Rotator Laboratorium Outdoor 
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Rumah 
Pompa 

    

    
 

 

 
 

Ket: 
        Sensor 
        Alat kontrol solar cell 
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        Selenoid Valve 
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Data sensor kelembapan tanah dibandingkan dengan sensor kelembapan 

tanah yang lainnya. Data sampai saat ini masih dalam rentan waktu 1 bulan 

setelah tanam. 

 

Gambar 15. Demplot Rotator Laboratorium Outdoor 

Gambar 14 menunjukan perbandingan sensor kelembapan tanah 

menggunakan 2 merk sensor. Sensor Anctech merupakan sensor kelembapan 

tanah yang langsung berhubungan dengan alat kontrol dan selenoid valve. Dari 

data tersebut didapat bahwa dalam menentukan batas atas dan batas bawah 

kelembapan tanah maka harus di perhitungkan faktor koreksi sebesar + 5%. 

 

5.1.2 Pengembangan Alat Ukur Debit Realtime dan Akumulasi Volume 
Alat ukur debit realtime didesain agar dapat menampilkan debit dan 

akumulasi volume air yang digunakan. Untuk itu, desain perlu memperhitungkan 

jenis perangkat ukur dan displaynya. Perangkat ukur berupa alat yang digunakan 

untuk mengidentifikasi debit sedangkan display berupa bagian pengolah hasil 

pengukuran yang menampilkan debit dan volume. Jenis alat ukur yang diuji coba 

adalah sensor tinggi air pada alat ukur ambang lebar. Cara kerja alat ini adalah 

mengukur tinggi air, debit didapat berdasarkan rumus alat ukur tersebut. 

Kelebihan dari alat ini adalah dapat digunakan pada alat ukur debit eksisting 

dengan data berdasarkan ketinggian air dan dapat dilihat pada display elektronik 

Bacaan sensor diolah mikroprosesor sehingga menjadi data debit dan volume.  
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Kalibrasi alat ukur debit realtime akumulasi volume dilakukan pada saluran 

kaca. Sensor untuk mendeteksi ketinggian menggunakan pelampung. Pelampung 

diletakan pada bejana berhubungan agar didapatkan akurasi data.  

 
Gambar 16. Peralatan alat ukur debit realtime menggunakan sensor tinggi air 

 

 

5.1.3 Pengembangan Teknologi Prasarana Jaringan Irigasi 
A. Kajian mix disain bahan ferosemen 

Berdasarkan penelitian yang lalu, bahan ferosemen telah teruji untuk 

pengaplikasian pada jaringan irigasi. Namun demikian, beberapa kendala pada 

pengaplikasian bahan tersebut yang dapat ditemui di lapangan adalah Pasir yang 

sesuai dengan spesifikasi untuk ferosemen (berat jenis, kadar lumpur <3% dan 

lolos saringan 5 mm) di daerah tertentu sulit untuk didapatkan sehinggap perlu 

pencucian dan pengayakan. . 

Kombinasi bahan yang digunakan untuk diuji kekuatan mekanisnya. 

Kombinasi bahan ferosemen yang akan diuji terdapat pada tabel 9. 

Tabel 8. Perlakuan Uji Bahan Ferosemen 

 

 
 

No Perlakuan Deskripsi Keterangan 
1 Perbandingan 

semen-pasir 
dan jarak 
tulangan 

 Perbandingan yang digunakan 
1pc:1psr, 1pc:2psr dan 1pc:3psr.  

 Jarak tulangan yang digunakan 10 
cm, 15 cm dan 18 cm.  

Mengetahui 
perbandingan 
pasir:semen dan 
jarak tulangan 
optimum 

2 Pasir  lokal  Pasir yang digunakan adalah pasir 
cianjur dan Karawang dengan 
perbandingan adukan 1pc:1psr, 1pc:2psr 
dan 1pc:3psr dengan jarak tulangan 10 
cm. 

Mengetahui 
pengaruh terhadap 
sifat mekanik 
ferosemen 
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B. Evaluasi hasil penerapan bahan alternatif 
Dalam penelitian tahun 2010 dan 2011 telah dikembangkan bahan alternatif 

untuk jaringan irigasi, yaitu ferosemen, fibersemen/GFRC (Glass Fiber Reinforced 

Concrete) dan fiberglas/GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer). Ketiga bahan 

tersebut telah diuji coba penerapannya di beberapa lokasi (Tabel 9). 

Tabel 9. Lokasi Penerapan Bahan Alternatif 

No Bahan Penggunaan Lokasi Waktu 
Penerapan 

1 Ferosemen Boks tersier DI Cihea, Cianjur 
(Tersier CRJ 11) 

September 
2010 

  Saluran DI Cihea, Cianjur 
(Tersier CSK 27) 

September 
2010 

  Lining saluran DI Jatiluhur, Karawang 
(Sekunder Bangle) 

Oktober 2010 

  Saluran DI Jatiluhur, Karawang 
(Tersier Petaruman 13) 

Oktober 2011 

2 Fiberglass  Pintu air 
(prototip tipe 1) 

DI Cimanuk, Garut 
(BBYB 2 Ki dan BCMK 

22 Ki)  

Oktober 2009 

  Pintu air 
(prototip tipe 2) 

DI Cimanuk, Garut 
(BCMK 23 Ki) 

Juli 2010 

  Pintu air 
(prototip tipe 2) 

DI Jatiluhur, Indramayu 
(Sekunder Bongas) 

November 
2010 

  Pintu air 
(prototip tipe 2) 

DI Jatiluhur, Karawang 
(Bangunan Bangle 5) 

Oktober 2011 

3 Fibersemen Pintu air DI Cimanuk, Garut 
(BCMK 5 Ki dan BCMK 

22 Ka) 

Oktober 2009 

4 Bambu 
laminating 

Pintu air DI, Jatiluhur, Karawang 
(Bangunan Bangle 5) 

Oktober 2011 

 

Evaluasi penerapan hasil penelitian sebelumnya telah dilaksanakan dan 

dapat dilihat pada tabel 11. 

Tabel 10. Evaluasi penerapan hasil penelitian sebelumnya 

No Lokasi/ waktu 
penerapan 

Bahan Kondisi 

1 BBYB 2 Ki 
Oktober 2009 

Fiberglass  
(tipe 1) 

Baik dan masih dioperasikan. Cat 
pada pintu mulai mengelupas. 

2 BCMK 22 Ki 
Oktober 2009 

Fiberglass  
(tipe 1) 

Pegangan retak karena pintu 
macet dan dipaksa dibuka oleh 
petani. 
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No Lokasi/ waktu 
penerapan 

Bahan Kondisi 

3 BCMK 23 Ki 
Juli 2010 

Fiberglass  
(tipe 2) 

Baik dan masih dioperasikan. 
Tidak terdapat perubahan 
signifikan terhadap bentuk pintu. 

4 DI, Jatiluhur, 
Indramayu (Sekunder 
Bongas) 
November 2010 

Fiberglass  
(tipe 2) 

Baik dan masih dioperasikan.  

5 DI, Jatiluhur, 
Karawang (Bangunan 
Bangle 5) 
Oktober 2011 

Fiberglass  
(tipe 2) 

Baik dan masih dioperasikan. 
Pintu tipe sorong agak rawan 
konflik 

6 BCMK 5 Ki 
Oktober 2009 

Fibersemen Rusak karena dicuri. 

7 BCMK 22 Ka 
Oktober 2009 

Fibersemen Baik namun tidak dioperasikan 
karena P3A menghendaki pintu 
selalu dibuka. 

8 DI, Jatiluhur, 
Karawang (Bangunan 
Bangle 5) 
Oktober 2011 

Bambu 
laminating 

Rusak 

9 DI Jatiluhur, Karawang 
(Sekunder Bangle) 
Oktober 2011 

Ferosemen Baik 

10 DI Jatiluhur, Karawang 
(Tersier Petaruman 
13) 
Oktober 2010 

Ferosemen Baik 

 

C. Validasi hidrolis model bangunan bagi proporsional 
Balai Irigasi, Puslitbang SDA, Balitbang Kementerian PU, melakukan 

pengujian hidrolis terhadap bangunan bagi proporsional. Bangunan bagi pada 

saluran`(Gambar 16). Bentuk seperti ini memberikan kecepatan datang aliran 

yang sama untuk setiap bagian. Sehingga bentuk ini cocok diterapkan untuk 

sistem proporsional. Bentuk ini memerlukan areal yang luas, semakin banyak 

bangunan sadapnya semakin luas areal yang diperlukan. 
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Gambar 17. Tata letak bangunan bagi proporsional (disesuaikan 

dengan istilah resmi dan KP) 

Pengujian untuk validasi kesesuaian desain dengan proporsionalitas 

pembagian debit. Bangunan bagi tipe numbak sesuai dengan KP dimodelkan 

secara fisik dengan kesebangunan yang memadai. Model ini menggunakan skala 

geometrik 1:5 secara sebangun geometrik sempurna (undistorted). Selain itu 

dalam pemodelan hidraulika juga harus sebangun secara kinematik dan dinamik. 

Beberapa parameter dasar aliran yang harus diperhatikan pada saat perhitungan 

skala dapat dilihat pada Gambar 17. 

 

Gambar 18.  Parameter dasar aliran 
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Beberapa parameter uji dan cara pengamatan dapat dilihat pada Tabel 12 

berikut.  

Tabel 11. Kriteria model dan parameter uji 

Kriteria Parameter uji 

Koefisien pengaliran dan 
proporsionalitas 

 Debit intake 
 Debit di masing-masing saluran bagi 
 Keakuratan jenis dan dimensi ambang ukur 

yang digunakan 
 verifikasi pembagian air pada kondisi aliran 

bebas dan aliran tenggelam 
 Akurasi debit operasi  
 Faktor koreksi pembagian debit secara 

proporsional 
 

5.1.4 Penyusunan Draft Pedoman dan Buku Saku 
R-0 yang disusun pada tahun ini adalah “Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan 

Ferosemen untuk Saluran dan Boks Tersier” yang disusun berdasarkan Naskah 

ilmiah “petunjuk teknis pembuatan lining saluran dan boks tersier dari bahan 

ferosemen” yang merupakan output hasil penelitian tahun 2011. Penulisan R-0 

tersebut mengacu pada PSN 08-2007 (Output terlampir). 

Modul yang disusun pada kegiatan penelitian ini adalah “Modul Operasi 

dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagai buku saku juru pengairan”. 

Penyusunan modul menggunakan bahan-bahan sebagai berikut: 

- Modul-modul hasil penelitian pada tahun 2011 

- Kriteria Perencanaan Irigasi 1 s.d. 9 

- Permen PU No. 32 tahun 2007 

 

5.2 Analisis dan Pembahasan 
5.2.1 Pengembangan Sistem Otomatis dan Elektromekanis  

Hingga akhir Oktober 2012, uji coba di tingkat labortorium dan tingkat lahan 

telah dilakukan. Dalam uji coba tersebut, dapat diidentifikasi beberapa parameter 

yang mempengaruhi kinerja sistem otomatis, yaitu ketelitian sensor, penempatan 

peralatan (sensor dan node Wareless System Network) dan kebutuhan catu daya 

(node Wareless System Network dan komputer pengendali).  
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Sebelum melakukan pengujian dilakukan kalibrasi sensor untuk 

mendapatkan hasil ketelitian sensor. Setelah dilakukan warming up < 2 sec 

didapatkan ketelitian sebesar + 9 mm diluar ketelitian minimal 5 mm.  Kalibrasi 

sensor dilakukan kembali dengan menambah algoritma untuk mendapatkan 

ketelitian minimal dengan menambah waktu warming up > 2 sec. Pada opsi 

default settingan node WSN sebesar ± 9 mm. Untuk menyediakan waktu warming 

up yang cukup sesuai spesifikasi sebesar 2 s perlu penambahan algoritma, sensor 

menunjukkan akurasi yang lebih baik yaitu sebesar ± 5 mm. Hasil kalibrasi 

menunjukkan nilai yang sedikit berbeda dengan kalibrasi sebelumnya seperti yang 

terdapat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Perbandingan Hasil Kalibrasi Sensor 

Waktu warming up No Uraian < 2 s ≥ 2 s 
1 Rumus kalibrasi 45,73V - 20,21 46,79V – 24,91 
2 Korelasi 0,997 0,996 
3 Ketelitian (Standar deviasi dari error) 9 mm 3 mm?? 

 

Salah satu metode yang diduga dapat meningkatkan ketelitian sensor 

dengan menambahkan iterasi pengulangan bacaan pada node WSN. Ilustrasi 

metode ini terdapat pada Gambar 19c. 
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Gambar 19. Diagram Alir Pengambilan Data pada Node WSN. 

 

Penempatan peralatan (sensor dan node WSN) menentukan kinerja sistem 

otomatis. Sensor akan menentukan ketepatan dan pemerataan pemberian air 

sedangkan node WSN akan menentukan kontinuitas monitoring data. 

Sensor perlu ditempatkan pada lokasi yang dapat mewakili kondisi muka air 

di lahan. Pada penerapan di lahan plot-to-plot sensor ditempatkan pada 2 lokasi, 

yaitu lokasi sebagai indikator batas bawah dan lokasi indikator batas atas. Lokasi 

penempatan sensor yang tepat untuk indikator batas bawah ditentukan di lahan 

hulu, dengan alasan lahan hulu memiliki laju penurunan muka air yang lebih cepat 

dibandingkan lahan hilirSeepage pada lahan hulu juga sebagian menjadi pasokan 

air untuk lahan hilir. Penempatan sensor untuk indikator batas atas ditentukan 

pada lahan hilir, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya limpasan.  

Penempatan node WSN didesain sesuai dengan spesifikasi jangkauan 

node. Jarak node ke gateway harus tidak melebihi jangkauan maksimal dalam 

spesifikasi teknis node. Untuk jangkauan yang melebihi spesifikasi harus dipasang 

node repeater. Lokasi penempatan node perlu juga memperhatikan ada atau 
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tidaknya penghalang antara node dan gateway. Penghalang (misal pohon dan 

bagunan) akan sangat mempengaruhi kualitas sinyal dalam transmisi data.   

Aspek lain yang menentukan kinerja sistem otomatis adalah catu daya 

sistem. Pada sistem otomatis yang telah didesain ini, catu daya pada node dapat 

disuplai dari baterai AA (4 buah) untuk satu musim tanam. Namun demikian, untuk 

node repeater, perlu diberi catu daya tambahan yang kontinu, misal dengan 

menggunakan solar cell system. Pada gateway dan komputer pengendali, catu 

daya disuplai dari jaringan listrik PLN. Sumber catu daya ini sangat memadai 

namun terkadang kontinuitasnya tidak dapat diandalkan. Pada pengujian di tingkat 

lahan, data pengukuran pada beberapa saat tidak tersimpan karena terjadinya 

pemadaman jaringan listrik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, gateway dan 

komputer perlu dilengkapi peralatan yang dapat menyimpan daya seperti accu 

ataupun UPS. 

Pada penelitian tahun ini, pengujian sistem otomatis dilakukan di tingkat 

laboratorium dan tingkat lahan. Data hasil pengukuran dalam sistem ini terdapat 

pada Gambar 20 dan Gambar 21. 
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Gambar 20. Data Uji Coba di Tingkat Laboratorium.(skala di cek) 

Pada uji laboratorium (Gambar 20), pengukuran tinggi air tampak konsisten sesuai 

dengan kondisi hujan dan lengas tanah. Pada kondisi tergenang lengas tanah 

bernilai konstan sebesar 52%. Lengas tanah mulai menurun setelah tanah tidak 

tergenang (tinggi air bernilai negatif). 
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Gambar 21. Data Uji Coba di Tingkat Lahan (tambahkan data hujan). 

Pada uji coba tingkat lahan (Gambar 21), terlihat pada grafik valve 

lektromekanik terbuka pada muka air dilahan sebesar -25 cm dan tertutup pada 

ketinggian air +10 cm. Secara umum, sistem otomatis ini bekerja sesuai dengan 

rencana jika kondisi pasokan air mencukupi. Kondisi pasokan air irigasi yang tidak 

mencukupi mempengaruhi pemberian air irigasi secara otomatis. Hal ini tampak 

pada poin (1) dan (2). Lahan 3 (hilir) tidak mendapatkan pasokan air yang cukup 

sehingga berada pada kondisi kering terus menerus. Pada poin (1), lahan 1 dan 2 

terisi air terlebih dahulu namun pasokan irigasi kemudian terhenti sehingga lahan 

3 tetap kering. Pada poin (2), pasokan air irigasi sangat kecil sehingga hanya 

lahan 2 saja yang dapat terairi sedangkan lahan 1 dan 3 tetap kering. Selain itu 

terdapat data anomali pada saat tidak ada pasokan listrik dari jaringan PLN. Hal 

ini tampak pada poin (3). 

 

 
5.2.2 Pengembangan Alat Ukur Debit Realtime dan Akumulasi Volume 

Alat ukur debit realtime dan akumulasi volume tipe sensor pada bangunan 

ukur terdiri dari beberapa komponen, meliputi logger, sensor, display dan catu 

daya. Skematisasi penerapan alat ukur ini di lapangan terdapat pada . Rancangan 

cara kerja alat ukur ini adalah sebagai berikut: 

a. Alat ukur debit ini digunakan pada bangunan ukur eksisting (ambang lebar) 

b. Sensor tinggi air mengukur tinggi air, kemudian diolah sesuai rumus debit 

bangunan ukur ambang lebar untuk menjadi debit.   

c. Data debit diolah menjadi data akumulasi volume air yang mengalir (debit 

dikalikan dengan interval pengukuran) 
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d. Interval pengukuran tiap jam 

e. Data tinggi air, debit, dan akumulasi volume aliran dicatat pada logger 

f. Display portabel dapat digunakan untuk: 

- melihat secara langsung status debit dan akumulasi volume 

- mereset counter akumulasi volume 

- mengatur setting logger (interval pengukuran dan pencatatan data, 

parameter kalibrasi sensor tinggi air dan parameter rumus debit) 

g. Data pada logger dapat disimpan pada micro SD/SD card dan dapat 

diunduh.  

Pembuatan alat dilakukan bekerjasama dengan bengkel elektromekanik. 

Peralatan yang digunakan  dapat dilihat pada Gambar 22. 

 
 Logger  (ganti gambar) Sensor tinggi air 

Gambar 22. Peralatan Alat Ukur Debit Realtime dan Akumulasi Volume. 

 

Pengaruh ketelitian sensor terhadap perhitungan debit dapat disimulasikan 

menggunakan rumus debit. Pada bangunan ukur ambang lebar dengan Dimensi 

mercu ambang (panjang x lebar x tinggi) = 50 x 30 x 30 cm, penyimpangan hasil 

perhitungan (APE/Absolute Percentage Error) terdapat pada Gambar 23.  
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Gambar 23. Hasil Simulasi APE pada Alat Ukur Ambang Lebar. 

Pada Gambar 23, ketelitian pengukuran dipengaruhi oleh tinggi muka air di 

ambang. Pada saat tinggi muka air minimum (debit minimum), ketelitian sensor 

sangat mempengaruhi ketelitian pengukuran debit. Pada tinggi air maksimum 

(debit maksimum), pengaruh ini lebih rendah. Berdasarkan simulasi ini untuk 

mendapatkan tingkat kesalahan pengukuran maksimal 5%, sensor yang 

digunakan harus mempunyai ketelitian maksimal 2 mm. 

Hasil kalibrasi alat di laboratorium menunjukan bahwa sensor tinggi air 

menggunakan pelampung dapat bekerja dengan baik, tetapi nilai ketelitian yang 

tertera dalam layar masih kurang akurat (ketinggian air 0,5 cm tidak dapat 

terbaca). Saat ini, alat tersebut masih dalam tahap perbaikan dan akan dikalibrasi 

kembali pada bulan November 2012. 

 
5.2.3 Pengembangan Teknologi Prasarana Jaringan Irigasi 
A. Kajian desain campuran bahan ferosemen 

Hasil pengujian kuat lentur pada 4 jenis komposisi serta  3 posisi tulangan 

dan 1 tanpa tulangan dengan standar pasir Bangka Belitung dapat dilihat pada 

gambar 24 sampai gambar 27. 
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Gambar 24.  Hasil Kuat Lentur Campuran 1pc:1psr Menggunakan Pasir Bangka 

Belitung  

  

Gambar 25.  Hasil Kuat Lentur Campuran 1:2 Menggunakan Pasir Bangka 

Belitung  
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Gambar 26.  Hasil Kuat Lentur Campuran 1:3 Menggunakan Pasir Bangka Blitung  

 

Gambar 27.  Hasil Kuat Lentur Campuran 1:4 Menggunakan Pasir Bangka Blitung  

Berdasarkan hasil kuat lentur terlihat pada tulangan rapat, kuat lentur yang 

dihasilkan lebih tinggi, tetapi pada campuran 1:1 terlihat bahwa jarak tulangan 15 

cm paling tinggi diantara yang lainnya. Campuran tanpa tulangan akan langsung 

patah pada desakan 0.4 mm. 
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Jika hasil kuat lentur dibandingkan antara berbagai campuran dengan 

menggunakan pasir standar (Bangka Blitung), maka hasilnya dapat dilihat pada 

Gambar 28 sampai Gambar 30. 

 

Gambar 28.  Hasil Kuat Lentur dengan Jarak Tulangan 18 cm dengan Berbagai 

Campuran  

 

Gambar 29.  Hasil Kuat Lentur dengan Jarak Tulangan 15 cm  
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Gambar 30.  Hasil Kuat Lentur dengan Jarak Tulangan 10 cm  

Hasil yang didapat dari perbandingan campuran tersebut dengan 

menggunakan pasir Bangka Blitung terlihat bahwa pada jarak tulangan renggang, 

campuran 1:1 kuat lenturnya terlihat tidak stabil karena sudah terjadi lendutan. 

Sedangkan pada jarak tulangan 15 cm campuran 1:1 terlihat paling kuat. Pada 

jarak tulangan rapat berlihat bahwa campuran 1:2 mempunyai kuat lentur paling 

tinggi. 

Hasil kuat lentur pasir Cianjur dengan menggunakan jarak tulangan 15 cm 

untuk berbagai jenis campuran dapat dilihat pada Gambar 13.  Pada gambar 

tersebut  terlihat bahwa campuran 1:1 merupakan campuran dengan kuat lentur 

paling tinggi dan perbedaan komposisi campuran tidak terlalu berbeda antara 

campuran satu dengan yang lainnya. 
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Gambar 31.  Kuat Lentur dengan Jarak Tulangan 15 cm menggunakan 

Pasir Cianjur dengan Berbagai Komposisi 

Gambar 31 menunjukan hasil kuat lentur pasir Cianjur dengan 

menggunakan jarak tulangan 15 cm dengan berbagai komposisi campuran. 

Terlihat bahwa komposisi campuran 1:1 lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

lainnya. 

 

Gambar 32.  Kuat Lentur dengan Jarak Tulangan 15 cm menggunakan Pasir 

Karawang dengan Berbagai Komposisi 

Bila jenis pasir tersebut dibandingkan dalam bentuk grafik, maka dapat 

dilihat bahwa pasir  Bangka Blitung (Standar) mempunyai kuat lentur lebih tinggi 
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dibandingkan dengan pasir lokal. Tetapi pasir lokal dapat digunakan untuk bahan 

ferosemen karena nilai kuat lentur masih mendekati pasir standar. Hasil uji kuat 

lentur tersebut dapat dilihat pada Gambar 33 sampai Gambar 36. 

 

Gambar 33.  Hasil Kuat Lentur Untuk Campuran 1:1 dengan Berbagai Jenis Pasir 

 

Gambar 34.  Hasil Kuat Lentur Untuk Campuran 1:2 dengan Berbagai Jenis Pasir 
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Gambar 35.  Hasil Kuat Lentur Untuk Campuran 1:3 dengan Berbagai Jenis Pasir 

 

Gambar 36.  Hasil Kuat Lentur Untuk Campuran 1:4 dengan Berbagai Jenis Pasir 

Pengujian kuat tekan dilakukan dengan membandingkan jenis pasir standar 

dan pasir lokal. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 14. 
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Tabel 13. Hasil pengujian kuat tekan 

Jenis pasir Komposisi 
Kuat tekan  

(kg/cm2) 

1:1 638.30 

1:2 377.30 

1:3 230.06 

Bangka Blitung 

1:4 136.02 

1:1 566.99 

1:2 444.73 

1:3 264,40  

Cianjur 

1:4  214,90 

1:1 404.10 

1:2 292.61 

1:3 204.28 

Karawang 

1:4 156.70 

Hasil pengujian tersebut menunjukan bahwa pasir lokal masih dapat 

digunakan pada campuran ferosemen, terlihat bahwa kuat tekan dengan 

campuran pasir karawang dengan komposisi campuran 1:4 masih berada di atas 

pasir standar, selain itu nilai kuat tekan dengan campuran pasir lokal tidak jauh 

berbeda dengan pasir standar. 

 

B. Evaluasi hasil penerapan bahan alternatif 

Pada tahun 2009 dan 2010 telah didesain beberapa jenis prototip pintu air 

GFRP, GFRC dan bambu laminasi, saluran ferosemen dan boks tersier 

ferosemen yang masing-masing diuji cobakan di beberapa lokasi. Kondisi 

bangunan irigasi pada saat monitoring terdapat pada Tabel 15. 
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Tabel 14. Hasil Monitoring Prototip Bangunan Irigasi Menggunakan Bahan 

Alternatif. 

No Lokasi Bahan Kondisi Foto 

1 Tersier CRJ 
11, Cihea, 
Cianjur 

Boks tersier 
Ferosemen 

Baik 

 

2 Tersier CSK 
27, Cihea, 
Cianjur 

Saluran tersier 
Ferosemen 

Baik 
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3 Sekunder 
Bangle, DI 
Jatiluhur, 
Karawang 

Saluran sekunder 
ferosemen 

Baik 

 

4 Tersier 
Petaruman 
13, DI 
Jatiluhur, 
Karawang 

Lining saluran 
ferosemen 

Baik 

 

5 BBYB 2 Ki, 
Cimanuk, 
Garut 

Pintu GFRP (tipe 
1) 

Baik dan 
masih 
dioperasikan. 
Cat pada 
pintu mulai 
mengelupas. 

 

6 BCMK 22 Ki, 
Cimanuk, 
Garut 

Pintu GFRP (tipe 
1) 

Pegangan 
retak karena 
pintu macet 
dan dipaksa 
dibuka oleh 
petani. 
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7 BCMK 23 Ki, 
Cimanuk, 
Garut 

Pintu GFRP (tipe 
2) 

Baik dan 
masih 
dioperasikan. 
Tidak 
terdapat 
perubahan 
signifikan 
terhadap 
bentuk pintu. 

 

8 Sekunder 
Bongas, DI 
Jatiluhur, 
Indramayu 

Pintu GFRP Baik dan 
masih 
dioperasikan 

 

9 Sekunder 
Bangle 5, DI 
Jatiluhur, 
Karawang 

Pintu GFRP Baik dan 
masih 
dioperasikan.  

 

10 BCMK 5 Ki, 
Cimanuk, 
Garut 

pintu GFRC Rusak. 
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Bangunan irigasi yang telah termonitoring secara umum masih berfungsi 

dengan baik, tetapi ada beberapa yang tidak berfungsi. Kondisi masing-masing 

bangunan ukur berbeda-beda dan paparan hasil monitoring tersebut, yaitu: 

a. Boks tersier berbahan ferosemen (Tersier CRJ 11, Cihea, Cianjur) 

Boks tersier yang dipasang bentuk persegi, plat dasar (120 x 120) cm, tinggi 

boks 80 cm, tebal 3 cm, lebar inlet 80 cm, lebar outlet 60 cm, dan lebar pintu di 

sesuaikan dengan luas layanan atau kondisi lapangan. Uji operasional boks 

tersier (knockdown) berbahan ferosemen dioperasikan dengan cara dialiri 

dengan air. Sampai saat ini, boks tersier jenis knockdown berbahan ferosemen 

cukup kuat, dapat mengalirkan air dengan baik sesuai rencana dan dapat 

diterima oleh petani. Masalah yang terjadi adalah adanya pengendapan 

sampah pada boks tersebut, sehingga mengganggu pembagian air. Juru 

pengairan atau anggota P3A harus rutin memeriksa keadaan boks tersier 

tersebut.  

b. Saluran tersier berbahan ferosemen (Tersier CSK 27, Cihea, Cianjur) 

Saluran tersier berbentuk trapesium dengan lebar bawah 80 cm, lebar atas 

100 cm tinggi 50 cm dan tebal lining saluran 3 cm, setiap jarak 150 cm lining 

11 BCMK 22, 
Cimanuk, 
Garut 

pintu GFRC Baik. 

    

12 Bangunan 
Bangle 5, DI 
Jatiluhur, 
Karawang 

Pintu bambu 
laminasi 

Rusak 

 



Laporan Akhir 

Pusat Litbang Sumber Daya Air                     51 

saluran di lengkapi dengan rip yang berfungsi sebagai pengaku atau penahan 

dinding saluran supaya tidak terjadi retakan/patahan atau guling. Saat ini 

saluran tersier ferosemen tersebut masih berfungsi dengan baik dan sangat 

bermanfaat bagi petani, karena tidak terjadi kebocoran saluran. 

c. Saluran sekunder berbahan ferosemen (Sekunder Bangle, DI Jatiluhur, 

Karawang) 

Ferosemen dimanfaatkan untuk pembuatan lining saluran sekunder dengan 

sistem pracetak dan diaplikasikan di saluran sekunder Bangle Pelawat (± 

1.115 ha) di Rengas Dengklok, PJT.II, Karawang. Pracetak dibuat di 

Laboratorium Balai Irigasi dengan lebar 100 cm tan tinggi 120 cm. Saat ini 

saluran tersebut masih berfungsi dengan baik, tetapi ada sedikit kerusakan 

pada bagian sambungan. Sambungan sistem knokdown tersebut sedikit 

terlepas, hal tersebut disebabkan pada saat pelaksanaan pekerjaan kondisi air 

masih tergenang.  

 

Gambar 37.  Kerusakan Pada Sambungan 

d. Lining saluran berbahan ferosemen (Tersier Petaruman 13, DI Jatiluhur, 

Karawang) 

Saluran sekunder berbentuk trapesium sampai saat ini masih berfungsi 

dengan baik dan bermanfaat bagi petani setempat. Hanya terdapat retak-retak 

rambut pada bagian sisi saluran. Diperkirakan ini terjadi karena kurangnya 

perawatan mortar pada saat setelah pengecoran. 

e. Pintu air berbahan fiberglass (BBYB 2 Ki dan BCMK 22 Ki, DI Cimanuk, Garut) 

Pintu air berbentuk pintu sorong manual (prototipe tipe 1) untuk menggantikan 

daun pintu yang hilang. Bahan plastik yang digunakan berjenis polyester resin 

Bagian sambungan 
terpisah 
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yang diperkuat dengan fiberglass jenis Chopped Strand Mat (CSM) pada 

bagian luar dan Woving Roven (WR) pada bagian dalam. Prototip pintu ini 

dipasang pada bangunan sadap BBYB 2 Ki (lebar 50 cm) dan pintu sadap 

BCMK 22 Ki (lebar 30 cm).  

Kondisi pintu air fiberglass tipe 1 masih baik dan tidak terdapat perubahan sifat 

mekanis yang signifikan. Pintu masih cukup kuat dan bahan fiberglass tidak 

rapuh. Namun demikian, cat pintu mulai mengelupas. Di BCMK 22 Ki, ujung 

pintu yang runcing/tajam menyebabkan pintu macet tersangkut di sponeng. 

Petani membuka pintu secara paksa sehingga pegangan pintu pecah. Namun 

demikian, kekuatan pintu secara umum cukup baik.  

Bahan pintu air tipe 1 masih cukup baik setelah digunakan selama 3 tahun. 

Bahan pintu ini dapat dijadikan alternatif komposisi fiberglass karena jauh lebih 

murah dibandingkan dengan tipe 2. Namun demikian, perlu dilakukan 

penyempurnaan dari pintu fiberglass tipe 1, antara lain: 

- Cetakan diusahakan lebih rapi sehingga nyaman dioperasikan dan tidak 

menyangkut di sponeng 

- Komposisi diberi pigmen warna sehingga tidak perlu dicat 

f. Pintu air berbahan fiberglass (BCMK 23 Ki, DI Cimanuk, Garut) 

Pintu air berbentuk pintu sorong manual (prototipe tipe 2) yang merupakan 

pengembangan dari tipe 1. Bahan polimer yang digunakan berjenis polyester 

resin yang diperkuat dengan fiberglass jenis Chopped Strand Mat (CSM) pada 

bagian luar dan Woving Roven (WR) pada bagian dalam. Prototip pintu ini 

dipasang pada bangunan sadap BCMK 23 Ki (lebar 50 cm). Tidak terdapat 

perubahan signifikan pada bentuk pintu tersebut dan masih dapat dioperasikan 

dengan baik. 

P3A dan Petugas Pintu Air (PPA) lebih cenderung menginginkan pintu air 

berbahan besi yang rusak diganti dengan pintu air GFRP tipe 2. Hal ini 

dikarenakan pengoperasian pintu sangat mudah dan cocok dengan pola 

operasi pintu tersier di DI Cimanuk yang hanya buka/tutup sesuai jadwal giliran 

tanpa adanya pengaturan debit yang presisi.  
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g. Pintu air berbahan fiberglass (Sekunder Bongas, DI Jatiluhur, Indramayu) 

Terdapat perubahan pada pintu GFRP tahap kedua ini, yaitu tampilan yang 

lebih menarik/estetis (dengan adanya tampilan logo PU pada bagian depan 

pintu), Penambahan anti UV,  pegangan pintu yang lebih ergonomis dengan 

mengikuti pola jari tangan manusia, bentuk yang lebih kokoh, dan mampu 

mengatur dan/atau mengukur aliran air (regulator and measurement function). 

Kondisi pintu tersebut masih baik dan dapat dioperasikan. 

h. Pintu air berbahan GFRP (Sekunder Bangle 5, DI Jatiluhur, Karawang) 

Tipe pintu ini sama dengan saluran sekunder Bongas, DI Jatiluhur, Indramayu 

yaitu pintu sorong tonjol. Kondisi pintu saat ini masih baik, tetapi terdapat 

konflik dalam pembagian air. Pada dasarnya pintu sorong yang diaplikasikan di 

lapangan selama kurang lebih 2 tahun secara fisik masih baik. Namun dari 

segi bentuk dan ukuran terkadang masih kurang sesuai  pada kondisi di 

lapangan. Menurut juru pengairan setempat, bentuk pintu tersebut sering 

menimbulkan konflik pembagian air terutama sangat rentan pada musim 

kemarau. Adapun kesalahannya adalah: 

- Penduduk atau sawah yang letaknya berada di hulu pintu tersebut 

mengalami kebanjiran sehingga aktifitas sehari-hari terganggu. Disisi lain 

penduduk yang berada di areal hilir pintu mengalami kekurangan air, 

sehingga pengamat/ juru pengairan selalu waspada dan operasi dilakukan 

setiap hari. 

- Pada musim hujan, pengamat/ juru pengairan sering direpotkan oleh 

masalah sampah yang menumpuk pada pintu tersebut, karena air tidak 

dapat melimpas melalui atas pintu tersebut 

Dengan alasan tersebut, maka pihak Balai Irigasi melakukan perbaikan pintu 

yang dimaksud dengan cara memotong pintu tersebut sesuai dengan 

kebutuhan. Ulir diperpanjang dan disambung dengan dua plat baja dengan 

lebar plat 7,5 cm, tebal 0.8 cm dan panjang 130 cm. Tinggi pintu dipotong 90 

cm, sehingga tinggi pintu menjadi 80 cm. 
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Gambar 38.  Hasil Perbaikan Pintu Sekunder Bangle 5, Karawang 

i. Pintu air berbahan GFRC (BCMK 5 Ki dan BCMK 22 Ka, DI Cimanuk, Garut) 

Pintu air berbentuk pintu sorong dengan pergerakan mekanis menggunakan 

ulir. Bahan pintu terdiri dari semen dan pasir yang diperkuat di bagian 

belakang pembebanan dengan GFRC jenis WR. Bahan ini digunakan sebagai 

balok pintu, penutup pintu dan daun pintu. Tiang pintu dicor dilapangan dan 

slot pintu menggunakan besi siku yang tersisa di lapangan. Pada bagian 

pinggir daun pintu dipasang frame dari besi untuk mencegah pengausan 

karena gesekan dengan slot saat pintu dioperasikan. Prototip pintu ini 

dipasang di bangunan sadap dengan lebar 50 cm di BCMK 5 Ki dan BCMK 22 

Ka. 

Pintu air fibersemen kurang berpotensi diterapkan di DI Cimanuk. Hal ini 

dikarenakan bahan yang cukup berat dan pengoperasian pintu yang lama. 

Selain itu, pintu jenis ini masih menggunakan ulir besi sehingga cukup menarik 

untuk dicuri. 

j. Pintu air berbahan bambu laminasi (Bangunan Bangle 5, DI Jatiluhur, 

Karawang) 

Pada kegiatan penelitian teknologi bahan (bambu laminating) yang telah 

dilakukan oleh Pusat Litbang Permukiman, Balai Irigasi melakukan uji coba 

lapangan sebagai pintu sorong untuk tersier; bentang 60,00 cm, tebal 2,00 cm 

dengan  variasi atau tipe tiga struktur pelapisan/laminasi anyaman bambu, 

yaitu: 1) Tipe VHV : Vertikal, Horisontal dan Vertikal, 2) Tipe HVH : Horisontal, 

Vertikal dan Horisontal, dan 3) Tipe HHH : Horisontal, Horisontal dan 

Horisontal. Pemasangan pintu tersier bambu laminating dilakukan pada 
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bangunan bagi Bungle 5, sekunder Bangle, Pelawat di Rengas Dengklok, 

PJT.II, Karawang. 

Setelah diterapkan dilapangan selama + 1 tahun, kondisi fisik bambu 

laminating tersebut rusak. Hal ini dikarenakan penyusutan dan pemuaian 

bambu laminasi tersebut besar, sehingga perekat yang digunakan tidak 

mampu untuk menahan penyusutan dan pemuaian bambu tersebut. Saat ini 

pihak Balai Irigasi mengganti pintu tersebut dengan pintu fiberglass. Dari 3 

pintu bambu laminating, sudah 2 pintu diganti dengan pintu GFRP.  

              

Gambar 39.  Pintu Bambu Laminating yang Diganti dan Diperbaiki 

C. Validasi hidrolis model bangunan bagi proporsional 
Validasi hidraulis ini dilakukan untuk menguji kinerja bangunan debit 

proporsional. Bentuk bangunan ini didasarkan pada konsep dalam literatur Kraatz 

dan Mahajan (1975).  Bangunan bagi tersebut didesain membagi debit ke 3 

saluran dengan proporsi 1:2:1 (Gambar 40). Validasi dilakukan di laboratorium 

Hidrolika Balai Irigasi dengan menggunakan model berskala 1:4.  
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Gambar 40. Bentuk Bangunan Bagi Proporsional dalam KP-04 (Direktorat Irigasi, 

2010). 

 

 
Gambar 41. Model Bangunan Bagi Proporsional. 
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Pengujian menggunakan pengukur debit berupa alat ukur thompson yang 

dipasang pada tiap lengan bangunan bagi proporsional. Pengujian tersebut dapat 

dilihat pada gambar 42 dan hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 16. 

 
Gambar 42. Pengujian Hidrolis Bangunan Bagi Proporsional 

 

Pengujian hidrolis menggunakan pengukur debit berupa alat ukur thompson yang 

dipasang pada tiap lengan bangunan bagi proporsional. Pengujian ini dikondisikan 

menggunakan aliran bebas. Pengujian tersebut dapat dilihat pada gambar 41 dan 

hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 15. 

Tabel 15. Hasil Pengujian Hidrolis Bangunan Bagi Proporsional dengan 
Aliran Bebas 

Debit (l/det) 
Pengukuran  

Saluran 1 Saluran 2 Saluran 3 Total  
Rasio 

1 1.7 4.2 1.6 7.4 0.90 : 2.26 : 0.84 
2 2.5 5.9 2.4 10.8 0.93 : 2.20 : 0.87 
3 5.0 11.6 4.9 21.5 0.93 : 2.15 : 0.92 
4 7.6 17.7 8.2 33.5 0.91 : 2.11 : 0.98 
5 12.3 27.6 12.0 51.9 0.95 : 2.13 : 0.93 
6 17.4 39.6 16.3 73.3 0.95 : 2.16 : 0.89 

 

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa bangunan bagi dapat membagi debit 

mendekati proporsional. Perbedaan dengan proporsi yang dikehendaki dalam 

desain diduga karena ketelitian pengukuran debit yang kurang.  

Uji coba aliran tenggelam dilaksanakan dengan memasang 3 hambatan pada 

bagian hilir dengan ketinggian ½ x tinggi ambang (2,5 cm), 1 x tinggi ambang (5 
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cm) dan 2 x tinggi ambang (10 cm). Hasil pengujian hidroulis tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 16. 

Tabel 16. Hasil Pengujian Hidrolis Bangunan Bagi Proporsional dengan 
Aliran Tenggelam 

Debit (l/det) 
Pengukuran  

Saluran 1 Saluran 2 Saluran 3 Total  
Rasio 

DATA PENGUKURAN DENGAN TINGGI BACKWATER 1/2 AMBANG 
1 2.0 4.0 1.4 7.4 1.09 : 2.15 : 0.76 
2 2.5 5.6 2.3 10.4 0.95 : 2.16 : 0.89 
3 5.2 9.9 5.1 20.2 1.03 : 1.96 : 1.01 
4 6.4 14.1 6.0 26.5 0.96 : 2.13 : 0.91 
5 7.4 14.6 8.0 30.0 0.99 : 1.94 : 1.07 
6 9.9 19.9 8.8 38.7 1.03 : 2.06 : 0.91 
7 13.6 27.1 12.7 53.5 1.02 : 2.03 : 0.95 
8 16.3 34.3 15.0 65.6 0.99 : 2.09 : 0.92 

DATA PENGUKURAN DENGAN TINGGI BACKWATER 1 AMBANG 
1 7.9 2.2 2.5 9.3 0.96 : 1.94 : 1.10 
2 11.6 2.5 2.3 10.4 0.95 : 2.16 : 0.89 
3 22.4 5.8 5.1 20.8 1.12 : 1.90 : 0.98 
4 27.6 6.4 6.0 26.5 0.96 : 2.13 : 0.91 
5 33.7 6.9 8.0 29.4 0.94 : 1.98 : 1.08 
6 40.2 9.9 8.8 38.7 1.03 : 2.06 : 0.91 
7 52.9 13.6 12.7 51.1 1.07 : 1.94 : 1.00 
8 60.5 16.3 15.0 65.6 0.99 : 2.09 : 0.92 

DATA PENGUKURAN DENGAN TINGGI BACKWATER 2 AMBANG 
1 2.8 3.0 2.5 8.3 1.35 : 1.43 : 1.22 
2 2.5 5.6 2.3 10.4 0.95 : 2.16 : 0.89 
3 5.8 9.9 5.1 20.8 1.12 : 1.90 : 0.98 
4 6.4 14.1 6.0 26.5 0.96 : 2.13 : 0.91 
5 6.9 14.6 8.0 29.4 0.94 : 1.98 : 1.08 
6 9.9 19.9 8.8 38.7 1.03 : 2.06 : 0.91 
7 13.6 24.7 12.7 51.1 1.07 : 1.94 : 1.00 
8 16.3 34.3 15.0 65.6 0.99 : 2.09 : 0.92 

Dilihat dari hasil pengujian untuk aliran tenggelam didapat bahwa jika didapat back 
water maka pembagian air secara proporsional akan terganggu pada debit 
rendah. Tetapi tidak akan berpengaruh pada debit tinggi. 
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BAB VI   

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1 Kesimpulan  
1. Hasil yang didapat dari pengembangan sistem otomatis dan elektromekanik 

dari hasil penerapan di lapangan adalah valve elektromekanik dapat 

berfungsi, tetapi ketelitian sensor pada sistem otomatis dipengaruhi oleh 

kestabilan catu daya untuk sensor dan lama pemberian tegangan sebelum 

pengukuran (warming up time). Ketelitian dapat ditingkatkan dengan 

menambahkan iterasi pengulangan pengukuran  

2. Alat ukur debit real time dan akumulasi volume telah dikalibrasi dan 

mempunyai ketelitian pengukuran tinggi air sebesar 0,5 cm. 

3. Spesifikasi bahan ferosemen dan fiberglass yang telah dirumuskan pada 

penelitian sebelumnya cukup optimum, terbukti dari masih baiknya kondisi 

fisik prasarana irigasi dengan menggunakan bahan alternatif tersebut. 

4. Berdasarkan hasil mix desain ferosemen dengan berbagai komposisi dan 

jenis pasir yang berbeda, didapatkan hasil bahwa pasir lokal yang digunakan 

sebagai bahan ferosemen masih dapat digunakan karena nilai kuat tekan 

menunjukan bahwa dengan komposisi 1:4 bernilai 156,70 kg/cm2 untuk pasir 

Karawang dan 214,90 untuk pasir Cianjur. 

5. Kuat lentur yang paling optimal adalah untuk ferosemen dengan jarak 

tulangan 10 cm dan 15 cm. Hal ini dibuktikan dengan grafik kuat lentur yang 

menunjukan jarak tulangan tersebut berada pada posisi paling kuat. 

6. Berdasarkan pengujian hidrolis bangunan bagi proporsional dengan kondisi 

aliran bebas dan aliran tenggelam, bangunan bagi proporsional dalam KP-04 

dapat membagi debit sesuai dengan rencana.  

7. Pengujian untuk aliran tenggelam bangunan bagi proporsional didapat 

bahwa jika didapat back water maka pembagian air secara proporsional akan 

terganggu pada debit rendah. Tetapi tidak akan berpengaruh pada debit 

tinggi. 
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8. Bahan untuk penyusunan R-0 dan modul yang terkumpul dan hasil 

didiskusikan dengan narasumber, telah dilakukan penyesuaian isi dan 

format. 

 
6.2 Saran 

1. Penerapan sistem otomatis sebaiknya dilakukan pada lokasi yang kondisi 

jaringan dan lahannya mendukung serta memiliki nilai ekonomis air agar 

keuntungan yang didapat dalam sistem otomatisasi dapat terlihat. 
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