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KATA PENGANTAR 

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 

34/PRT/M/2015 pada Tahun Anggaran 2015, Balai Irigasi melalui Satuan Kerja 

Balai Litbang Teknologi Irigasi menyelenggarakan kegiatan Kajian Penerapan 

Irigasi Hemat Air. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk  melakukan kajian penerapan irigasi hemat air 

dalam rangka menyusun model sistem optimalisasi JIAT. Kegiatan ini merupakan 

bagian dari kegiatan terintegrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber 

Daya Air dalam mendukung terwujudnya tujuan yang terkait dengan ketahanan  

air. 

Kegiatan ini termasuk dalam kelompok output teknologi terapan untuk mendukung 

teknologi irigasi hemat air, yang dilakukan secara multi years sejak tahun 2015 

sampai dengan 2018. Tahun 2015 menghasilkan target output berupa Model 

Sistem Optimalisasi JIAT Non Padi, dengan komponen output berupa Prototip 

Pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah Berbasis Pompa Air Tenaga Surya dan 

Irigasi Hemat Air.  

Executive Summary ini ditulis oleh Dadang Ridwan, ST, MPSDA dan seluruh tim 

pelaksana kegiatan di bawah koordinasi Marasi Deon Joubert, ST, MPSDA 

sebagai Kepala Seksi Litbang dengan bimbingan Dr. Ir. Eko Winar Irianto, MT 

selaku penganggung jawab kegiatan. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

terlaksanakannya Kajian Penerapan Irigasi Hemat Air yang dilaksanakan Balai 

Litbang Teknologi Irigasi. 

 Bandung, Desember 2015 
Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air 

 
 
 

 
Dr. Ir. William M. Putuhena , M.Eng 

NIP. 19570722 198503 1 002 
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1. Latar Belakang 

Air tanah telah memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan produksi 

pertanian terutama pada musim kemarau, melalui pembangunan jaringan irigasi 

air tanah (JIAT). Pengembangan air tanah menjadi sebuah solusi untuk membantu 

para petani lokal mewujudkan pertanian sepanjang tahun dengan memanfaatkan 

sumber daya air tanah melalui Decentralized Irrigation System Improvement 

Project in Eastern Region of Indonesia, (Soetrisno.2006)  

Sejak dasa warsa 70an, JIAT telah banyak dikembangkan oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan telah tersebar 

hampir di seluruh provinsi. Namun khususnya di beberapa wilayah dengan 

karakteristik lahan yang mempunyai porositas tinggi, JIAT yang telah dibangun 

belum termanfaatkan secara optimal dikarenakan tingginya biaya operasi dan 

pemeliharaan (Balai Irigasi , 2009). 

Petani umumnya menggunakan JIAT dengan sistem irigasi konvensional (irigasi 

genangan) menyebabkan konsumsi air cenderung boros dan tingginya biaya 

operasi irigasi. Hasil usaha tani, menjadi tidak sebanding dengan biaya yang telah 

dikeluarkan oleh petani, yang pada akhirnya pemanfaatan sistem JIAT dengan 

sistem irigasi konvensional menjadi kurang optimal. 

Kajian penerapan irigasi hemat air,  untuk menghasilkan suatu model sistem 

optimalisasi pengelolaan JIAT sangat diperlukan oleh para pemanfaat JIAT di 

daerah. Melalui model sistem ini diharapkan mampu mengoptimalkan JIAT yang 

telah dibangun serta mendorong peningkatan produktivitas lahan guna 

mewujudkan ketahanan pangan nasional.  

Kegiatan yang diusulkan ini merupakan bagian dari kegiatan terintegrasi Pusat 

Litbang Sumber Daya Air dalam mendukung terwujudnya teknologi terapan untuk 

mendukung teknologi irigasi hemat air.  Pemanfaatan sumber daya air sebagai 

media dan materi dengan prinsip penghematan, keberlanjutan, penggunaan saling 

menunjang, pengalokasian, pemeliharaan, pemantauan, evaluasi dan 

http://sda.pu.go.id/
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pengembangan, penentuan biaya pengelolaan ditunjang oleh kelembagaan yang 

handal serta pencegahan konflik kepentingan dalam penggunaan air secara 

spasial dan temporal. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang masih terkait dengan 

kegiatan litbang optimalisasi JIAT menggunakan irigasi sprinkler, yang pernah 

dilakukan oleh Balai Irigasi pada tahun 2006 - 2009.  

Untuk mendukung renstra 2015 - 2019 , rencana kegiatan kajian penerapan irigasi 

hemat air akan dilakukan dari mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. 

Tahun 2015 merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang 

lebih difokuskan pada kajian penerapan sistem irigasi mikro dalam hal ini irigasi 

tetes pada sistem jaringan irigasi air tanah (JIAT), dengan pengembangan sistem 

pompa air berbasis tenaga surya (solar cell). Kegiatan litbang ini diharapkan dapat 

menjadi percontohan pengembangan sistem JIAT yang hemat air, yang selama ini 

sebagian besar pemanfaatan JIAT yang ada masih kurang optimal, disebabkan 

selain penggunaan air yang masih cenderung boros juga karena sistem 

penggerak pompa JIAT masih berbasis bahan bakar minyak, menyebabkan biaya 

operasi irigasi menjadi tinggi.  Target output kegiatan untuk tahun ini adalah 

berupa Model Sistem Optimalisasi JIAT.  Tahun 2016, merupakan kegiatan 

lanjutan dari kegiatan TA.2015, yang akan menitik beratkan pada sistem 

pengelolaan irigasi mikro, dimana keberhasilan pengelolaan irigasi mikro 

dipengaruhi salah satunya oleh kesiapan petani, terutama dalam hal modal usaha 

tani. Target output dari kegiatan lanjutan ini adalah dapat menghasilkan Model 

Sistem Jaringan Irigasi Mikro Berbasis Corporate Farming, sebagai bahan 

masukan dalam pengelolaan irigasi mikro. Pada Tahun 2017, kegiatan penerapan 

irigasi hemat air ini diarahkan pada penerapan sistem irigasi bawah permukaan 

(sub-surface) yang secara teoritis penggunaan airnya jauh lebih hemat 

dibandingkan dengan sistem irigasi permukaan, karena dapat menekan 

kehilangan air akibat penguapan (evaporasi). Disamping itu kegiatan TA. 2017 

juga akan melakukan penyusunan Naskah Ilmiah  Tinjauan Nilai Efisiensi irigasi 

pada Kriteria Perencanaan Irigasi. Tahun 2018, merupakan akhir dari rangkaian 

kegiatan Kajian Penerapan Irigasi Hemat Air, dengan output berupa masuk  
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Naskah Kebijakan Penerapan Irigasi Hemat Air, masuk dalam kelompok Teknologi 

Terapan yang menunjang Teknologi Irigasi Hemat Air. 

2. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan litbang ini adalah melakukan kajian  penerapan irigasi hemat 

air dalam rangka menyusun model sistem optimalisasi JIAT Non Padi, untuk 

mendukung program revitalisasi  JIAT yang telah dibangun oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

3. Sasaran 

Output kegiatan Kajian  Penerapan Irigasi Hemat Air ini diharapkan dapat 

menghasilkan sasaran keluaran (output):  

 Tahun 2015 berupa Model Sistem Optimalisasi JIAT dengan komponen 

output Model Sistem Optimalisasi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT);  

 Tahun 2016 berupa Model Sistem Jaringan Irigasi Mikro Berbasis 

Kelompok Usahatani (Corporate Farming);  

 Tahun 2017 berupa Model Sistem Jaringan Irigasi Bawah Permukaan (Sub 

Surface Irrigation) dan Naskah Ilmiah Tinjauan Nilai Efisiensi Irigasi pada 

Kriteria Perencanaan Irigasi;  

 Tahun 2018 berupa Naskah Kebijakan Penerapan Irigasi Hemat Air, dalam 

menunjang teknologi irigasi hemat air  

4. Lingkup Kegiatan 

Lingkup kegiatan Kajian Penerapan Irigasi Hemat Air meliputi : 

1) Pengembangan sistem Jaringan  Irigasi Air Tanah (JIAT) menggunakan 

sistem pompa air tenaga surya (PATS) dan sistem irigasi tetes.  

2) Uji coba penerapan sistem JIAT yang dikembangkan. 
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5. Metode 

Kegiatan ini merupakan penelitian tindakan, melalui penerapan langsung di 

lapangan berskala penuh (full scale), dengan pendekatan partisipatif. Studi 

evaluasi dilakukan melalui survai langsung di lapangan, berdasarkan data dan 

informasi sekunder yang terkumpul dari pihak pengelola JIAT dan petani. Kegiatan 

Kajian Penerapan Irigasi Hemat Air, dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan 

antara lain (i) Persiapan; (ii) pelaksanaan dan (iii) pelaporan. 

Kegiatan persiapan meliputi : penyusunan tim pelaksana dan narasumber, 

penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP), diskusi Rancangan Kegiatan 

dan Studi referensi. 

Kegiatan pelaksanaan dimulai dari kegiatan pengumpulan data teknis terkait 

rancangan model sistem JIAT. Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan 

data sekunder dan data primer melalui survai lapangan. Setelah mendapatkan 

data teknis, dilanjut pada tahap berikutnya yaitu rancangan model sistem JIAT. 

Rancangan model sistem JIAT ini didasarkan dari data yang diperoleh di 

lapangan. Model sistem dirancang dengan melakukan modifikasi sistem pompa air 

JIAT lama (sistem energi penggerak pompa berbahan bakar minyak) dengan 

sistem pompa air berbasis sistem energi sinar matahari (solar cell). Sistem irigasi 

yang ada dipadukan dengan sistem irigasi hemat air (irigasi tetes). Sistem jaringan 

didesain air dari sumber air diangkat oleh pompa (berbasis energi solar cell), dan 

didistribusikan ke lahan. Untuk sistem irigasi tetes, air yang telah terdistribusi ke 

lahan ditampung terlebih dahulu pada tangki air, yang diletakan pada masing-

masing blok irigasi di lahan, dengan posisi tangki air berada pada ketinggian 2m di 

atas permukaan lahan. Kemudian air dari tangki air tersebut didistribusikan 

dengan sistem gravitasi langsung pada masing-masing daerah perakaran 

tanaman melalui pipa lateral dan penetes (dripper).  

Pelaksanaan modifikasi  Sistem JIAT ini sendiri dilakukan setelah tahap 

rancangan pengembangan sistem JIAT tersusun dan proses pengadaan bahan 

selesai dilaksanakan. Pengadaan bahan lapangan dilakukan melalui proses 

pelelangan (tender). 
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Untuk memperkaya materi model sistem Optimalisasi JIAT, selain disusun 

berdasarkan hasil pengembangan JIAT, juga didasarkan dari hasil Studi Evaluasi 

pada beberapa lokasi yang telah menerapkan sistem JIAT. Lokasi yang dipilih 

adalah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Untuk memastikan secara teknis hasil modifikasi/ pengembangan JIAT ini telah 

memenuhi syarat, dilakukan Uji teknis di lapangan. Uji tekanan, debit, kecepatan, 

dan parameter teknis lainnya. Sementara untuk memastikan kinerja dari sistem 

dilakukan Uji kinerja dengan melakukan ujicoba penerapan pada sistem irigasi 

hemat air, dalam hal ini sistem irigasi tetes. 

Dilakukan juga pengamatan emisi CO2 di lapangan yang diperoleh dari 

pembacaan alat inverter. 

6. Hasil Kegiatan dan Pembahasan 

6.1. Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi Air Tanah 

Lokasi penelitian dipilih Daerah Irigasi Air Tanah yang dilayani oleh JIAT SDPO 

573, tepatnya berlokasi di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten 

Ponorogo Jawa Timur. Peta Daerah Irigasi Air Tanah dapat dilihat pada  Gambar 

1. Pemilihan lahan ini diambil berdasarkan kesesuaian kondisi lahan dan kriteria 

yang telah ditetapkan. Dari lokasi tersebut kemudian dipilih kembali beberapa 

petak lahan yang nantinya akan digunakan untuk penelitian. 

Rancangan pengembangan sistim JIAT ini meliputi : (i) pengembangan sistim 

pompa yang ada (tenaga penggerak pompa berbahan bakar minyak) dipadukan 

dengan sistim tenaga penggerak berbasis tenaga surya dan (ii) pengembangan 

JIAT untuk  sistim irigasi tetes. Hasil analisis rancangan pengembangan sistim 

JIAT  seperti pada Tabel 1. 
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Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Hidrolis 

NO PARAMETER ANALISIS KEBUTUHAN 

I. Rancangan Pengembangan Sistem Pompa Air 
Tenaga Surya 
A. Total kebutuhan TDH 

- Tekanan Operasi (Ho) 
- Mayor Losses (Hf) 
- Minor Losses (Hm) 
- Tinggi kecepatan (HV) 
- Elevasi Tertinggi (E) 
- Suction Head (SH) 
      Static Water Level 
- Faktor keamanan (Hs)= 0,2 (Hf+Hm) 
TDH = Ho+Hf+Hm+Hv+E+SH+Hs 

 

 
 
 
  5,01 m 
  6,05 m 
  1,5 m 
  0,3 m 
  3,0 m 
   
  40,0 m 
  1,51 m 
 74,17 m 
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NO PARAMETER ANALISIS KEBUTUHAN 

B. Power Pompa JIAT 
      Debit pompa (Q) 

Power  (P) = g x Q x TDH/n, dimana n = 0,75 
Starter Power P/0,65 
 
 

C. ANALISIS KEBUTUHAN PANEL Modul Solar Cell , 
Poto Voltoik (PV) 
- Kebutuhan Daya (KD) 
- Rata-rata sinar matahari yang dapat dikonversi , 

asumsi tidak menggunakan baterai, (KM) 
      Kebutuhan Modul Surya : KD/SM 
      Daya maksimum (P) 
      Jumlah kebutuhan panel PV 
      Kebutuhan area untuk pemasangan PV 

 
13 l/s 
9,8  KW 
15,007 KW 
 
 
 
15.007w 
Per jam 
 
 
 
15.007 wp 
300 Wp/modul 
51 Unit 
120 m2 

II. Rancangan Sistem Irigasi Tetes 
A. Jaringan Irigasi (Demplot) 

- Saluran pipa utama 
- Saluran pipa sub utama 
- Saluran pipa manipold 
- Saluran pipa lateral (jenis drip tip, 2l/h) 

 
 

B. Sistem Operasi 
- Pengaliran langsung dari pompa JIAT 
- Pengaliran gravitasi melalui tangki 

 
 
Diameter 3” 
Diameter 2” 
Diameter 1.5” 
Diameter 16 mm 
 

 

6.2. Pelaksanaan Pengembangan JIAT 

Modifikasi JIAT (Sistem Solar Cell & Irigasi Mikro) 

Modifikasi JIAT, meliputi dua sistem yang dikembangkan antra lain 

pengembangan sumber enerji sistem pompa air dan pengembangan sistem irigasi 

hemat air. Sistem pompa air dikembangkan dengan memadukan sistem pompa air 

yang ada dan sistem energi pompa air berbasis energi terbarukan dengan 

memanfaatkan tenaga surya. Sistem ini tidak dirancang dengan penyimpanan 

energi melalui baterai, namun pemanfaatannya langsung melalui photovoltaics 

(panel modul solar cell), seperti pada Gambar 2 dan Gambar 3 
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Gambar 2. Melalui photovoltaics (panel modul solar cell) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alat konversi energi matahari ke listrik (inverter) dan alat ukur debit 

Skenario sistem operasi pompa dapat dilakukan pada siang atau malam hari 

dengan waktu operasi 18 jam untuk setiap harinya. Pompa dapat dioperasikan 

pada siang hari bilamana energi matahari cukup besar atau mampu 

menggerakkan mesin pompa, sementara malam hari atau bilamana energi 

matahari tidak mampu untuk menggerakkan mesin pompa, menggunakan sistem 

pompa air eksisting (berbahan bakar minyak). 

Pengembangan sistem irigasi hemat air dilakukan dengan memadukan sistem 

irigasi permukaan untuk tanaman padi sawah dan sistem irigasi berbasis 

pemberian air pada daerah perakaran tanaman (irigasi mikro) untuk tanaman 

holtikultura. 

6.3. Hasil Uji 

Berdasarkan pelaksanaan uji teknis sistim pompa air tenaga surya di lapangan, 

diperoleh hasil uji teknis seperti pada Tabel 2 dan Tabel 3. 
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Tabel 2. Hasil Uji Teknis Sistim Pompa Tenaga Surya 

No Parameter Uji Hasil Pengujian 

1 Power output maksimum 7873.5 watt 

2 Debit maksimum 14.17 L/s 

3 Pengurangan CO2 rerata 4.1 kg/hari 

 

Tabel 3. Hasil Uji Teknis Jaringan Irigasi Tetes (Drip Irrigation) 

No Parameter Uji Hasil Pengujian 

1 Keseragaman Irigasi 96.51% 

2 Keseragaman Tetesan 97.72% 

3 Laju Tetesan Emiter 3.99 mm/jam 

 

a. Daya Output 

Besarnya daya output solar cell yang dihasilkan bergantung pada intensitas 

cahaya matahari yang diterima solar cell dan juga tergantung pada luas cahaya 

ultraviolet. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan solar cell  adalah 

keadaan iklim dan tingkat radiasi sinar matahari, hal ini nampak dari grafik daya 

output yang dihasilkan seperti Gambar 4, pada setiap jam operasi dari mulai pukul 

06.30 sampai dengan pukul 16.30 daya output yang dihasilkan per masing-masing 

jam operasi sangat tergantung dari tingkat radiasi sinar matahari. 
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Gambar 4. Daya output yang dihasilkan pada pompa air berbasis tenaga surya yang sedang 
dikembangkan 

Berdasarkan data tersebut rata-rata daya output yang dihasilkan dari sistem 

pompa air tenaga surya adalah sekitar 4452,9 watt. Daya output yang cukup tinggi 

dihasilkan mulai pukul 09.00 s/d 15.00, berada pada kisaran 5735,1 watt sampai 

dengan 7263,3 watt. 

b. Debit Operasi 

Debit operasi yang dihasilkan sangat bergantung dari daya output yang dihasilkan 

pada setiap jam operasi yang dilakukan. Pada saat intensitas radiasi matahari 

tinggi debit operasi yang dihasilkan juga tinggi atau sebaliknya. 

Berdasarkan data grafik debit operasi pada Gambar 5 debit operasi yang berada 

pada kisaran 1,1 L/s sampai dengan 13.7 L/s. Debit rerata yang adalah sebesar 

11,3 L/s. Pada grafik diatas, menunjukkan bahwa debit yang dihasilkan oleh 

pompa pada setiap jam operasi bervariasi, dan sangat dipengaruhi oleh daya 

output yang dihasilkan oleh pompa seperti pada Gambar 4. 

916,4

1521,4
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Gambar 5. Grafik Debit Operasi 

c. Pengurangan Emisi CO2 

Penggunaan teknologi terbarukan energi matahari sebagai pengganti sumber 

energi tenaga penggerak pompa berbasis bahan bakar minyak (BBM) cukup 

berkontribusi besar terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil pengamatan yang 

tertera dalam inverter selama 7 hari seperti yang tampak pada Gambar 6 

mengindikasikan bahwa penggunaan pompa air tenaga surya apabila 

dibandingkan dengan pompa air bertenaga bahan bakar minyak, mampu 

mengurangi gas CO2 sekitar 3,7 kg/hari. Apabila diasumsikan pompa yang 

dikembangkan dapat beroperasi setiap hari, dalam satu tahun pengurangan emisi 

CO2 ini akan berdampak signifikan yaitu sekitar 1,34 ton/tahun/pompa. 
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Gambar 6. Grafik Pengurangan Emisi CO2 

d. Penggunaan Air Irigasi 
  

Berdasarkan data pengamatan di lapangan, total penggunaan air selama satu 

musim tanam dengan sistim irigasi tetes selama satu musim tanam adalah sekitar 

281,55 m3 untuk luasa 5030 m2, dengan hasil panen sekitar 10.031,26 kg, seperti 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Produktivitas Air 

No 
Berat Semangka (kg) 

Luas 
Lahan 

Produktivitas 

Terberat Total (m2) Kg/m2 Rerata keseluruhan (kg) (kg/ha) 

1 3,5 312 180 1,733333 8.718,67 17.333,33 

2 3,7 629,7 300 2,099 10.557,97 20.990,00 

3 3,5 408,6 190 2,150526 10.817,15 21.505,26 

rata-rata 
   

10.031,26 19.942,87 

luas lahan keseluruhan 5030 m2 

total penggunaan air 281,55 m3 

water productivity 35,63 kg/m3 

   

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pemakaian sistem irigasi tetes sangat 

menghemat air dan meningkatkan water productivity yaitu dapat menghasilkan 

semangka seberat 35,63 kg setiap pemakaian air sebesar 1 m3. Hal ini cukup 

signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu 2.7 – 14.33 kg/m3 (M. 

Rashidi dan M. Gholami. 2008). 
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Berdasarkan data pada tabel 5, apabila dibandingkan dengan data hasil penelitian 

sebelumnya (Rashidi dan M. Gholami, 2008)  efisiensi penggunaan air 

berdasarkan produktivitas air adalah berkisar  60-92%. 

e. Biaya Operasi Irigasi 

Perbandingan  biaya operasi antara JIAT yang telah dikembangkan (berbasis 

pompa air tenaga surya) dan sistim JIAT eksisting sistim konvensional, seperti 

pada Gambar 7. Perbandingan biaya operasi irigasi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Perbandingan biaya operasi irigasi 

Pada Gambar 7 dapat terlihat bahwa biaya operasi irigasi pada sistim JIAT 

berbasis pompa air tenaga surya  dapat ditekan secara signifikan yaitu sekitar 

94,92 % dibandingkan dengan biaya operasi sistim JIAT existing. 

7. Kesimpulan dan Saran 

7.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari kegiatan litbang Kajian Penerapan Irigasi Hemat Air, yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1) Tahapan kegiatan telah dilaksanakan adalah tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan. 

2) Total kehilangan energi di jaringan dari mulai pompa sampai dengan lahan 

terjauh adalah sekitar 74,17 m dengan kebutuhan tenaga penggerak pompa 

sekitar 15,07 KW termasuk power starter. 

3) Panel solar cell dirancang menggunakan modul PV 300 wp sejumlah 51 unit 

dan membutuhkan area untuk pemasangan modul PV sekitar 120 m2. 

4) Daya output rerata yang dihasilkan dari sistem pompa JIAT yang 

dikembangkan adalah sekitar 4.452,9 watt dengan debit 11,3 L/s. 

5) Efisiensi penggunaan air berdasarkan produktivitas air adalah berkisar  60-

92%. 

6) Kegiatan litbang Kajian Penerapan Irigasi Hemat Air sampai dengan bulan 

Desember 2015 telah tercapai progress keuangan sebesar 94,69% dan 

progress fisik sebesar 100%. 

7) Berdasarkan hasil pengembangan sistim JIAT dan uji coba, sesuai dengan 

hipotesis menunjukan bahwa biaya operasi dapat ditekan hingga 94,92% dan 

efisiensi penggunaan air irigasi lebih dari 60-92%, dibanding dengan sistem 

JIAT yang ada.  

8) Kegiatan penelitian dan pengembangan ini sesuai dengan tujuan dan tercapai 

berdasarkan sasaran output  dan batasan masalah 

7.2. Saran 

1) Sebagai tindaklanjut dari hasil kegiatan pengembangan JIAT Berbasis Pompa 

Air Tenaga Surya dan Irigasi Hemat Air, perlu dilakukan penerapan dalam skala 

luas, oleh pihak PAT Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 

2) Untuk keberlanjutan dari hasil penelitian dan pengembangan, perlu dilakukan 

monitoring dan Evaluasi pada tahun yang akan datang, sekaligus penyerahan 

pengelolaan aset kepada pihak PAT dan petani. 


