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KATA PENGANTAR 
 

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. 

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. 

Atas hal tersebut, pada tahun 2015 Balai Irigasi melaksanakan kegiatan Kajian penerapan 
irigasi hemat air untuk menghasilkan suatu model sistem optimalisasi pengelolaan JIAT yang 
sangat diperlukan oleh para pemanfaat JIAT di daerah. 

Buku ini merupakan salah satu hasil dari kegiatan tersebut diatas, yang menyajikan hasil 
pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah Berbasis Pompa Air Tenaga Surya dan Irigasi 
Hemat Air, yang dilaksanakan di Desa Bedingan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 
dengan lingkup perencanaan, pelaksanaan, penerapan dan pemantauan kinerja prototip.  

Buku  ini disusun oleh Dadang Ridwan, ST, MPSDA, Guntur Safei, ST Ir. M. Muqorrobin, dan  
Ratna Manik P,  ST, di bawah bimbingan Kepala Balai Irigasi. 

Model Sistem ini diharapkan dapat menjadi percontohan pengembangan sistim jaringan  
irigasi yang ada dalam rangka  optimalisasi Jaringan Irigasi Air Tanah , sekaligus mendukung 
dalam kegiatan revitalisasi Jaringan Irigasi Air Tanah yang dilakukan oleh Pusat Air Tanah 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya 
penyusunan output ini. 
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RINGKASAN 
 

Air tanah telah memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan produksi 
pertanian terutama pada musim kemarau, melalui pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 
(JIAT). Sejak dasa warsa 70an, JIAT telah banyak dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan 
Umum melalui Direktoat Jenderal Sumber Daya Air, dan telah tersebar hampir di seluruh 
provinsi, namun dalam penerapannya masih belum optimal. 
 Tujuan dari kegiatan litbang ini adalah melakukan kajian penerapan irigasi hemat 
air dalam rangka menghasilkan model sistem optimalisasi JIAT Non Padi, untuk mendukung 
program revitalisasi JIAT yang telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat. 
 Hasil kegiatan disimpulkan bahwa 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. Panel solar cell  dirancang 
menggunakan modul PV 300 wp, sejumlah 51 unit, dan membutuhkan area untuk 
pemasangan modul PV sekitar 120 m2. Daya output rata-rata yang dihasilkan dari sistem 
pompa JIAT yang dikembangkan adalah sekitar 4.452,9 watt, dengan debit 11,3 L/s. Efisiensi 
penggunaan air berdasarkan produktivitas air berkisar  60-92%. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. 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 (Direktorat Irigasi , 2009). 

Petani umumnya menggunakan JIAT dengan sistim irigasi konvensional (irigasi 
genangan) menyebabkan konsumsi air cenderung boros dan tingginya biaya operasi irigasi. 
Hasil usahatani, menjadi tidak / kurang menguntungkan dibanding dengan biaya yang telah 
dikeluarkan oleh petani, yang pada akhirnya pemanfaatan sistim JIAT dengan sistim irigasi 
konvensional menjadi kurang optimal. 

1.2. Tujuan 
Mengoptimalkan teknologi Jaringan Irigasi Air Tanah sehingga dapat lebih menghemat air 
serta biaya operasi dan pemeliharaannya. 

1.3. Manfaat dan Ruang Lingkup Model Sistem 
Manfaat dari penyusunan Model Sistem ini adalah untuk menyiapkan model 

pengembangan sistem yang diharapkan dapat  membantu para pengelola jaringan irigasi 
air tanah dalam rangka optimalisasi Jaringan Irigasi Air Tanah yang ada  yang selama ini 
masih belum optimal. 

Adapun Ruang Lingkup dari Model system ini  meliputi : (i) Perancangan; dan (ii) uji 
coba  dan evaluasi.  

http://sda.pu.go.id/
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

2.1. Kriteria Umum Pengembangan Irigasi Air Tanah 
Pengembangan dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi dilaksanakan secara selektif 

dan memenuhi kiteria teknis maupun sosial ekonomis. Fakta dilapangan menunjukan 
bahwa irigasi air tanah pada umumnya merupakan hal baru bagi petani. Di daerah-daerah 
yang selama ini telah mengenal irigasi permukaan, petani sudah terbiasa dengan 
penggunaan air yang berlimpah/relatif banyak volumenya. Biaya eksploitasinya juga 
rendah, sehingga penggunaan air untuk irigasi cenderung kurang efisien. Kebiasaan seperti 
itu, tentu, tidak dapat diterapkan dalam irigasi air tanah. Ketersediaan air tanah pada 
umumnya terbatas dan biaya eksploitasi juga biasanya lebih mahal. 

Karena itu pula, sejak awal harus disosialisasikan kepada petani bahwa setiap tetes 
air yang digunakan membutuhkan biaya eksploitasi. Yakni, untuk membeli bahan bakar, 
pelumas, gemuk (grease), dan biaya perbaikan, disamping untuk membayar gaji operator 
pompa. Atas dasar itu, perlu diterapkan strategi yang tepat untuk mengembangkan irigasi 
air tanah di suatu wilayah pengembangan. 

Didorong oleh kepentingan untuk menunjang peningkatan produksi pertanian dan 
pendapatan petani serta mengentaskan kemiskinan, pemerintah pada awalnya melakukan 
perencanaan untuk mengembangkan irigasi air tanah dan telah merumuskan sejumlah 
kriteria tentang daerah-daerah yang hendak dikembangkan, yaitu kriteria pertama : 
ditujukan pada daerah-daerah yang sumber air tanahnya cukup memenuhi persyaratan 
kuantitas dan kualitas. Juga, daerah-daerah yang pada musim kemarau selalu mengalami 
kekurangan air (air irigasi maupun air minum), daerah tadah hujan serta daerah irigasi 
permukaan yang kekurangan air pada musim kemarau. 

Pemilihandaerah untuk pengembangan jaringan irigasi air tanah ataupun dalam 
pengembangan lebih lanjut areal layanan, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai 
berikut (Sudjana Tjetjep, 1990): 

a. Daerah pertanian yang intensif dimana tidak terdapat air permukaan, 
b. Daerah yang sama sekali kekurangan air dan tidak terdapat sumber air 

permukaan, 
c. Ada tanggapan petani dan dukungan Pemerintah Daerah setempat , sehingga 

operasi dan pemeliharaan pompa dapat terjamin.  
d. Pada studi penjajakan telah menunjukan, bahwa daerah tersebut mempunyai 

potensi air tanah yang dapat dikembangkan.  

Dengan demikian, Irigasi air tanah seyogyanya dikembangkan pada daerah-daerah 
yang mempunyai kegiatan pertanian cukup tinggi, serta memperoleh dukungan positif 
terutama dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam 
pengembangan irigasi air tanah di daerahnya. Ini penting, karena prasarana yang akan 
dibangun nantinya dikelola oleh petani dengan bimbingan dari pemerintah daerah 
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setempat. Faktor kecocokan lahan untuk usaha tani dan kemungkinan mengembangkan 
jenis-jenis tanaman bernilai ekonomi tinggi, juga perlu jadi pertimbangan terutama 
menyangkut masalah-masalah pasca panen. Skala prioritas pengembangan irigasi air tanah 
dilakukan berdasarkan proses seleksi daerah pengembangan.  

Prioritas pertama adalah daerah sawah tadah hujan, atau daerah yang sudah ditanami 
namun kekurangan air. Prioritas kedua, daerah irigasi sederhana yang kekurangan air pada 
musim kemarau; dan ketiga adalah daerah irigasi teknis yang juga kekurangan air pada 
musim kemarau. 

A. Tahapan Perencanaan  

 Melakukan survey pendugaan geolistrik melalui pengukuran tahanan jenis 
menggunakan metode "Schlumberger"; 

 Melakukan survey geologi dan hidrologi dengan melakukan pengamatan geologi 
(batuan) dan hidrologi (muka air dan kualitas air termasuk pemanfaatan eksisting); 

 Pengumpulan data skunder : Hidroklimatologi, irigasi, sumur bor, pemompaan dll; 

 Menafsirkan data geolistrik dan membuat koreksinya dengan dasar geologi dan 
membuat penampang dari hasil geolistrik; 

 Menentukan lokasi titik bor yang dapat direkomendasikan untuk kegiatan 
pemboran pada tahapan eksplorasi air tanah (baik untuk irigasi maupun air baku); 

 Melakukan evaluasi potensi air tanah berdasarkan data hasil geolistrik yang 
dltunjang oleh data geologi dan data hidrologi; 

 Menyusun alternative Rencana" Pengembangan air tanah"; 

 Rekomendasi "daerah pengembangan air tanah" pada lokasi penyelidikan yang 
mempunyai potensi air tanah, baik untuk irigasi maupun air domestik; 

 Typical design sumur yang dapat digunakan sesuai kondisi hidrologi pada tiap 
usulan daerah pengembangan. 

B. Pemboran SumurEksplorasi / Sumur Uji. 

Sebagai kelanjutan survey geolistrik, apabila ditemukan indikasi adanya lapisan 
akifer, maka dilakukan penboran eksplorasi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan 
sebagai verifikasi terhadap hasil penyelidikan sebelumnya pada suatu lokasi 
daerah yang akan dikembangkan. Setelah terbukti di daerah pengembangan 
terdapat lapisan akifer yang dapat dimanfaatkan, maka dapat dilanjutkan dengan 
uji pemompaan (pumping test) pada lokasi sumur uji. 

Dalam melaksanakan program pembuatan sumur eksplorasi, maka harus 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

 Kerapatan sumur eksplorasi: akan tergantung dari hasil survey dan data yang ada. 
Apabila dari hasil studi yang dilakukan mendapat data yang baik dari sisi 
hidrogeologi yaitu adanya korelasi antara data yang satu dengan data lainnya, 
maka dapat diasumsikan bahwa satu sumur eksplorasi dapat mewakili luasan 
antara 150 – 250 ha. 

 Kedalaman sumur: ditentukan dari hasil survey geolistrik. Makin dalam pemboran 
akan semakin baik, karena biasanya akan mendapatkan data lapisan batuan 
semakin banyak. Idealnya sumur eksplorasi kedalaman-nya sampai batuan dasar 
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(bed rock). Dari berbagai pengalaman biasanya kedalaman sumur eksplorasi untuk 
air tanah dalam adalah antara 200 – 250 m, sedangkan untuk air tanah dangkal 
cukup dengan kedalaman 20 m. 

 Diameter  sumur : biasanya ditentukan oleh seorang akhli geologi atau ahli 
geohidrologi, dimana umumnya antara 6 – 8 inchi untuk air tanah dalam, dan 
sekitar 1 m untuk air tanah dangkal. 

 Kontruksi sumur eksplorasi ditentukan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan olh 
Ditjen SDA. 

 Pembuatan sumur uji (test well): dari beberapa buah sumur eksplorasi akan 
didapat data litologi batuan yang lebih akurat dan ada tidaknya lapisan akifer, 
kemudian direncanakan lokasi sumur uji untuk mengetahui kapasitas akifer. 

C. Pompa dan Penggeraknya 

Untuk dapat memanfaatkan air tanah dari dalam sumur, diperlukan pompa yang 
berfungsi menaikkan air dari dalam sumur dan mengalirkannya ke tempat yang 
ditentukan. Tetapi, karena sumur air tanah umumnya dibuat dengan diameter 
terbatas, sementara karakeristik tiap-tiap sumur tidak sama, maka perlu dipilih 
pompa yang sesuai dengan sumurnya. Begitu pula kapasitas pemompaan, jarak 
terhadap sumur dan saluran yang digunakan. 

Pompa yang sering digunakan pada sumur air tanah adalah pompa : 

 Sentrifugal   : Sumur dangkal 

 Turbin (vertical turbin pump) : Sumur dalam 

 Submersibel   : Sumur dalam 

D. Prasarana Irigasi Air Tanah dan Pengelolaanya 

Tahapan tersebut dalam pengembangan irigasi air tanah adalah membangun 
prasarana pemboran atau mengalirkan air tanah tersebut ke lahan yang hendak 
diberi air. 

Prasarana tersebut merupakan satu kesatuan meliputi, rumah Pompa, saluran 
pembawa (PVC Ø 4") dan box bagi luas areal yang akan diairi, tentu saja 
tergantung dari debit pemompaan uji serta rencana kapasitas pompa yang hendak 
di pasang. 

Luas area juga ditentukan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan air untuk tanaman 
dan jenis tanah yang akan diairi. Secara umum, perencanaan didasarkan pada 
kebutuhan air untuk tanaman palawija ditanah sedang sampai ringan dengan 
asumsi 1 l/dt hektar. Untuk memudahkan giliran (rotasi) pemberian air, lahan 
sebaiknya dibagi dalam tujuh blok giliran, sehingga tiap blok menerima giliran 
pengairan secara mingguan. 

Berkait dengan saluran pembawa, kita mengenal beberapa jenis saluran : 

 Pasangan batu pada saluran air 

 Saluran pra cetak beton parabolic 

 Sistim jaringan irigasi air tanah dengan PVC tertanam 
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 Sistim jaringan irigasi air tanah dengan koler 

Yang jelas, menilik mahalnya biaya opermional irigasi air tanah, sistim distribusi 
yang hendak diterapkan harus memiliki tingkat efisiensi tinggi, utamanya, 
berkaitan dengan kemampuan menekan seminimal mungkin kehilangan alir di 
saluran. 

E. Organisasi Pengelola 

Yang dimaksud organisasi pengelola adalah suatu organisasi yang berfungsi 
sebagai badan pengelolaan irigasi sumur pompa ditingkat usaha tani. Anggota-
anggota organisasi terdiri dari petani pemakai air dalam satu daerah oncoran 
(comamand area). Oleha karena itu secara umum organisasi ini disebut 
jugaperkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). 

Di beberapa daerah di Indonesia organisasi petani pemakai air mempunyai nama 
yang berbeda-beda, seperti: HIPPA di Jawa Timur, Dharma Tirta di Jawa Tengah, 
OPPA di Yogyakarta, Subak di Bali, dan Mitra Cai di Jawa Barat. 

Namun sekali pun mempunyai nama yang berbeda-beda, organisasi petani 
tersebut mempunyai fungsi yang sama yakni sebagai Badan Pengelola Irigasi 
sumur pompa ditingkat usaha tani. 

Sistim pengelompokan yang diterapkan dalam pembentukan organisasi petani 
pemakai air khususnya di daerah irigasi sumur pompa didasarkan atas kegiatan 
pada lokasi tempat bekerja dari para anggotanya. Sitim pengelompokan ini sesuai 
untuk kegiatan-kegiatan bersama yang memerlukan tindakan nyata secara fisik di 
lapangan 

2.2. Prasarana Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) 
Prasarana yang dibangun pada suatu JIAT pada umumnya terdiri dari : 

A. Sumur Uji dan Produksi 

Dalam satu jaringan irigasi, paling tidak harus ada sumur Uji dan sumur produksi. Sumur uji 
berfungsi untuk mengetahui kondisi hidrogeologi suatu daerah pengembangan dan untuk 
menentukan karakteristik akuifer. Sedangkan sumur produksi berfungsi sebagai sumber air 
irigasi yang selanjutnya akan dioperasikan  untukmengairi areal irigasi sesuai rencana. 
Setelah JIAT beroperasi, sumur uji dapat difungsikan sebagai sumur pantau. 

Contoh konstruksi sumur produksi seperti pada Gambar 1 (sumber : Sumur SDTA 577, Desa 
Tamban, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung).  
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Gambar 1.Tipikal konstruksi sumur produksi 

Dilihat dari kedalaman sumur, pada umumnya terdapat 3 (tiga) jenis sumur yang ada 
dilapangan yaitu: 

a. Sumur dalam, Deep Tube Well(DTW) 
b. Sumur sedang, Intermediate Tube Well (DTW) 
c. Sumur dangkal, Shallow Tube Well (STW) 

Sumur dalam memiliki kedalaman lebih dari 50 m, dan dapat menghasilkan debit air lebih 
dari 25 lt/dt, sehingga apabila dipakai untuk padi sawah, dapat mengairi areal sampai 25 
ha. 

Sumur sedang (intermediate well) memiliki kedalaman antara 20 – 50 m, debit yang 
dihasilkan bisa mencapai 8 – 10 lt/dt, dan dapat mengairi areal sawah seluas 8 ha. 
Sedangkan sumur dangkal memiliki kedalaman lebih kecil dari 20 m. Debit pemompaan 
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diharapkan mencapai 3 – 4 lt/dt, dan dapat mengairi areal seluas 2 – 3 ha. Karakteristik 
model teknologi pengembangan JIAT dapat dilihat pada Tabel 1 (Tjetjep Sudjana, 1990): 

Tabel 1. Model Teknologi Pengembangan JIAT 

No Teknologi Lokal ITW/STW DTW 

1 Kapasitas 3 – 5 lt/dt 5 – 10 lt/dt 15 – 35 lt/dt 

2 Sumur Pantek STW DTW 

3 Saluran - Pipa PVC Pipa PVC 

4 Pompa Hisap Hisap Turbin 

5 Material PVC 3” PVC 6” GIP 10 – 12” 

6 Kedalaman < 20 m < 60 m > 60 m 

7 Macam Akuifer dangkal dangkal dalam 

 

A. Pompa 

Pompa berfungsi untuk menaikan air dari sumur produksi ke permukaan tanah dan 
kemudian mendistribusikannya ke areal irigasi yang memerlukan air.Paling tidak ada 3 jenis 
pompa yang banyak digunakan dilapangan yaitu: 

a. Pompa Sentrifugal. Jenis pompa ini lebih sederhana dan banyak digunakan pada 
sumur dangkal, dengan tenaga penggerak listrik atau diesel. Bentuk poros 
penghubung biasanya horizontal, dan letak motor/mesin penggerak berada 
disamping pompa. 

b. Pompa Turbin. Jenis pompa turbin dapat digunakan pada sumur dangkal, sumur 
sedang, ataupun pada sumur dalam. Tenaga penggeraknya bisa listrik ataupun 
diesel, dan baling-baling impellernya bisa ditambah atau dikurangi. Bentuk poros 
penghubung ada yang vertikal dan horizontal, dengan letak motor/mesin 
penggerak diatas dan disamping. Kapasitas pompa sedang sampai besar. 

c. Pompa Submersible. Jenis pompa ini dapat digunakan untuk semua jenis sumur, 
baik sumur dangkal, sedang, ataupun sumur dalam. Tenaga penggeraknya listrik 
atau diesel, dan baling-baling impellernya bisa ditambah ataupun dikurangi. 
Kapasitas pompa kecil sampai besar. 

 

B. Mesin Penggerak 

Mesin penggerak berfungsi untuk menjalankan pompa. Ada beberapa jenis mesin 
penggerak yang digunakan di lapangan, diantaranya: 
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Motor bensin. Jenis ini banyak digunakan untuk menggerakan pompa sentrifugal dengan 
kapasitas kecil antara 3 – 5 lt/dt yang biasa digunakan untuk sumur dangkalatau sumur 
menengah (intermediate well). Motor bensin yang digunakan adalah jenis motor 2 tak atau 
motor 4 tak, yang umumya berpendingin udara dan dengan sistim starter engkol atau 
dengan tarikan tali. 

Motor diesel. Jenis ini banyak digunakan untuk menggerakkan pompa sentrifugal dengan 
kapasitas yang lebih besar yaitu diatas 10 liter/det, yang dipakai pada sumur menengah 
(intermediate well) atau sebagai penggerak pompa turbin yang dipakai pada sumur dalam 
(deep well). Motor diesel yang digunakan pada umumnya jenis 4 langkah, berpendingin air 
atau udara, dengan sistim starter engkol maupun elektrik. SDM yang menangani operasi 
dan pemeliharaan motor diesel pada umumnya diperlukan SDM yang lebih terampil. 

Electro motor. Jenis ini dapat digunakan untuk menggerakkan pompa sentrifugal kapasitas 
10 liter/det. Tenaga listrik yang diperlukan elektro motor disediakan dari jaringan distribusi 
PLN, tidak perlu menggunakan generator-set sehingga rumah pompa menjadi lebih bersih, 
pada waktu beroperasi tidak berisik serta tidak mengakibatkan polusi. 

Generator Set (genset). Jenis ini banyak digunakan untuk menggerakan popa submersible 
dengan cara mengalirkan aliran listrik dari generator set keelectro motor penggerak 
submersible pump tersebut yang berada didalam sumur melalui panel control. SDM yang 
menangani operasi dan pemeliharaan Generator set pada umumnya diperlukan tenaga 
yang betul-betul terampil dan terdidik, khususnya untuk SDM yang melaksanakan 
pemeliharaan/perbaikan, karena masyarakat kita pada umumnya masih belum 
terbiasa/familiar dengan pemeliha-raan/perbaikan peralatan dengan sistim elektrik. 

C. Rumah Pompa 

Rumah pompa berfungsi terutama untuk melindungi mesin dan untuk tujuan keamanan. 
Sesuai pedoman Pengembangan dan Pengelolaan JIAT yang dikeluarkan Ditjen Sumber 
Daya Air, ada dua tipe rumah pompa yaitu:  

Rumah pompa turbin/submersible dengan ukuran relatif besar, uk. 3.00 x 6.00 m; kapasitas 
pompa 30 - 50 l/dt; mesin 27 - 40 PK. 

Rumah pompa sentrifugal, relatip lebih kecil dengan ukuran 3.00 x 3.00 m; kapasitas 
pompa 8 - 10 l/dt; mesin 8 - 12 PK. 

D. Saluran Pembawa 

Ada beberapa bentuk dan jenis saluran dilapangan, diantaranya: 

 Saluran tanah. 

 Saluran terbuka dengan pasangan 

 Saluran tertutup dengan Pipa PVC 

Pada saluran tanah kehilangan air biasanya lebih tinggi daripada saluran terbuka dengan 
pasangan/saluran pasangan. Sedangkan saluran tertutup dengan menggunakan pipa PVC, 
kehilangan airnya paling kecil. 
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Menggunakan Saluran tertutup dengan pipa PVC memiliki banyak  kelebihan diantaranya 
adalah:  

a. Lebih praktis dan lebih effisien. 

b. Tidak memerlukan lahan atau tanah, karena saluran ditanam  sedalam 1 meter dan 
lahan/tanah diatasnya bisa dimanfaatkan kembali. 

c. Tidak ada kehilangan air baik kehilangan akibat rembesan maupun akibat penguapan. 

d. Saluran tertutup dari pipa PVC mempunyai bangunan dan layout saluran yang spesifik. 

Sebagian besar saluran pembawa utama dilapangan adalah jenis saluran tertutup yang 
terbuat dari pipa PVC. Sedangkan saluran kwarter untuk memberi air langsung kepetak-
petak sawah kebanyakan merupakan saluran tanah.   

E. Boks Pembagi 

Bangunan pembagi berfungsi untuk membagi air sesuai rencana. Boks pembagi dilengkapi 
dengan pipa pengeluaran dan katup yang disebut alfa valve. Tekanan pompa yang ada 
pada alva valve terbuang karena air langsung tumpah ke lubang pengaliran dan mengalir ke 
saluran terbuka. 

F. Bangunan Pelengkap 

Bangunan pelengkap adalah sarana yang berfungsi membantu kelancaran dan keamanan 
sistim irigasi air tanah, seperti bangunan pembuang udara, dan bangunan pengontrol 
tekanan. 

2.3. Ketersediaan Air Tanah 
Air permukaan mengisi roman muka bumi sebagai air danau, genangan air ataupun air 
sungai. Air hujan yang masuk ke dalam tanah dan meresap ke lapisan yang jenuh air 
disebut air tanah. 

Air tanah terdapat dalam ruang antar butiran batuan ataupun pada rekahan batuan. Ruang 
antar butir, rongga batuan serta rekahan pada batuan merupakan tempat untuk 
menyimpan dan mengalirkan air tanah. Lapisan pembawa air dapat terdiri dari bahan lepas 
seperti pasir dan kerikil atau bahan yang mengeras seperti batu pasir dan batu gamping. 

Air di dalam pori akuifer terpengaruh oleh gaya gravitasi sehingga mengalir ke bawah 
melalui pori akuifer tersebut sampai lapisan yang kedap air. 

Pengaliran air dalam akuifer tergantung kepada porositas tanah tersebut. Lapisan akuifer 
dengan lapisan pori-pori yang besar seperti kerakal memiliki porositas tinggi dan lapisan 
pori sangat kecil-kecil seperti lempung memiliki porositas rendah. Pori-pori dapat bekerja 
sebagai pipa air tanah yang dapat diklasifikasikan sebagai kapiler, super kapiler dan sub 
kapiler. Pori-pori kapiler cukup kecil, sehingga menimbulkan tegangan permukaan yang 
menahan air. Pori-pori super kapiler lebih besar dari pada pori-pori kapiler, sedangkan pori-
pori sub kapiler lebih kecil, sehingga dapat menahan air karena adanya gaya-gaya yang 



Output Model Sistem Optimalisasi JIAT TA. 2015 

 

Pusat Litbang Sumber Daya Air 

10 
 

terdapat di dalamnya. Ini dinyatakan dalam prosentase antara ruang-ruang kosong 
terhadap volume massa.  

Jika n merupakan porositas, maka :  

Dengan keterangan : 

n  = porositas  

w = volume air yang dibutuhkan untuk mengisi semua lubang-lubang pori 

V  = volume total tanah 

Lapisan akuifer yang telah jenuh air yang bagian atasnya tidak terdapat lapisan kedap air 
disebut muka air tanah (water table) atau permukaan freatik, dimana permukaan tersebut 
bergantung pada penyediaan air dari permukaan tanah. Permukaan air tanah akan 
menurun pada musim kemarau dan naik pada musim hujan. Pergerakan air di dalam 
akuifer bergerak perlahan-lahan menuju permukaan tanah yang bebas seperti danau, 
sungai atau laut. 

Lapisan kedap air yang menjadi alas lapisan akuifer dan akan tersingkap di permukaan 
tanah, maka air tanah akan muncul di permukaan tanah berupa rembesan atau sebagai 
mata air atau bisa juga lapisan air tanah dibagian atasnya terdapat lapisan kedap air 
sehingga membentuk air tertekan (confinedwater) atau air artesis. Air tanah tertekan 
biasanya bertekanan akibat berat tanah di atasnya dan hulu (tinggi tekanan) hidrostatika. 
Lebih jelasnya, keterdapatan air tanah bisa dilihat pada Gambar 2 

.Air tanah yang berada di dalam permukaan tanah menurut daerah dapat dibagi menjadi 
daerah jenuh dan daerah tidak jenuh. Pada daerah jenuh semua pori-pori terisi oleh air di 
bawah tekanan hidrostatik. Daerah tidak jenuh air terdiri pori-pori yang berisi sebagian 
oleh air dan sebagian oleh udara. Daerah tidak jenuh air terletak di atas daerah jenuh air 
sampai ke permukaan tanah. Di atas daerah jenuh dibatasi oleh batas permukaan jenuh 
atau lapisan kedap air, sampai ke bawah yang merupakan lapisan kedap air, berupa tanah 
liat atau batuan dasar (bedrock).Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2. Jenis air 
yang berada di dalam daerah jenuh air dinamakan air tanah. Air yang berada di dalam 
daerah tidak jenuh air dinamakan air mengambang atau air dangkal (vadose water). Daerah 
tidak jenuh air dibagi menjadi daerah dangkal, daerah antara dan daerah kapiler. 
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Gambar 2. Ketersediaan Air Tanah 

A. Zona Air Dangkal 

Tanah di daerah air dangkal ini berada di dalam keadaan tidak jenuh, kecuali musim hujan 
karena berasal dari curah hujan atau irigasi. Daerah tersebut dimulai dari permukaan tanah 
sampai ke daerah akar utama (major root zone). Tebalnya beragam menurut jenis tanaman 
dan jenis tanah, karena penting bagi pertanian. 

Briggs mengklasifikasikan air dangkal menjadi 3 kategori yang tergantung pada 
konsentrasinya di dalam daerah air dangkal : 

Air higroskopis yaitu air yang diisap dari udara membentuk lapisan yang sangat tipis di 
permukaan partikel-partikel tanah. Gaya adhesipnya sangat besar, sehingga tidak dapat 
diserap oleh akar-akar tanaman; 

Air kapiler hadir sebagai lapisan tipis merata di sekeliling partikel-partikel tanah. Ini ditahan 
oleh tegangan permukaan, digerakan oleh gaya kapiler dan tersedia bagi tanaman; 

Air gravitasi merupakan kelebihan air dangkal yang mengalir lewat sela-sela butir tanah di 
bawah pengaruh gaya gravitasi. 
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Gambar 3. Distribusi Vertikal dari Air Tanah 

B. Zona Antara 

Daerah (zone) antara berada diantara batas bawah dari zone air dangkal sampai batas dari 
daerah kapiler. 

Daerah (zone) ini tebalnya beragam yang berguna untuk memungkinkan mengalirnya air ke 
bawah, dari zone dekat permukaan tanah sampai ke muka air tanah. Air yang tidak 
bergerak atau disebut pellicular, ditahan dalam zone antara oleh gaya-gaya higroskopis dan 
kapiler, setara dengan daya medan dalam zone dangkal. Kelebihan airnya merupakan air 
gravitasi yang mengalir ke bawah dipengaruhi gravitasi. 

C. Zona Kapiler 

Daerah (zone) kapiler berada antara permkaan air tanah sampai batas kenaikan kapiler dari 
air. Beberapa penyelidikan telah mempelajari kenaikan dan distriusi air dalam zone kapiler 
dengan media berpori. Kenaikan kapiler hc dapat dihitung keseimbangan antara tegangan 
permukaan air dan berat air yang naik. 

D. Zona Jenuh Air 

Dalam daerah (zone) jenuhair, semua pori-pori terisi air, sehingga porositas disini 
merupakan besarnya ukuran air yang dikandung per satuan volume. Tidak semua air ini 
dapat dipindahkan dari tanah oleh pengaliran atau pemompaan dari sumur, karena gaya-
gaya molekuler dan tegangan permukaan menahan sebagian air ini di tempat. Jadi air yang 
ditampung (retained water) adalah air yang ditahan setempat terhadap gaya gravitasi. 
Parameter retensi spesifik batuan atau tanah ialah merupakan perbandingan yang 
dinyatakan dalam prosentase volume air yang akan ditampung setelah kejenuhan terhadap 
gaya gravitasi dengan volume sendiri. 
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Dengan keterangan : 

Sr =  retensi spesifik 

Vw =  volume air yang ditampung 

V =  volume total batuan atau tanah 

Selain itu air dapat dialirkan dinyatakan dengan parameter spesifik yield Sy, yang dapat 
didefinisikan sebagai perbandingan (dalam prosentase) antara air yang setelah kejenuhan 
dapat dialirkan dengan dan volumenya sendiri, sehingga didapat : 

 

dimana : 

Sy =  spesifik yield (Tabel 3.2) 

Vy =  volume air yang dapat dialirkan 

V =  volume total batuan atau tanah 

V =  Vr + Vy 

 = Sr + Sy 

Jadi spesifik yield adalah merupakan sebagian dari porositas akuifer. Harganya tergantung 
kepada besar butir, bentuk butir, distribusi pori-pori dan pemadatan lapisan-lapisan. 
Spesifik yield pasir yang berbutir serba sama mencapai 30%, tetapi kebanyakan akuifer 
alluvial memberikan harga 10% - 20%. 

Tabel 2. Harga Tipikal Porositas dan Spesifik Yield untuk Beberapa Variasi Tanah 

Jenis Tanah 
Porositas 

(%) 

Spesifik Yield 

(%) 

Lempung 45 3 

Pasir 35 25 

Kerikil 25 22 

Kerikil dan pasir 20 16 
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Jenis Tanah 
Porositas 

(%) 

Spesifik Yield 

(%) 

Pasir batu 15 8 

Batu kapur, serpih 5 2 

Kuarsit, granit 1 0,5 

Sumber : Theory and Design of Irrigation Structures, Vol. 1, Channel & Tube Wells 

2.4. Irigasi Hemat Air 
Penerapan teknologi irigasi hemat air pada prinsipnya merupakan upaya peningkatan 
efisiensi irigasi dalam suatu proses budidaya tanaman, sehingga penggunaan air irigasi per 
satuan produk semakin kecil. Di Indonesia upaya peningkatan efisiensi irigasi merupakan 
hal yang mutlak harus dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan pertanian 
dimasa mendatang. 

Prinsip teknologi hemat air adalah mengurangi aliran yang tidak produktif seperti 
rembesan, perkolasi, dan evaporasi, serta memelihara aliran transpirasi. Hal tersebut bisa 
dilaksanakan mulai saat persiapan lahan, tanam, dan selama pertumbuhan tanaman 
(Hilman, 2014). 

2.5. Pompa Air Tenaga Surya (PATS) 
Pompa Air Tenaga Surya adalah pompa air independen yang bekerja menggunakan sumber 
listrik yang dihasilkan oleh solar photovoltaics dengan pengoperasian yang ekonomis 
dimana pompa bertenaga angin tidak memberikan kinerja yang memadai. Pompa air solar 
ini berguna pada daerah di mana jaringan listrik PLN tidak tersedia dan dimana suplai 
bahan bakar minyak (BBM) menjadi hambatan. Pompa Air Tenaga Surya dapat menjadi 
solusi memenuhi kebutuhan akan air bersih, air minum, pengairan sawah dan peternakan 
serta mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Photovoltaic yang disebut secara 
umum Modul / Panel Solar Cell. Dengan alat tersebut sinar matahari dirubah menjadi listrik 
melalui proses aliran-aliran elektron negatif dan positif didalam cell modul tersebut karena 
perbedaan electron. Hasil dari aliran elektron-elektron akan menjadi listrik DC yang dapat 
langsung dimanfatkan untuk mengisi battery / aki sesuai tegangan dan ampere yang 
diperlukan.  

Pompa air dengan penggerak tenaga surya bekerja pada putaran rendah sehingga air dapat 
mengalir meskipun pada saat sinar matahari kurang (redup), dengan konsumsi listrik yang 
efisien. Keuntungan Pompa Air Tenaga Surya, adalah : (i) Tidak menggunakan listrik 
PLN/Genset;(ii) Berdiri mandiri dan flexsible; (iii) desain sumber mata air yang dalam;(iv) 
Ekonomis, tidak menggunakan battery untuk bekerja pada siang hari; (v) bekerja secara 
otomatis, system control; (vi) kualitas lebih awet dan bergaransi.(Solar Surya Indonesia, 
2015). 

Menurut UNESCO dalam Zaini 2013, pada tahun 2003 hampir 20% dari total kebutuhan 
energi listrik dunia digunakan untuk menggerakan pompa, dimana pada saat itu harga 
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energi masih murah. Dengan meningkatnya harga energi saat ini, telah mendorong 
pelaksaanaan kegiatan penghematan energi dalam segala bidang. Hal ini juga terjadi pada 
kegiatan investasi dalam bidang penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat, melali 
penggunaan sistem yang hemat energi dan murah. Salah satu usaha yang dilakukan adalah 
dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan sebagai sebagai sumber energi 
penggerak pompa.  

Menurut Abdel-Karim dalam Zaini 2013, sejak tahun 1977 banyak negara telah mulai 
memanfaatan panel surya untuk menghasilkan energi listrik penggerak pompa. Panel surya 
dengan menggunakan teknologi photovoltaic berfungsi mengubah sinar matahari menjadi 
listrik. Listrik yang dihasilkan adalah listrik arus DC. Daya dan arus listrik yang dihasilkan 
modul surya berubah-ubah tergantung pada besar intensitas radiasi surya yang diterima. 
Daya keluaran modul surya juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bayangan, sudut 
kemiringan instalasi, dan kebersihan permukaan modul. 

2.6. Operasi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Berbasis Pompa Air Tenaga 
Surya dan Irigasi Hemat Air 

Sistem operasi irigasi air tanah untuk irigasi, meliputi pengaturan pola tanam, giliran dan 
teknis pemberian air, serta prosedur pemberian air. Penggunaan air tanah untuk irigasi 
harus efektif dan efisien, karena operasi sumur pompa membutuhkan biaya yang relatif 
mahal. 

Dari pengalaman yang ada, dalam distribusi irigasi air tanah dengan sistem perpipaan 
merupakan sistem yang paling efisien, karena kehilangan air/kebocoran di saluran paling 
kecil dibanding dengan sistem saluran terbuka. Kehilangan air bukan hanya disaluran saja, 
tetapi di areal dirasakan juga cukup besar disebabkan teknis pemberian air yang kurang 
baik. Disamping meminimalisasi kehilangan air di saluran, efisiensi irigasi air tamah juga 
diupayakan dengan pengaturan pola tanam di areal layanan irigasi air tanah, serta dapat 
membatasi serangan hama tanaman. 

Prinsip pemberian air pada tanaman adalah apabila kelembaban yang tersedia (available 
moisture) pada zona perakaran tinggal 25% maka air harus diberikan. Kelembaban tanah ini 
berkurang dari hari ke hari lewat evapotranspirasi, dan pada suatu kelembaban tanah 
tertentu bila tanaman mulai layu disebut titik layu tetap. Selisish antara kapasitas lapang 
dengan titik layu permanen disebut kelembaban atau jumlah air yang tersedia bagi 
tanaman. Interval pemberian air dapat dihitung dari 75% kelembaban yang tersedia pada 
zona perakaran dibagi dengan evaporasi tanaman setiap harinya. 

Secara prakteknya tentu sukar untuk mengadakan perhitungan-perhitungan seperti 
tersebut diatas, mengingat keterbatasan peralatan dan sumber daya manusianya. Namun 
dalam pertanian yang modern hal ini seyogyanya dilakukan demi efisiensi dan efektivitas 
pemberian air irigasi. Bila pola tanam dapat diatur minimal serempak dalam satu blok 
giliran, jadwal pemberian air dapat disusun untuk setiap petak lahan atau sawah, dan 
petani tinggal menyesuaikan kapan petak sawahnya mendapatkan giliran. Ketua blok 
bertindak selaku koordinator pembagian air didalam bloknya masing-masing dan setiap 
petani siap di petak sawahnya masing-masing pada saat mendapatkan giliran pengairan. 
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2.7. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Berbasis Pompa Air 
Tenaga Surya dan Irigasi Hemat Air 

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah meliputi pemeliharaan mulai dari sumur hingga 
jaringan nya. Untuk pemeliharaan sumur produksi memerlukan pemeliharaan secara 
berkala untuk menjaga agar sumur tetap dapat berfungsi dan berproduksi dengan baik 
serta meningkatkan kinerja sumur yang menurun karena usia maupun karena faktor teknis 
tertentu seperti penyumbatan, penurunan kinerja, maupun penurunan muka air tanah. 
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BAB III 
RANCANGAN / DESAIN MODEL SISTEM 

3.1. Pengembangan JIAT Berbasis Pompa Air Tenaga Surya (PATS) 
Pengembangan Pompa Air Tenaga Surya (PATS), mencakup pengembangan  dan 

pengintegrasian sistim energi penggerak berbasis tenaga matahari dengan sistim energi 
penggerak pompa JIAT yang ada. Parameter rancangan yang diperlukan dalam desain  
pengembangan JIAT berbasis Pompa Air Tenaga Surya, antaralain meliputi : 

1) Data Teknis Sumur JIAT 
2) Data Teknis Pompa 
3) Peta Topografi Lahan dan Jaringan Irigasi 
4) Data Intensitas Penyinaran Matahari 
5) Data Luasan Lahan 

Parameter rancangan pengembangan JIAT bebasis Pompa Air Tenaga Surya (PATS) 
di pompa SDPO 573 Desa Bedingan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Jawa Timur , 
seperti pada Tabel 3.  

Tabel 3. Parameter rancangan Pengembangan JIAT Berbasis  Pompa Air Tenaga Surya. 

PARAMETER RANCANGAN KETERANGAN 

 

Sumur JIAT 

 Kode Sumur 

 Kedalaman sumur 

 Klasifikasi sumur 

 Debit Sumur 

 Kedalaman Sumur 

 SWL 

 

Pompa 

 Jenis Pompa 

 Power Pompa JIAT yang ada 

 Debit Pompa 

 

Lahan dan TopografI 

 Luas layanan 

 Elevasi lahan tertinggi 

 

 

SDPO 573 

120 M 

Sumur Dalam > 60 m 

20 Liter/s 

123 M 

40 M 

 

Submersible Pump 

15.KW 

15 Liter/s 

 

 

126 Ha 

+……. 

3.1.1. Rancangan Sistim Pompa Air  Tenaga Surya 
Rancangan pengembangan JIAT berbasis pompa air tenaga surya, dirancang berdasarkan 
parameter rancangan pada Tabel 3. 
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A. Rancangan Hidrolik 

Tahapan perhitungan rancangan hidraulik  Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dilakukan 
dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Penentuan Tekanan operasi irigasi (Ho) 

Tekanan operasi irigasi dirancang untuk sistim irigasi pipa pada lahan sawah padi  dan 
sistim irigasi tetes untuk lahan non padi. 

Untuk sistim irigasi padi dan sistim irigasi tetes diperlukan tekanan operasi berkisar 
0,5-2 bar. Tekanan operasi untuk sistim irigasi tetes, dapat  ditentukan berdasarkan 
spesifikasi emiter yang digunakan.  

Untuk sistim irigasi tetes yang diterapkan, menggunakan type emiter line source 
dengan jenis drip tape. Tekanan operasi yang direncanakan sekitar 0,5 bar atau sekitar 
5,01  meter kolom air. Satuan tekanan yang digunakan adalah meter, dimana: 1 bar = 
10,20 meter kolom air 

b) Kebutuhan tekanan untuk menaikan air (Suction Head) 

Beda elevasi antara sumber air dengan pompa untuk air tanah dapat diketahui dari 
Pumping Test yaitu Dynamic Water Level (DWL). Berdasarkan data pumping test yang 
dilakukan oleh pihak PAT Madiun BBWS- Bengawan Solo, Static Water Level (SWL) di 
sumur berada pada elevasi -40 m. 

c) Perhitungan kehilangan tekanan (HL) 

Debit irigasi dialirkan melalui saluran perpipaan yang terbuat dari bahan pipa PVC dan  
polyethilene (PE).  Pada aliran dalam pipa tersebut terjadi kehilangan tekanan yang 
diakibatkan gesekan aliran air karena tahanan oleh permukaan atau dinding pipa , 
dikenal dengan major losses (hf), dan kehilangan tekanan karena disebabkan bentuk 
pipa sebagai gangguan lokal, seperti belokan pipa, sambungan pipa, perbesaran atau 
pengecilan diameter pipa, dan lain-lain, dikenal dengan minor losses (hm). 

Persamaan yang digunakan untuk menentukan kehilangan tinggi tekan adalah 
persamaan Darcy-Weisbach. Persamaan dasarnya adalah sebagai berikut (KLaas, Dua 

K.SY, 2009) :  

dimana:   

hf adalah kehilangan tinggi karena tahanan oleh permukaan pipa;  

f  merupakan koefisien gesekan Darcy-Weisbach  yang  nilainya ditentukan oleh 
bilangan Reynold (Re) ; 

L  panjang pipa dalam satuan m;  

V  adalah kecepatan aliran (m/det);  
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g  merupakan  percepatan gravitasi 9,81  (m/s2);  

D  adalah diameter pipa (m) yang mana  D = 4 Rh;  

Rh  adalah radius hidraulik dalam m, yang merupakan perbandingan antara luas 
penampang pipa (A); dan  

(P) merupakan panjang keliling basah (P).  

 

Apabila diketahui komponen debit, Q dan luas permukaan pipa A, maka persamaan di 

atas menjadi: .Untuk menentukan nilai f digunakan persamaan dengan 

kriteria bilangan Reynold (Re). Saat aliran fluida memenuhi saluran, gaya gravitasi 
tidak mempengaruhi pola aliran. Parameter kapilaritas yang dalam penerapannya 
tidak berpangaruh, sehingga gaya yang diperhitungkan adalah gaya inersia dan 
gesekan fluida oleh karena kekentalannya. Bilangan Reynolds merupakan 
perbandingan gaya-gaya inersia dengan gaya-gaya kekentalan, yang dikenalkan oleh 
Osbone Reynolds (1882) dan dikembangkan olah Lord Rayleigh (1892). 

Dalam menentukan nilai koefisien gesek, f selain ditentukan oleh bilangan R, juga 
dipengaruhi oleh kekasaran mutlak ε (ε =0.05 mm dari bahan PVC) dan diameter pipa 
(D) yang digunakan.  

Koefisien gesek (f) dapat ditentukan berdasarkan hubungan antara R dan , dengan 

menggunakan "Diagram Moody", seperti pada Gambar 3.1.  

Untuk pipa bundar yang penuh dialiri cairan nilai L kemudian diganti dengan diameter 
pipa (D) sehingga persamaan menjadi : 

,  

dimana: R bilangan Reynolds;  

V kecepatan aliran (m/s);  

D diameter pipa (m),  

v merupakan kekentalan kinematik dalam m2/s, yang ditentukan oleh suhu;  

ρ rapat massa fluida dalam kg/m3;  

V kecepatan aliran (m/s),  

g merupakan percepatan gravitasi m/s2; dan  

μ adalah kekentalan absolut dalam kg/m.s atau N.s/m2.  

Dengan bilangan Reynolds ini dapat menentukan sifat pengaliran di pipa.Jenis aliran 
berdasarkan nilai Bilangan Reynolds, seperti pada Tabel 4.Swamee dalam Klaas, Dua 
K.S.Y (2009), menjabarkan v korelasinya dengan suhu, T sebagai 

berikut: , dimana: v adalah kekentalan kinematik 
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(m2/s); dan T adalah suhu (OC). Nilai ɛ adalah tinggi kekasaran mutlak yang nilainya 
dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Bruce R. Munson, Donald F.Young, Theodore H. Okishi Mekanika Fluida, Erlangga (2002) 

 

Gambar 4. Penentuan Nilai Koefisien Gesekan 

 
Tabel 4. Jenis aliran berdasarkan nilai Bilangan Reynolds 

Jenis Aliran Nilai Bilangan Reynolds (Re) 

Laminer <2100 

0,017 
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Transisi 2100<Re<4000 

Turbulen >4000 

Sumber : Klaas, Dua K.S.Y.  2009 
 
 

Tabel 5. Koefisien kekasaran mutlak 

Bahan Nilai ɛ dalam mm 

 

 

Kuningan, timah, gelas, semen yang diaduk secara sentrifugal, 
lapisan batu bara 

0.0015 

Baja yang diperdagangkan atau besi tempa, pipa baja yang di las 0.046 

Polyvinil Cloride (PVC) 0.05 

Besi cor diaspal 0.12 

Besi berlapis seng (galvanisir) 0.15 

Besi cor 0.26 

Papan dari kayu 0.18 – 0.9 

Beton 0.3 - 3 
Sumber : Klaas, Dua K.S.Y., 2009 

 

Nilai koefisien gesekan Darcy-Weisbach dapat ditentukan dengan persamaan empiris. 
Untuk aliran turbulen (R> 4000) dapat digunakan persamaan. (Klaas, Dua K.SY, 2009): 

Sedangkan untuk aliran laminer (R< 2000), persamaan 

Hagen-poiseuille dapat digunakan : . Penentuan nilai koefisien Darcy-Weisbach dapat 

ditentukan dengan dua cara yaitu : Metode Diagram Moody dan Metode Empiris.  

3.1.2. Kehilangan Tinggi Lokal (Minor Losses) 
Kehilangan tinggi  lokal disebabkan karena berbagai faktor pada pipa. Kehilangan tinggi 
total merupakan penjumlahan dari kehilangan tinggi karena faktor-faktor tersebut yang 
pada setiap pipa tidak sama. 

(a). Lubang Masuk Pipa (Entrance) 

Kehilangan tinggi (hm) pada lubang masuk pipa adalah sebagai berikut : , 

dimana: V adalah  kecepatan aliran (m/det); g percepatan gravitasi (m/s2); dan km 
koefisien kehilangan. 

(b). Lubang Keluar (Outlet) 
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Bagian keluar pipa (outlet) juga mengakibatkan hilangnya energi. Persamaan yang 
digunakan untuk menentukan kehilangan tinggi pada lubang ke luar pipa (hm) 

menggunakan persamaan : , dimana : V1 adalah kecepatan aliran di pipa 

bagian hulu  dalam m/s, V2 adalah kecepatan aliran di pipa bagian hilir  dalam m/det. km 

merupakan koefisien kehilangan yang diterangkan sebagai berikut: . 

 

 

(c). Lubang Keluar Aliran Tenggelam (Submerged Discharge) 

Kehilangan tinggi pada lubang ke luar aliran tenggelam adalah sebagai berikut: , 

dimana: hm, kehilangan tinggi pada lubang masuk pipa (m) ; v adalah kecepatan keluar; km 
adalah koefisien kehilangan. 

(d). Perubahan Bentuk Penampang Tiba-Tiba 

Perubahan bentuk tiba-tiba terdiri dari penyempitan dan pembesaran, dengan persamaan 
sebagai berikut : 

 Penyempitan Tiba-Tiba (Sudden Contraction) 

Menggunakan persamaan :  , dimana : hm = kehilangan tinggi pada 

penyempitan tiba-tiba dalam m; (km) = koefisien kehilangan, merupakan fungsi dari 
D2/D1; (D1)= Diameter pipa hulu dalam m dan (D2)adalah diameter pipa hilir dalam m. 

 Pembesaran Tiba-Tiba  (Sudden Expansion) 

 

Menggunakan persamaan : , dimana :  hm  = kehilangan tinggi pada 

lubang masuk pipa (m); (   kecepatan aliran di pipa hulu (m/s); (   = kecepatan 
aliran di pipa hilir (m/s) dan g adalah percepatan gravitasi  (m/s2). 

(e). Perubahan Bentuk Penampang Bertahap 

1. Penyempitan Bertahap 

Menggunakan persamaan: , dimana : hm, adalah kehilangan tinggi 

pada lubang masuk pipa dalam m dan km  adalah koefisien kehilangan, km 
; L merupakan panjang bagian transisi. = sudut kontraksi (dalam 

radian) yang dijabarkan sebagai berikut = . 

Tabel 3. Koefisien kehilangan untuk penyempitan tiba-tiba 

D2/ D1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

km 0,50 0,45 0,42 0,39 0,36 0,33 0,28 0,22 0,15 0,06 0,00 

Sumber : Klaas, Dua K.S.Y., 2009 



Output Model Sistem Optimalisasi JIAT TA. 2015 

 

Pusat Litbang Sumber Daya Air 

23 
 

 

2. Pembesaran Bertahap 

Kehilangan tinggi pada pembesaran bertahap menggunakan persamaan  

. Koefisien kehilangan (km), menggunakan persamaan 

dimana:  adalah rasio pembesaran 

(dalam radian) = , dan Lmerupakan panjang bagian transisi. 

(f). Belokan Pipa dan Pipa Lengkung 

 Belokan Pipa 

Menggunakan persamaan , dimana : (hm) adalah kehilangan tinggi pada 

belokan pipa dalam m; (V)  kecepatan aliran di pipa dalam m/s dan (g)  adalah percepatan 
gravitasi dalam m/s2; (km) adalah koefisien kehilangan pada belokan pipa, merupakan 
fungsi jenis dinding dan α sebagaimana terlihat pada tabel 4. 

 Pipa Lengkung 

Untuk pipa lengkung digunakan persamaan berikut ini : , dimana : (hm) = 

kehilangan tinggi pada pipa lengkung dalam m; V kecepatan aliran di pipa dalam m/s ; dan 
g percepatan gravitasi dalam m/s2; D diameter pipa; R radius belokan; α sudut belokan 
terhadap bidang horisontal (harga α seperti pada Tabel 4) .   

(g). Halangan 

 Saringan (Trashrack) 

Saringan trashrack digunakan pada bagian saluran sebelum sipon atau gorong-gorong 
untuk menyaring dan menangkap sampah agar tidak masuk saluran. Persamaan yang 

digunakan untuk menghitung kehilangan tinggi ht adalah sebagai berikut :  

dan , dimana : ht,  adalah kehilangan tinggi pada saringan dalam m;  , 

koefisien kehilangan; , koefisien jeruji (grating); s tebal jeruji; b  jarak antar jeruji (m) dan 
δ sudut jeruji terhadap bidang horisontal. 

 Tirai/Sekat 

Persamaan kehilangan tinggi hc yang digunakan sama dengan yang digunakan pada 
kehilangan tinggi pada penyempitan tiba-tiba. Nilai koefisien kehilangan kc, merupakan 
fungsi dari A2/A1 sebagaimana terlihat dalam tabel 5. 

(a). Perlengkapan pipa (pipe fittings) 

Persamaan kehilangan tinggi yang diakibatkan oleh perlengkapan pipa (pipe fittings) adalah 

menggunakan persamaan   

Untuk meminimalisir kehilangan tekanan pada aliran dalam pipa maka kecepatan aliran 
harus dibatasi maksimum 2,5 m/s dan minimum 1 m/s. Untuk menghindari perbedaan 
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tekanan yang terlalu besar antara pencurah pertama dengan pencurah tertinggi atau 
terjauh maka kehilangan tekanan pada satu jalur pipa cabang (manifold) harus 
diminimalisir (maksimum 10%). Apabila digunakan pipa lateral yang dapat dipindah-pindah 
(moveable) maka kehilangan tekanan pada pipa lateral ini juga harus diperhitungkan. 

d) Tinggi kecepatan (Hv) 

Tinggi kecepatan (velocity head) jarang melebihi 0,3 m/s karena kecepatan aliran 
dalam suatu sistem irigasi curah jarang melebihi 2,5 m/s, yang relatif kecil 
dibandingkan total tekanan pencurah. 
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Tabel 6. Tabel Major Loses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. MAJOR LOSSES

L A Q V Suhu (T) kekentalan Bilangan Jenis Aliran f Major Losses (hf)

Mutlak (ƹ)Relatif (ƹ/D) hf = f x (L/D) x 

(V2/2g)

(m) (inchi) (m2) (m3/s) (m/s) (m2/s) R= (VxD)/v (mm) (m)

1 SDPO - T1 152 6,0 0,018232 0,015     0,823           20 1,01068E-06 124.057               TURBULEN 0,05 0,0003 0,0334 1,1

2 T1 - T2 73,7 6,0 0,018232 0,015     0,823           20 1,01068E-06 124.057               TURBULEN 0,05 0,0003 0,0334 0,6

3 T2 - T3 115 6,0 0,018232 0,015     0,823           20 1,01068E-06 124.057               TURBULEN 0,05 0,0003 0,0334 0,9

4 T3 - T4 70 6,0 0,018232 0,015     0,823           20 1,01068E-06 124.057               TURBULEN 0,05 0,0003 0,0334 0,5

5 T4 - T5 129 6,0 0,018232 0,015     0,823           20 1,01068E-06 124.057               TURBULEN 0,05 0,0003 0,0334 1,0

6 T5 - T6 81,6 6,0 0,018232 0,015     0,823           20 1,01068E-06 124.057               TURBULEN 0,05 0,0003 0,0334 0,6

7 T6 - T7 77 6,0 0,018232 0,015     0,823           20 1,01068E-06 124.057               TURBULEN 0,05 0,0003 0,0334 0,6

8 T7 - T8 96,3 6,0 0,018232 0,015     0,823           20 1,01068E-06 124.057               TURBULEN 0,05 0,0003 0,0334 0,7

9 T8 - T9 98,6 6,0 0,018232 0,015     0,823           20 1,01068E-06 124.057               TURBULEN 0,05 0,0003 0,0334 0,7

10 T9 - T10 148 6,0 0,018232 0,015     0,823           20 1,01068E-06 124.057               TURBULEN 0,05 0,0003 0,0334 1,1

11 T10 - T11 77 6,0 0,018232 0,015     0,823           20 1,01068E-06 124.057               TURBULEN 0,05 0,0003 0,0334 0,6

12 T11 - T12 60,8 6,0 0,018232 0,015     0,823           20 1,01068E-06 124.057               TURBULEN 0,05 0,0003 0,0334 0,5

4,1

Kekentalan kinematik (viskositas) v= 1,79 x 10-6(1+(T/25)1,165)-1

R>4000 (Turbulen), R<2000 (Laminer), 2000≤R≥4000 (Kritis), Klaas, 2009)

Koef. Kekasaran Mutlak (ƹ), Klaas, 2009 = 0,05

TOTAL

Koefisien Kekasaran (f)No Ruas/ Sub Ruas D
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Tabel 7. Tabel Minor Loses 

 

 

 

 

 

 

B. MINOR LOSSES

L A Q V Total

(m) (inchi) (m2) (m3/s) (m/s) hm km hm Jumlah kb hm kc hm

1 SDPO - T1 152 6,000 0,018232 0,015     0,823           0,014 2 0,4463833 0,0154 0,0 0,03                            

2 T1 - T2 73,7 6,000 0,018232 0,015     0,823           2 1,4348903 0,0495 0,05                            

3 T2 - T3 115 6,000 0,018232 0,015     0,823           1 1,6689937 0,0576 0,06                            

4 T3 - T4 70 6,000 0,018232 0,015     0,823           -                              

5 T4 - T5 129 6,000 0,018232 0,015     0,823           1 0,4221495 0,0146 0,01                            

6 T5 - T6 81,6 6,000 0,018232 0,015     0,823           -                              

7 T6 - T7 77 6,000 0,018232 0,015     0,823           1 0,4041604 0,0139 0,01                            

8 T7 - T8 96,3 6,000 0,018232 0,015     0,823           -                              

9 T8 - T9 98,6 6,000 0,018232 0,015     0,823           -                              

10 T9 - T10 148 6,000 0,018232 0,015     0,823           -                              

11 T10 - T11 77 6,000 0,018232 0,015     0,823           -                              

12 T11 - T12 60,8 6,000 0,018232 0,015     0,823           -                              

0,15TOTAL

Halangan (Filter), hm = kc 

x v2/2g

No Ruas/ Sub Ruas D Lubang 

Masuk  

ke Pipa 

(Inlet)  

Lubang Keluar (Outlet) hm =km 

x ((V2-V1/2g)
Belokan Pipa, hm = kb x v2/2g
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e) Faktor keamanan (Hs) 

Tinggi tekanan untuk faktor keamanan (m), besarnya 20% dari total kehilangan tinggi 
tekanan. 

Besarnya faktor keamanan diperhitungkan 20 % x HL 

Hs  = (4,1 m + 0,15 m) x 20% 

                  = 0,85 m 

f) Total Tekanan Dinamik (TDH) 

Kebutuhan tekanan total merupakan penjumlahan dari kebutuhan tekanan pencurah, 
kehilangan tekanan dan selisih elevasi pencurah tertinggi dengan elevasi muka air di 
sumbernya. Apabila ketersediaan tekanan potensial sumber air tidak mencukupi 
kebutuhan tekanan total maka harus ada penambahan tekanan melalui pemompaan. 
Kebutuhan total tekanan yang dibutuhkan dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Skema kebutuhan Total Dinamic Head (TDH) 

 

Total tekanan dinamik (Total Dynamic Head) atau TDH yang dibutuhkan yaitu : 

TDH = Ha + SH + Hf + Hv + He + Hs 

         = 5,01 + 4,08 + 0,15 + 3 + 40 + 0,85 

= 53,4 m 
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B. Perhitungan Power Pompa dan Modul PV (Solar Cell) 

Rancangan tenaga surya yang dibutuhkan oleh pompa air dihitung berdasarkan radiasi dan 
kebutuhan energi pompa dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menghitung daya input inverter ketika pompa menyala untuk menentukan jumlah 
inverter yang dibutuhkan 
 

 
 

2. Menghitung arus charge controller menuju inverter untuk menentukan berapa 
charge controller yang dibutuhkan 

 
 

3. Menghitung berapa daya yang dibutuhkan oleh beban pompa air dalam Kwh per 
hari 

 
 

4. Menentukan berapa panel surya yang dibutuhkan berdasarkan radiasi matahari di 
area pembangkit 
 
Dari data penyinaran dapat dilihat bahwa nilai radiasi paling kecil yaitu 
4068,292353 wh/m2/day atau 4,068 kwh/m2/day. Data inilah yang dijadikan acuan 
berapa panel surya yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan normal setiap 
tahunnya 

 

Perhitungan Power (P) Pompa diperhitungkan dengan persamaan sebagai berikut : 

  /TDHQgP
 

Dimana TDH yang ada   =  53,4 m 

 Debit (Q) pompa yang ada = 15 l/s 
 Gravitasi (g)   = 9,81 m/s 
 Efisiensi pompa submersible = 80% 
 Sehingga power pompa yang ada (P)  adalah sebesar 10,3 KW.  

Untuk keperluan power pada saat mulai operasi atau starter pompa di berikan angka 
keamanan (safety factor) sebesar 46%. Sehingga power yang dibutuhkan untuk 
mengoperasikan pompa adalah sebesar 15,01 KW. 

Perhitungan kebutuhan Panel Surya 

 Modul surya yang digunakan  :  POLLYCRISTALLIN 
 Daya maksimum (P maks)  : 300 Wp 
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 Tegangan maksimum   : 18 Volt 
 Arus maksimum   : 5.58 Amp 
 Lintas tegangan terbuka  : 21.85 Volt 
 Lintas arus pendek   : 5.99 Amp 
 Voltage    : 12 Volt 
 Dimensi : 

 Panjang :  1,63 m 
 Lebar  :  0.98 m 
 Tebal  :  0,04 m 

Jumlah panel surya yang diperlukan adalah   = P / Pmaks 

     = 15.100/300 

     =  51 unit 

Luas areal untuk pemasangan panel surya, diperlukan sekitar 51 x (1,63 x 0,98) + untuk 
akses perawatan (30% dari total luas panel surya). Total luas yang diperlukan adalah sekitar 
108,7 m2.   

3.2. Pengembangan JIAT berbasis Irigasi Hemat Air 

3.2.1. Curah Hujan 
Perhitungan curah hujan andalandimaksudkan untuk mendapatkan curah hujan 

yang diharapkan selalu terjadi dengan peluang kejadian 80%. Curah hujan andalan 
digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan curah hujan efektif sebagai unsur masukan 
untuk perhitungan kebutuhan air tanaman. 

Tabel 8. Data Curah Hujan 7 Tahun Terakhir 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Curah Hujan 211 351 547 60 70 10 0 0 0 222 391 120 1982

Hari Hujan 14 21 24 9 7 2 0 0 0 10 20 14

Curah Hujan 211 351 547 60 70 10 0 0 0 222 391 120 1982

Hari Hujan 14 21 24 9 7 2 0 0 0 10 20 14

Curah Hujan 347 199 325 196 188 68 101 9 297 238 317 376 2661

Hari Hujan 27 11 16 20 19 10 8 6 17 15 20 25

Curah Hujan 293 187 253 143 222 19 0 0 0 27 157 120 1421

Hari Hujan 23 20 20 16 11 2 0 0 0 7 19 17

Curah Hujan 0

Hari Hujan

Curah Hujan 287 338 201 229 187 169 142 0 0 65 253 381 2252

Hari Hujan 27 18 16 15 12 12 9 0 0 5 16 19

Curah Hujan 283 53 187 227 116 144 5 0 0 0 144 239 1398

Hari Hujan 21 13 12 16 10 5 2 0 0 0 13 20

2012 Ponorogo

2013 Ponorogo

2014 Ponorogo

2009 Ponorogo

2010 Ponorogo

2011 Ponorogo

Bulan
TotalTahun Stasiun Hujan

2008 Ponorogo

 

Data curah hujan bulanan yang ada sepanjang pengamatan diurutkan dari yang 
kecil ke besar berdasarkan jumlah curah hujan pertahunnya. Persamaan yang digunakan 
untuk mengetahui curah hujan andalan (R80) adalah dengan menghitung urutan sbb: 

m = n*0,20 + 1 
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dengan keterangan: 

m =  Data urutan ke m yang akan dipakai sebagai R80
 

n = Jumlah tahun pengamatan. Karena ada data yang hilang, maka jumlah 
tahun pengamatan menjadi 6 tahun 

sehingga : 
m  = 6*0,20 +1 

= 2 

Jadi curah hujan andalan yang digunakan terdapat pada data Kedua dari datacurah hujan 
stasiun pengamatan yaitu pada tahun 2011. 

Dari curah hujan andalan tersebut dapat ditentukan curah hujan efektif dengan mengalikan 
dengan koefisien sebesar 0,7 

Tabel 9. Curah Hujan Efektif 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total

periode 1 67.2 55.3 68.6 11.9 101.5 13.3 0 0 0 0 60.9 10.5 389.2

periode 2 60.2 51.1 4.9 21.7 53.9 0 0 0 0 8.4 19.6 29.4 249.2

periode 3 77.7 24.5 103.6 66.5 0 0 0 0 0 10.5 29.4 44.1 356.3  

 

 

Gambar 6. Grafik Curah Hujan Efektif 

3.2.2. Evapotranspirasi 
Besarnya evapotranspirasi dihitung dengan menggunakan metoda Penmanyang 
dimodifikasi oleh Nedeco/Prosida seperti diuraikan dalam PSA – 010. Evapotranspirasi 
dihitung dengan menggunakan rumus-rumus teoritis empiris dengan meperhatikaan 
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faktor-faktor meteorologi yang terkait seperti suhu udara, kelembaban, kecepatan angin 
dan penyinaran matahari. 

 

Gambar 7. Grafik Evapotranspirasi 

3.2.3. Ketersediaan Air 
Konstruksi sumur JIAT SDPO 573, dibangun dengan kedalaman sumur +123 m, dengan 
panjang pipa jambangan sekitar 50 m dan total pipa saringan sekitar 43,45 m. Pompa yang 
digunakan adalah pompa submersible yang dipasang pada kedalaman + 40 m. 

Untuk sistim irigasi pompa mandiri, yang berasal dari sumur air tanah dangkal  rata-rata 
tinggi muka air tanah (MAT) yang biasa digunakan berada pada kedalaman 4-5 m. 
Sementara pada saat musim kemarau berada pada level 15 m, terjadi penurunan muka air 
tanah 6-10 meter. 

3.2.4. Kebutuhan Air Tanaman 
Kebutuhan air untuk tanaman (Consumtive Use) yaitu banyaknya air yangdibutuhkan 
tanaman untuk membuat jaring tanaman (batang dan daun) dan untuk diuapkan 
(evapotranspirasi), perkolasi, curah hujan, pengolahan lahan, dan pertumbuhan tanaman. 

Rumus : 

Ir = ETc + P – Re +WLR 

( Buku Petunjuk Perencanaan Irigasi, PU Pengairan, Hal 5 ) 

Dimana : 

Ir = kebutuhan air (mm/hari) 
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E = evaporasi (mm/hari) 

T = transpirasi (mm) 

P = perkolasi (mm) 

B = infiltrasi (mm) 

W = tinggi genangan (mm) 

Re = hujan efektif (mm/hari) 

Tabel 10. Jadwal Pemberian Air Irigasi 

Etc dn d=dn/EU G I Kontrol Irigasi

Eto x Kc Td x fa dxSpxSr d/(Taxfa) (1 kali) (2 kali) (3 kali)

(mm/hari) (m) (mm/hari) (mm) (mm/hari) hari (mm) (mm) (liter/hari/ta

naman)

(jam) (menit) (jam) (mm/hari)

KETERANGAN SIFAT FISIK TANAH :

-KADAR AIR KAPASITAS LAPANG (KL) = = 36,25 %Vol

-KADAR AIR TITIK LAYU PERMANEN (TLP) = = 18,375 %Vol

-JUMLAH AIR TERSEDIA (KAT) = KL-TLP = 17,875 %Vol

KADAR AIR TANAH YANG DIIJINKAN = 60% KAT = 10,725 %Vol

(A) AIR YANG HARUS ADA DALAM TANAH = KA TLP + 60% KAT = 29,1 %Vol (PCT)

(B) AIR YANG ADA DALAM TANAH (SAAT PENGUKURAN) = KA SAAT PENGUKURAN (KASP), % Berat x BDTanah BD Tanah =1,13 g/cc

( C ) AIR YANG HARUS DITAMBAHKAN = (A) - (B) %vol

Contoh Prosentase Pemberian Air Irigasi
Misal KASP = 23 %

(D) BD Tanah = 1,13

( E ) Air yang ada dalam tanah = 25,99

(F)= (A) - ( E ) Air harus yang ditambahkan = 29,1 - 25,99 = 3,11 %vol

Volume air yang harus ditambahkan= z x A x =  0,2 m x 10.000 m x 3,11% = 62,2 m3

TABEL JADWAL PEMBERIAN AIR IRIGASI (SISTIM IRIGASI TETES UNTUK TANAMAN SEMANGKA)

LOKASI : DESA BEDINGIN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

HST Kc
ETo Z dx

(BLOK : A       PEMILIK : YAHMAN)

4,33 0,20 2,17 3,91

Td fx
Durasi Irigasi (Ta) Pola Operasi

G/(Np x qa)

Menit

8 sd 16 0,8 4,3 0,2 3,2 3,9 2,4 1,6 2,4

43,61 2,454603 44 22 151,61 2,43 1,61 1,78 1,78 0,731 sd 7 0,50

33 22

17 sd 30 1,0 5,2 0,2 5,2 3,9

2,7 2,7 1,1 65,4 2,454603 65

104,1 2,454603 104 52 353,8 1,0 3,8 4,3 4,3 1,7

3,6 3,6 1,5 88,5 2,454603 891,2 3,3

46 sd 65 0,7 5,2 0,2 3,6 3,9

44 3031 sd 45 0,9 5,2 0,2 4,4 3,9 3,3

72,9 2,454603 73 36 242,7 1,5 2,7 3,0 3,0 1,2

 

3.2.5. Perencanaan Layout Jaringan Irigasi Air Tanah Berbasis Irigasi Hemat Air 
Jaringan Irigasi ini direncanakan untuk mengairi lahan yang kering pada musim kemarau 
seperti ditunjukkan pada Gambar 8 
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Gambar 8. Lokasi Pembuatan Prototip

Area 
Modul 
 Solar 
Cell 

 

 Luas Layanan Irigasi 26 Ha 
 Debit Sumur 15 L/s 
 Padi-Padi Palawija 

LOKASI UJI COBA 
PENERAPAN 

IRIGASI MIKRO 
(IRIGASI TETES) 
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Gambar 9. Layout Irigasi Hemat Air 
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Pengembangan sistem JIAT meliputi rancangan sistim sumber energi penggerak 

pompa yang ada di modifikasi dengan sistim energi penggerak berbasis tenaga 

matahari  (solar cell) dan penerapan JIAT untuk sistim irigasi tetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.Layout Sistem JIAT dengan Solar Cell dan Irigasi Hemat Air 

 

Tabel 11. Hasil Perhitungan Hidrolis 

NO PARAMETER ANALISIS KEBUTUHAN 

I. Rancangan Pengembangan Sistim 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 

 
B. Power Pompa JIAT 
Debit pompa (Q) 

 
 
 
5,01 m 
  6,05 m 
  1,5 m 
  0,3 m 
  3,0 m 
    40,0 m 
  1,51 m 
 74,17 m 
 
15 l/s 
9,8  KW 
15,007 KW 

Sumur JIAT 
berbasis Solar 

Cell 

Sistim 
Fertilis

asi 

Sistim 
Irigasi 
Tetes 

Box JIAT 
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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 

 
 
15.007w 
Per jam 
 
 
15.007 wp 
300 Wp/modul 
51 Unit 
120 m2 

II. Rancangan Sistim 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. Sistim Operasi 

- Pengaliran langsung dari pompa JIAT 
- Pengaliran gravitasi melalui tangki 

 
 
Diameter 3” 
Diameter 2” 
Diameter 1.5” 
Diameter 16 mm 
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BAB IV 
PROSEDUR DAN EVALUASI 

 

4.1. Sistem Operasi 
Pemilihan sistem operasi JIAT harus diputuskan berdasarkan kesepakatan antara 
pemerintah dengan petani pemakai air. Secara teoritis, rencana pengaturan air dapat 
ditentukan oleh pemerintah (Imposed allocation), atau oleh petani (on-demand), atau 
bersama-sama oleh pemerintah dan petani (Semi-demand). 

Dalam sistem imposed, pengaturan air ditentukan oleh pemerintah tanpa konsultasi 
dengan petani pemakai air. Penetapan pengaturan air ditentukan berdasarkan kebutuhan 
air untuk tanaman (crop-based) atau ditentukan berdasarkan perkiraan ketersediaan air di 
sumbernya (sumur pompa). 

Dalam sistemon-demand, pengaturan air ditentukan sendiri oleh petani pemakai air. Petani 
dapat langsung menggunakan air, berapa saja jumlahnya dan kapan saja waktunya 
tergantung dari kebutuhan pemakai. Pada sistem on-demand, air sudah harus tersedia 
setiap saat pada jaringan. Kondisi dilapangan, semua JIAT tidak dapat menunjang sistem 
on-demand, karena keterbatasan sumber air tanah yang harus dikontrol setiap saat. 

Sedangkan dalam sistem semi-demand, pengaturan air ditentukan oleh pemerintah dengan 
memperhatikan dan mempertimbangkan semua permintaan petani pemakai air. Pada 
awalnya petani mengajukan permohonan untuk diberi air pada waktu dan jumlah tertentu. 
Kemudian semua permintaan air dari petani oleh pemerintah dievaluasi dan dibandingkan 
dengan perkiraan ketersediaan air di sumbernya, baru ditetapkan pengaturan air untuk 
setiap pemakai. 

Dari hasil kunjungan lapangan ke 6 (enam) BBWS/BWS, pada umumnya sistem operasional 
JIAT yang ada dilapangan saat ini adalah sistem semi-demand, dimana pengaturan air 
ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan setiap petani. Sistem operasi JIAT 
disusun berdasarkan pengaturan pola tanam, waktu tanam, kebutuhan air untuk tanaman, 
dan sistem pemberian air meliputi: (i) prosedur dan metode pengaturan air ke jaringan 
tersier, dan (ii) metode distribusi air pada jaringan utama. 

Sesuai dengan fungsinya, operasioanal JIAT dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu 
operasional Jaringan Utama dan Operasional Jaringan Tersier. Tujuan operasional jaringan 
utama pada dasarnya adalah untuk dapat memberi air kesetiap pengambilan tersier 
dengan jumlah dan waktunya sesuai kebutuhan. Sedangkan pada jaringan tersier, air 
didistribusikan melalui saluran tersier dan kwarter ke lahan pertanian yang memerlukan. Di 
tingkat tersier distribusi air biasanya menjadi tanggungjawab petani. 
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Rencana pola tanam dalam satu tahun merupakan salah satu kriteria untuk menentukan 
luas rencana areal pelayanan irigasi sumur pompa, disampingpotensi sumur dan kapasitas 
pompa yang dipasang.  

4.2. Pola Tanam 
Pola tanam adalah pengaturan jenis tanaman yang ditanam pada suatu areal pertanian 
dalam kurun waktu tertentu (bisa satu tahun atau lebih dari satu tahun). Pengaturan pola 
tanam disuatu areal pertanian tergantung dari beberapa faktor, diantaranya: (i) Jenis tanah 
terutama struktur tanah; (ii) ketinggian lahan diatas muka air laut (elevasi lahan); jenis dan 
umur tanaman; (iii) ketersediaan air; (iv) kondisi iklim; (v) sosial, ekonomi, dan budaya 
masyarakat; dan (vi) kebijakan pemerintah. 

4.2.1. Pola Tanam Lahan Sawah Tadah Hujan 

Pola tanam dengan jadwal tertentu disebut sebagai pola tata tanam (cropping 
pattern). Pola tata tanam dapat dibuat  untuk jangka satu tahun ataupun lebih 
dari satu tahun. Pada areal layanan berupa sawah tadah hujan, ada 3 (tiga) jenis 
pola tanam yaitu: (i) Padi – Padi – Palawija; (ii) Padi – Palawija – Palawija; dan (iii) 
Padi – Palawija – Sayuran. Dengan awal tanam pada awal musim hujan yaitu awal 
Nopember, maka tipikal pola tanam sebagaimana terlihat pada Gambar 11 

 

Gambar 11.Tipikal Pola Tanam di Areal Sawah Tadah Hujan 

4.2.2. Pola Tanam di Lahan Kering 

Pada areal layanan berupa lahan kering, ada 2 (dua) jenis pola tanam yaitu: (i) 
Palawija – Palawija – Palawija; (ii) Palawija – Palawija – Sayuran. Gambar 12 
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Gambar 12. Tipikal Pola Tanam di Areal Lahan Kering 

Pada areal sawah jenis tanahnya berupa tanah lempung (clay) sehingga waktu 
musim hujan harus ditanami padi, karena palawija tidak tumbuh baik apabila 
terlalu banyak air.  Tanaman padi memerlukan air lebih banyak, mulai dari 
pengolahan tanah, penanaman, dan masa pertumbuhannya. Untuk menghemat 
pemakaian air tanah, maka awal tanam padi sebaiknya dimulai pada musim hujan 
yang pada umumnya terjadi pada awal Nopember sampai bulan Pebruari. Setelah 
musim tanam I selesai (panen) dilanjutkan musim tanam II dari bulan Maret 
sampai bulan Juni (musim kemarau I). 

Pada musim tanam II, biasanya jenis tanaman beragam, seperti ada yang tanam 
padi, jenis tanaman palawija, dan jenis tanaman sayuran, tergantung dari 
ketersediaan sumber air. Jenis-jenis tanaman tersebut dilapangan biasanya 
ditentukan oleh masing-masing petani. 

Setelah musim tanam II selesai dipanen, dilanjutkan dengan musim tanam III 
(musim kemarau II) dari bulan Juli sampai Oktober. Pada musim tanam III, 
sebagian besar petani menanam sayuran, karena pada umumnya sayuran 
berumur lebih pendek dari tanaman-tanaman lainnya. 

Sedangkan pada lahan kering, pada umumnya jenis tanah berpasir sehingga pada 
musim hujan sekalipun dapat ditanami jenis tanaman palawija. Oleh karena itu 
pola tanam palawija – palawija – palawija banyak terjadi di NTB.    

4.3. Prosedur Permintaan Dan Pemberian Air 

Sistem semi-demand, pengaturan air ditentukan oleh pemerintah dengan 
memperhatikan dan mempertimbangkan semua permintaan petani pemakai 
air.Pengajuan petani untuk diberi air pada waktu dan dengan jumlah 
tertentu,kemudian oleh pemerintah dievaluasi dan dibandingkan dengan 
kebutuhan air hasil perhitungan dan perkiraan ketersediaan air di sumbernya, 
baru ditetapkan pengaturan air untuk setiap pemakai. Kebutuhan air untuk irigasi 
dapat dihitung dengan rumus: 

WRir = Et + P – Re  
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Dimana: Et = k Eo 

WRir = kebutuhan air untuk irigasi (mm/hr) 

Et = Evapotranspirasi (mm/hr) 

P = perkolasi (mm) 

Re = hujan efektif (mm/hr) 

k = koefisien tanaman (crop factor) 

Eo = potensial evapotranspirasi (mm/hr) 

Sistem pemberian air di lapangan umumnya intermitten dengan patokan bahwa 
pemberian air pada tanaman dilakukan gilirannya apabila lengas tanah atau 
kelembaban yang tersedia pada zona akar sudah mencapai 25% maka air harus 
diberikan. Interval pemberian air dihitung dari 75% kelembaban yang tersedia di 
zona akar dibagi evaporasi tanaman per hari. 

Apabila data untuk menunjang perhitungan diatas tidak tersedia, maka untuk 
praktisnya interval irigasi dilakukan dengan memakai giliran mingguan, yaitu 
tanaman baru diberi air lagi setelah satu minggu. Untuk lebih memudahkan dalam 
pemberian air, maka areal pertanian dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) blok sehingga 
setiap hari mengairi satu blok.Lamanya pemberian air dalam satu hari sebaiknya 
dibatasi hanya 18 jam operasi pompa.  

Satu blok giliran dengan blok-blok giliran lainnya diusahakan memiliki luasan yang 
tidak jauh berbeda, sehingga setiap blok giliran dapat dilayani dari satu box 
pembagi. Contoh tipikal pembagian blok giliran seperti pada Gambar 13, dimana 
air dari sumur pompa masuk kesaluran tersier, dan dibagi lewat Box Pembagi ke 
Blok sawah melalui saluran kwarter.  

Prosedur permintaan dan pemberian air secara skematik seperti pada Gambar14. 
Petani pada masing-masing Blok, mengajukan permintaan air melalui ketua 
Bloknya masing-masing kepada pelaksana teknis.  kemudian setelah dilakukan 
evaluasi oleh pelaksana teknis, dengan mempertimbangkan perkiraan 
ketersediaan air disumur, maka pelaksana teknis memerintahkan operator untuk 
mengoperasikan pompa dan memberi air kesetiap blok sesuai kesepakatan. 

Pada kondisi pola tanam dapat diatur serempak dalam satu blok giliran, maka 
jadwal pemberian air dapat disusun untuk setiap petak lahan atau sawah, dan 
petani tinggal menyesuaikan kapan petak sawahnya mendapatkan giliran. Ketua 
blok bertindak selaku koordinator pembagian air didalam bloknya masing-masing 
dan setiap petani siap di petak sawahnya masing-masing pada saat mendapatkan 
giliran pemberian air. 
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Gambar 13. Tipikal Pembagian Blok Giliran 

 

 

Gambar14. Prosedur Permintaan dan Pemberian Air 
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Dengan pembatasan jam operasi pompa hanya 18 jam /hari, maka total jam 
operasi pompa yang tersedia setiap minggu adalah 7 x 18 jam = 126 jam. 
Sedangkan kebutuhan jam operasi pompa, dihitung berdasarkan jumlah volume 
air yang diperlukan pada setiap kali giliran pemberian air disetiap blok areal yang 
akan diairi. Jumlah kebutuhan air tersebut tergantung pada jenis tanaman yang 
akan diairi dan luas masing-masing jenis tanaman tersebut. 

Rumus untuk menghitung jumlah jam operasi pompa dapat digunakan persamaan 
Patnik sebagai berikut (Direktorat Irigasi, 2009: Pengembangan dan Pengelolaan 
Irigasi Air Tanah di Indonesia): 

xQ

DxA
T

36.0
 ............................................................... (3) 

Dimana:  

T = jam operasi yang diperlukan untuk setiap blok [Jam] 

D = kedalaman/ketinggian air yang diperlukan untuk irigasi [mm] 

A = luas areal tanaman / blok [ha] 

Q = debit pompa dikurangi kehilangan air di saluran pembawa [lt/s] 

Ketinggian air yang diperlukan dipetak sawah (D) pada dasarnya sangat bervariasi, 
karena tergantung dari beberapa faktor seperti jenis tanah, jenis tanaman, 
evapotranspirasi, dan curah hujan efektif. Tetapi dalam kenyataan dilapangan, 
jumlah jam operasi pompa pada umumnya ditentukan oleh setiap petani, karena 
sangat berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan petani setiap jam 
operasi pompa. 

Sehubungan dengan kapasitas pemompaan (debit pompa) pada umumnya sangat 
terbatas, maka pengaturan jam operasi pompa diatur secara proporsional sesuai 
dengan luas layanan tiap blok. Contoh perhitungan pengaturan jam operasi 
pompa setiap harinya pada JIAT adalah sebagaimana pada Tabel 12. Jam operasi 
yang tersedia per minggu adalah 126 Jam. Luas total areal irigasi adalah 50 ha. 
Kehilangan air di jaringan pembawa dalam (%), diasumsikan bervariasi, sehingga 
ketersediaan air di petak sawah adalah 100% dikurangi kehilangan air dijaringan. 
Sedangkan jam operasi yang diperlukan untuk setiap blok adalah rasio tiap 
blok/jumlah rasio x 126 Jam. Blok 1 = 8.89/63.01 x 126 = 17.78 Jam. 
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Tabel 12. Contoh Pengaturan Jam Operasi Pompa Setiap Hari selama 7 hari 

Sebaliknya padakondisi dimana sistem giliran mingguan tidak memungkinkan dan 
tidak ditunjang dengan sistem jaringan yang ada, maka pemberian air dilakukan 
sesuai dengan keinginan petani.Kondisi tersebut biasanya terjadi apabila pola 
tanam tidak serempak dan tidak beraturan di setiap blok maupun dipetak-petak 
sawah didalam blok. Pada kondisi tersebut biasanya petani secara sendiri-sendiri 
mengajukan permintaan air kepada masing-masing operator atau kalau ada ketua 
blok. Setelah terhimpun di operator/ketua blok, selanjutnya dihimpun di 
Pelaksana Teknis P3ATatau ketua sumur pompa untuk disinkronkan dengan 
permintaan petani di blok lainnya. Kemudian pelaksana teknis berkoordinasi 
dengan operator sumur pompa untuk melayani permintaan petani tersebut. Lihat 
Gambar 15. 

 

Gambar 15. Prosedur Permintaan dan Pemberian Air Secara Umum 
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4.4. Metode Pemberian Air Ke Jaringan Tersier 

Pada umumnya untuk irigasi air tanah, metode pemberian air ke jaringan tersier 
(saluran yang langsung memberi air ke petak-petak sawah) adalah intermitten, 
dimana debit maksimum masuk ke saluran tersier secara berkala sesuai 
kebutuhan (Irrigation cycle). Untuk dapat dilakukan intermitten, setiap Boks 
Pembagi harus dilengkapi kran pengatur (On/Off gate). Apabila debit air dari 
sumur kurang, maka pemberian air ke tersier diatur secara rotasi dengan jadwal 
pemberian air.  

Jadwal mingguan dibuat untuk masing-masing blok dan masing-masing blok 
membuat rincian giliran didalam bloknya. Petak sawah atau lahan yang terjauh 
(hilir) diairi terlebih dahulu baru bergiliran ke petak-petak yang semakin 
mendekati sumur pompa (hulu). Untuk memberi air sesuai permintaan 
sebagaimana contoh pada Tabel 12disusun jadwal pemberian air sesuai Tabel 13. 

Tabel 13. Jadwal Pemberian Air untuk 1 periode selama 1 minggu ( 7 hari) 

 

Pemberian air pada hari ke 1, dimulai dari Blok 7 selama 18 jam, kemudian 
kekurangannya dipenuhi pada hari ke 2, yaitu 3.33 jam mengairi Blok 1 dan 14.67 
jam mengairi Blok 2. Demikian seterusnya pemberian air dilakukan secara bergilir 
sampai operasi hari ke 7 untuk mengairi areal Blok 1. 

Pemberian air untuk padi umumnya dilakukan dengan penggenangan sehingga 
membutuhkan air yang lebih banyak. Sistim penanaman padi dengan metode SRI 
(System Of Rice Intensification) merupakan sistim yang paling cocok untuk 
menghemat irigasi air tanah. Sedangkan pemberian air untuk tanaman palawija 
sebaiknya tidak dengan cara penggenangan seluruh lahan, tapi bisa melalui alur 
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atau parit-parit (furrow) diareal tanaman, atau melalui sistem irigasi curah 
(Sprinkler) dan irigasi mikro. Lama pemberian air untuk setiap lahan tergantung 
dari luas lahan, debit air efektif di saluran cacing dan kedalaman air setiap kali 
pemberian air yaitu kedalaman zona perakaran tanaman. 

4.5. Metode Distribusi Air Pada Jaringan Utama 

Metode distribusi air pada jaringan utama prinsipnya harus sesuai dengan metode 
pengaturan air ke tersier. Satu hal dapat dilakukan di jaringan utama adalah 
khusus untuk metode intermitten di tersier, di jaringan utama selain intermitten 
juga dapat dilakukan Rotasi. 

Sehingga dengan demikian distribusi air pada jaringan utama dapat dilakukan 
melalui 2 (dua) metode yaitu: 

a. Intermitten Flow : debit air dari sumur didistribusikan secara berkala pada 
waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan / jadwal pemberian air, yang 
dilaksanakan dengan membuka atau menutup kran  di setiap bangunan/boks 
pembagi. Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa pada hari ke 1 dan ke 2, air dari 
sumur pompa dialirkan sampai ke BP 5, untuk mengairi areal Blok 6 dan 7. 

b. Rotasi Flow : debit air dari sumur dialirkan ke jaringan secara bergilir. Rotasi 
dapat juga terjadi disebabkan karena ketersediaan air berkurang, atau karena 
adanya sistem golongan pada pola tanam. Dengan mengatur jadwal 
pemberian air yang tepat, sistem rotasi secara keseluruhan akan dapat 
menghemat air. 

4.6. Prosedur Operasi Jaringan Irigasi Air Tanah (Jiat) 

Untuk dapat memanfaatkan sumber air tanah dari dalam sumur, yang paling 
utama diperlukan adalah pompa dan mesin pengeraknya, yang berfungsi untuk 
menaikan air dari dalam tanah dan kemudian mengalirkannya kedaerah layanan. 
Prosedur operasi JIAT meliputi: (i) perencanaan; (ii) Proseduroperasi mesin 
penggerak, (iii) Proseduroperasi pompa, (iv) Prosedur operasi jaringan. 

4.6.1. Perencanaan Operasi JIAT 
a. Rencana penyediaan air tahunan 

Rencana penyediaan air tahunan dibuat oleh instansi teknis berdasarkan data 
hujan dan data penggunaan air tanah pada tahun-tahun sebelumnya, dengan 
mempertimbangkan usulan rencana tata tanam. 

Sumber air yang diperhitungkan dalam rencana penyediaan air tahunan adalah 
sumber air hujan dan air tanah. Dalam operasi sumber air hujan merupakan 
sumber air utama, dan air tanah hanya digunakan pada saat air hujan tidak 
mencukupi. Data yang perlu dikumpulkan untuk keperluan operasi diantaranya 
adalah: 
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 Data debit air tersedia disumber air/sumur (data pumping test) 

 Data jenis tanaman dan luas areal 

 Data kebutuhan air untuk tanaman 

 Peta wilayah kerja dan skema jaringan irigasi air tanah 

 Peta pembagian Blok irigasi 

b. Rencana Tata Tanam Tahunan 

Penyusunan rencana tata tanam tahunan dilakukan berdasarkan prinsip 
partisipatif dengan melibatkan peran aktif petani. Secara aktif petani melalui 
P3AT bermusyawarah untuk menetapkan komoditas yang akan ditanam 
dengan petani dan pengguna air lainnya. Dalam penyusunan rencana tata 
tanam, pemerintah berperan sebagai pembimbing dan penasehat yang 
memberi masukan dan pertimbangan berkaitan dengan ketersediaan air 
yang mungkin dapat dipergunakan untuk pertanian. Secara lengkap Rencana 
Tata Tanam Tahunan berisi: 

 Luas lahan yang akan ditanami disetiap Blok irigasi 

 Jadwal pemberian air (tanggal mulai pemberian air dan tanggal 
selesainya pemberian air. 

 Jumlah golongan tanaman dalam tiap Blok irigasi 

 Luas tanaman yang disepakati dalam satu golongan 

4.6.2. Prosedur Operasi Sumur 

a. Ada 3 (tiga) jenis sumur bor dalam pengembangan dan pengelolaan JIAT, 
yaitu sumur ekplorasi, sumur Uji, dan sumur produksi. Sumur eksplorasi dan 
sumur uji dibuat dalam tahap perencanaan pengembangan JIAT untuk 
mengetahui ketersediaan air tanah dan lapisan akifer.  Setelah dibuat sumur 
produksi, maka sumur ekplorasi dan sumur uji praktis tidak dioperasikan lagi. 
Apabila secara teknis memungkinkan dan memenuhi persyaratan, maka 
sumur uji dapat dikembangkan menjadi sumur pantau ataupun sumur 
produksi. . 

b. Air tanah yang digunakan untuk irigasi diperoleh dari operasi sumur produksi. 
Perhatian terhadap kedalaman muka air tanah dalam sumur diukur dari 
permukaan tanah pada waktu pompa belum dioperasikan (Static Water 
Level, SWL). Kedalaman muka air tanah dinyatakan dalam meter dan 
dipantau dengan menggunakan peralatan Water Level Sounding. 

c. Perhatian terhadap kedalaman muka air tanah dalam sumur diukur dari 
permukaan tanah pada waktu pompa dioperasikan (Pumping Water Level, 
PWL). Kedalaman muka air tanah dinyatakan dalam meter dan dipantau 
dengan menggunakan peralatan Water Level Sounding. 

d. Perhatian terhadap penurunan muka air tanah (draw down), yaitu selisih 
antara PWL dengan SWL  dalam satuan meter. 

e. Pembacaan debit pemompaan dalam [Liter/dtk] yang dipantau dengan: 
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 Membaca Water Flow Meter yang terdapat pada discharge pipe dari 
pompa. 

 Membaca ketinggian air pada discharge box yang dilengkapi alat ukur 
debit berupa V-notch, kemudian lihat tabel konversi V-notch. 

f. Perhitungan specific capacity (Qs) dalam ltr/dt/meter, yaitu debit 
pemompaan dibagi draw down (Qs = “d”/”c”). Nilai Qs menunjukan besar 
kapasitas pemompaan [ltr/dt] yang menyebabkan permukaan air dalam 
sumur turun 1 meter. Contoh jika Qs = 5 ltr/dt/m, artinya apabila sumur 
dipompa dengan debit 5 lt/dt, maka muka air tanah dalam sumur akan turun 
1 meter. 
 

4.6.3. Prosedur Operasi Mesin Penggerak 

Pompa untuk dapat berfungsi harus digerakan oleh mesin penggerak. Pada 
umumnya ada dua jenis mesin penggerak di lapangan, yaitu mesin penggerak jenis 
tenaga listrik dan mesin penggerak jenis tenaga diesel. Untuk jenis tenaga listrik, 
pada umumnya tidak banyak permasalahan baik dalam pengoperasian maupun 
dalam pemeliharaannya. Untuk jenis ini yang perlu diperhatikan adalah daya dan 
voltase listrik dapat memenuhi persyaratan sesuai buku petunjuknya. 

Sedangkan mesin penggerak jenis tenaga diesel, banyak dipergunakan di lapangan 
dengan berbagai merk. Setiap jenis/merk mesin diesel pasti dilengkapi buku 
petunjuk mengenai cara pengoperasian dan pemeliharaan oleh pabrik. 

Agar mesin dapat dipertahankan kelestariannya, maka sebelum mesin 
dioperasikan perlu pengecekan hal-hal sebagai berikut: 

a. Air radiator harus dalam kondisi penuh 
b. Olie mesin dan olie gear box jumlahnya harus cukup sesuai petunjuk dan 

harus dalam keadaan bersih. 
c. Bahan bakar harus tersedia dan jumlahnya cukup dan bersih untuk operasi 

yang direncanakan, paling tidak untuk sehari. 
d. Saluran/pipa-pipa bahan bakar jangan sampai ada yang bocor atau 

sambungannya kendor. 
e. Bagian-bagian yang harus diberi pelumas. 
f. Baut-baut pondasi mesin, baut-baut gear box, dan baut-baut sambungan 

jangan sampai ada yang kendor, periksa dan kencangkan. 
g. Apabila semua hasil pengecekan telah memenuhi persyaratan, maka mesin 

siap untuk dihidupkan. 

Cara menghidupkan mesin ada dua macam yaitu secara manual dan secara 
elektrik. Secara manual adalah sebagai berikut: 

a. Tarik stang klep pada mesin sehingga membuka 
b. Tarik posisi pengatur putaran mesin / gas secukupnya 
c. Putar engkol mesin, setelah kecepatan putaran tertentu, tekan stang klep 

sehingga menutuk klep. Bersamaan dengan itu tariklah engkol. Dalam 
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keadaan normal, mesin akan hidup. Stel pengatur putaran mesin pada ukuran 
tertentu sekitar 1600 – 1800 rpm. 

Sedangkan cara menghidupkan mesin penggerak secara elektrik langkah-
langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Periksi air accu, dan kabel penyambung baik yang ada di accu / batere 
ataupun yang ada di motor starternya. 

b. Apabila mesin dilengkapi dengan kopling penghubung, sebelum starter 
kopling harus dalam posisi netral sehingga mesin berputar tanpa beban. 

c. Apabila semua sudah siap, putarlah kunci kontak kearah start. 

Setelah mesin hidup kemudian periksa hal-hal sebagai berikut: 

a. Alat-alat pengukur temperatur, olie, ampere meter, dan RPM apakah bekerja 
dengan baik, 

b. Saluran air jangan sampai ada kebocoran, 
c. Apakah suara mesin normal, 
d. Asap buangan apakah bersih atau kotor, apabila mesin dalam kondisi baik 

maka asap buangan akan bersih. 
e. Setelah semua normal, masukan handle kopling secara perlahan-lahan agar 

pompa jalan. 
f. Periksa debit air pada bak ukur dengan membaca ketinggian air pada mistar 

ukur. 

Cara mematikan mesin penggerak:  

Apabila mesin tanpa starter / diengkol, terlebih dahulu putaran pompa diturunkan 
sampai posisi terendah, kemudian handle kopling tarik keposisi netral sehingga 
pompa berhenti. Untuk mematikan mesin penggerak, tarik stang klep sehingga 
klep membuka dan pada keadaan normal mesin akan mati. 

Apabila mesin dengan starter, untuk mematikan mesin pompa lebih dulu putaran 
pompa diturunkan sampai putaran terendah. Jika pompa pakai handle, turunkan 
putaran, kemudian putar kunci kontak kearah off, maka mesin akan mati. 

4.6.4. Prosedur Operasi Pompa 

Untuk menaikan air dari dalam sumur, diperlukan pompa. Karena sumur dibuat 
dengan ukuran diameter yang terbatas, dan muka air tanah yang berbeda, maka 
tidak semua jenis pompa dapat dipergunakan. Kondisi dilapangan, pada umumnya 
jenis pompa yang dipilih tergantung dari kapasitas sumur atau potensi air yang ada 
dalam tanah. Untuk menghindari terjadinya pemompaan berlebih (over discharge) 
maka kapasitas pompa yang dipilih harus lebih kecil dari pada kapasitas sumur. 
Pada JIAT yang ada dilapangan saat ini, ada 3 (tiga) jenis pompa yang digunakan 
yaitu: (i) pompa turbin, (ii) pompa sentrifugal, dan (iii) pompa submersibel. 

Buku petunjuk untuk pengoperasian dan pemeliharaan dari pompa-pompa 
tersebut pada umumnya sudah disiapkan oleh masin-masing pabrik yang 
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membuatnya. Oleh karena itu setiap operator yang ditugaskan harus menguasai 
cara operasi dan pemeliharaannya melalui buku petunjuk/manual tersebut. 

Sebelum pompa dioperasikan, terlebih dahulu perlu diperiksa hal-hal sebagai 
berikut (Pabundu Tika. M, 1990): 

a. Untuk pompa sentrifugal: 

 Sambungan-sambungan column pipe ke pompa 

 Isi air pada rumah impelernya sampai penuh agar udara yang ada 
didalamnya keluar. 

 Apabila column pipe dilengkapi dengan valve, isi air sampai memenuhi 
column pipe tersebut. 

 Kemudian pompa siap dioperasikan. 

b. Untuk pompa Turbin yang menggunakan sistem pelumas air (water lubricated 
type): 

 Sediakan bak air yang dihubungkan dengan pompa / gear box dengan 
dilengkapi valve. 

 Buka valve hingga air keluar dan masuk ke column pipe, gunanya untuk 
melumasi line shaft dan rubber bearingnya. 

 Apabila sudah cukup, tutup valve kembali dan pompa siap dioperasikan. 

c. Untuk pompa Turbin yang menggunakan sistem pelumas olie (oil lubricated 
type): 

 Buka valve olie, sebelum operasi, olie yang keluar ±30 tetes /menit 
sebagai pelumas awal pada line shaft. 

 Kemudian pompa siap dioperasikan. Pada keadaan operasi kecepatan olie 
keluar kurangi sampai 15 tetes/menit.  

d. Pompa submersible 

Pompa Submersible atau pompa benam disebut juga sebagaiElectric Submersible 
Pump (ESP ) adalah pompa yang dioperasikan di dalam air dan akan mengalami 
kerusakan jika dioperasikan dalam keadaan tidak terendam air. Jenis pompa ini 
mempunyai tinggi minimal air yang dapat dipompa dan harus dipenuhi ketika 
bekerja agar life time pompa tersebut lama.  

Instalasi pompa submersible standard, untuk keamanan dilengkapi dengan sensor 
elektroda untuk mendeteksi kedalaman air.Dengan sensor tersebut, turunnya 
kedalaman air dalam batas minimum akan terdeteksi, dan automatis memutus 
power ke motor. Pompa submersible bekerja dengan mendorong air ke 
permukaan. Oleh karena itu pada operasi pompa submersibel harus selalu 
diperhatikan: 

a. Manometer untuk indikator Head/tekanan discharge pompa. Cek 
kedalaman air diatas pompa, harus diatas batas minimum.  
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b. Amperemeter, Voltmeter, Frequensi/Hertz dari Generator (Power 
Supply), dan RPM pompa. 

c. Kemudian pompa siap dioperasikan. Cek Ampere kabel power saat  
pompa running. Mesin dalam keadaan normal apabila lebih rendahdari 
10 ampere ( < 10 A ). 

4.6.5. Prosedur  Operasi Rumah Pompa 

Rumah pompa berfungsi melindungi pompa dan mesin penggerakagar dapat 
beroperasi sesuai karakteristik yang ditentukan, serta berfungsi untuk melindungi 
dari gangguan keamanan. Oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan pada 
rumah pompa diantaranya adalah: 

a. Pemeriksaan atap jangan sampai ada yang bocor atau lepas terbawa tiupan 
angin. 

b. Pemeriksaan dinding tembok yang kemungkinan retak akibat getaran mesin 
dan atau perubahan tanah pondasi. 

c. Pemeriksaan rangka kayu akibat pelapukan atau bocoran air hujan. 
d. Pemeriksaan daun pintu akibat panas matahari, serta pagar pengamanan. 

4.6.6. Prosedur Operasi Saluran Pembawa 

A. Saluran tertutup Pipa PVC 

Prosedur operasi saluran pembawa utama yang mana pada umumnya 
terbuat dari pipa PVC, adalah sebagai berikut: 

 Air yang keluar dari pompa dialirkan ke sawah/lahan melalui saluran pipa 
(umumnya pipa PVC) dan dikeluarkan lewat outlet-oulet pada bangunan 
Boks Pembagi. Untuk mengalirkan air ke petak sawah atau areal layanan, 
ada yang melalui saluran tersier/ kwarter atau ada juga yang 
menggunakan pipa plastik. 

 Pemberian air dilakukan secara bergiliran harian untuk antar blok atau 
jam –jaman untuk petak sawah/pengolah. 

 Setelah ada pengisian awal, selanjutnya sepanjang pipa diusahakan tetap 
terisi air penuh walaupun pompa dimatikan yaitu dengan menutup 
seluruhoutlet. Hal ini untuk memungkinkan pemberian air secara 
langsung sesaat dengan dihidupkanya mesin pompa dan dibukanya 
outlet. Dengan sistim ini tidak ada waktu tenggang untuk pengisian pipa 
sampai penuh. 

 Apabila diperlukan untuk perbaikan, pipa dapat dikosongkan dengan cara 
membuka outlet yang terletak paling bawah. 

 Memeriksa kondisi fisik pipa secara berkala  

B. Saluran terbuka dari pasangan dan saluran tanah 

Untuk operasi saluran tersier/kwarter yang pada umumnya merupakan 
saluran pasangan dan saluran tanah, maka pelaksanaan operasinya langsung 
menjadi tanggung jawab petani melalui perkumpulan petani pemakai air 
tanah (P3AT). 
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4.6.7. Prosedur Operasi Bangunan Outlet 

Bangunan outlet terdiri dari Hidran sederhana, Box Pembagi, dan Bangunan Ukur 
debit, berfungsi untuk membagi air sesuai keperluan. Dengan membuka kran pada 
hidran, air keluar dari pipa dan masuk ke box pembagi untuk kemudian 
didistribusikan ke saluran-saluran tersier/kwarter. Pada Box Pembagi yang 
dilengkapi dengan pintu-pintu dan bangunan ukur debit (pada umumnya tipe V-
noth, Thomson) untuk mengukur debit air, pembagian air dapat diatur sesuai 
dengan kebutuhan setiap petak sawah. Dengan operasi pintu maka pembagian air 
dapat diatur dan diukur sesuai kebutuhan. 

Sedangkan pada Box Pembagi yang tidak dilengkapi dengan pintu-pintu, air 
dibagikan ke setiap saluran tersier/kwarter secara proporsional. 
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BAB V 
PEMBAHASAN 

 

5.1. Model Sistem Optimasi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) 

5.1.1. Curah hujan 
Secara geografis Daerah Irigasi Air Tanah Desa Bedingin Sumur JIAT SDPO 573 terletak pada 
111°29'32.41" Bujur Timur dan 7°58'34.87" Lintang Selatan.Iklim diwilayah ini sama dengan 
wilayah lainya yang ada di Kabupaten Ponorogo termasuk ke dalam iklim tropis dan 
mempunyai curah hujan tertinggi pada bulan Januari-Mei yaitu sebesar 227-370 mm/det, 

dan tingkat curah hujan terkecil terjadi pad bulan Oktober-Desember yaitu 51-70mm/det, 
dengan curah hujan efektif seperti pada Gambar 19. 

 

Gambar 16.Grafik Curah Hujan Efektif di Daerah Irigasi Air Tanah Desa Bedingan Sumur JIAT 
SDPO 573 

5.1.2. Ketersediaan Air 
Sumur JIAT SDPO 573, memilikidebit andalan 15 l/s berdasarkan uji pumping test. 
Kedalaman sumur +123 m, dengan panjang pipa jambangan sekitar 50 m dan total pipa 
saringan sekitar 43,45 m. Pompa yang digunakan adalah pompa submersible yang dipasang 
pada kedalaman + 40 m. 
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5.1.3. Sistim Pertanian 
Sistim pertanian yang ada masih sistim pertanian konvensional dengan komoditas 
unggulan  Padi dan tanaman palawija seperti Ubi kayu, Jagung, Kacang kedelai, danKacang 
tanahTerdiri dari tiga Musim Tanam antaralain : MT-I dilakukan pada pertengahan bulan 
November- April, Musim Tanam II  dilakukan pada pertengahan Maret-Pertengahan Juni 
dan Musim Tanam III  dilakukan pada pertengahan Juli-Pertengahan Nopember, dengan 
pola tanam yang ada adalah Padi-Padi-Palwija. 

5.1.4. Sistim Irigasi 
Daerah Irigasi Air Tanah Desa Bedingin merupakan wilayah pertanian tadah hujan  dengan 
total luas lahan irigasi sawah 50 hektar yang pengairannya mengandalkan sistem irigasi 
pompa. Terdiri dari sistim irigasi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang berasal dari sumur air 
tanah dalam, dibangun  oleh PAT BBWS Bengawan Solodan sistim irigasi pompa sumur 
tanah dangkal yang pembiayaannya dilakukan secara mandiri oleh petani. Tampak seperti 
padaGambar 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Sistem irigasi pompa (JIAT Sumur dalam  dan Irigasi Pompa Sumur Dangkal) 

Sistim irigasi pompa mandiri ini hampir terdapat disetiap kepemilikan lahan. Telah 
teridentifikasi sekitar 15 pompa sumur dangkal di Desa Bedingin. Sistim irigasi pompa yang 
dilakukan secara mandiri ini  menjadi pilihan bagi sebagian besar petani, karena biaya 
operasi yang dikeluarkan tidak setinggi dari biaya operasi JIAT yang sangat tinggi. Namun 
untuk beberapa wilayah yang muka air tanahnya dalam,  pilihan terakhir menggunakan 
JIAT yang ada. 

5.1.5. Model Sistem JIAT berbasis Pompa Air Tenaga Surya dan Irigasi Hemat Air 
 
Desa Bedingin adalah salah satu desa di Kabupaten Ponorogo, yang mempunyai potensi 
pertanian yang sangat baik dan yang sumber air tanah yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan air irigasi.   Wilayah ini memiliki total luas lahan sawah sekitar 50 hektar. 
Wilayah ini merupakan daerah pertanian yang sebagian besar diantaranya mengandalkan 
curah hujan dan pompa sumur air tanah dangkal.Namun terdapat diantaranya telah 
menggunakan sistim irigasi dengan memanfaatkan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) sumur 
air tanah dalam, seperti Daerah Irigasi Air Tanah SDPO 573.JIAT SDPO 573 memiliki dua 

http://id.wikipedia.org/wiki/Padi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ubi_kayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Jagung
http://id.wikipedia.org/wiki/Kacang_kedelai
http://id.wikipedia.org/wiki/Kacang_tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Kacang_tanah


Output Model Sistem Optimalisasi JIAT TA. 2015 

 

Pusat Litbang Sumber Daya Air 

54 
 

sistim yang berbeda dibandingan dengan sistim JIAT pada umumnya. Perbedaanya tersebut 
antaralain : (i) sumber energi penggerak pompa berbasis berbahan bakar minyak (BBM) 
atausistim JIAT yang ada yang dipadukan dengan sistem tenaga penggerak 
pompaberbasistenaga sinar matahari; (ii)  sistim irigasi tetes (drip irrigation)yang 
diperuntukan khusus untuk tanaman hortikultura pada saat masuk Musim Tanam III. 
 

5.1.6. Sistem Operasi 

JIAT SDPO 573 hanya dioperasikan bila mana tidak terjadi hujan, atau curah hujan yang 
masuk ke lahan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, yang biasanya 
masuk  pada pada Musim Tanam II dan Musim Tanam III, yaitu terjadi pada bulan Mei-
Oktober. 
Sistim pemberian air irigasi dilakukan secara bergiliran dari blok ke blok lahan yang telah di 
sepakati oleh masing-masing petani. Operasi irigasi dapat dilakukan selama 18 jam untuk 
setiap harinya, dimana 10 jam operasi pada siang hari dan 8 jam dapat dilakukan pada 
malam hari. Pada siang hari  dalam pengoperasian pompa menggunakan tenaga matahari 
dengan sementara untuk malam hari menggunakan sistim tenaga penggerak lama.  
Adapun sistim operasi pompa JIAT ini sebagai berikut : 
 Sistim operasi pada siang hari :bilamana intensitas matahari mendukung, biasanya pada 

pukul 7.00 pagi pompa air sudah mulai dapat beroperasi. Sitim ini beroperasi dimana 
energi sinar matahari ditangkap oleh panel solar cell, kemudian energi matahari 
tersebut di konversi menjadi energi listrik melalui alat inverter yang terpasang di rumah 
pompa. Energi listrik tersebut digunakan untuk menggerakan pompa untuk suplai air ke 
jaringan irigasi. 

 Sistem operasi pada malam hari : operasi ini dilakukan bilamana debit air untuk irigasi 
yang dihasilkan oleh pompa JIAT terbatas tidak mampu melayani keseluruhan luasan 
lahan pada siang hari. 

 

5.1.7. Manajemen dan Biaya operasi 
Pada operasi siang hari bilamana intensitas cahaya matahari mendukung, petani nyaris 
tidak memerlukan biaya operasi karena tidak memerlukan bahan bakar minyak, untuk 
keperluan operasi irigasi.Manajemen operasi irigasi pada sistim JIAT ini tentunya perlu 
adanya pengaturan operasi dan pembiayaan operasi irigasi yang dapat mengakomodir rasa 
keadilan antar petani.Pengaturan operasi irigasi yang ideal perlu direncanakan dari mulai 
rencana dan pola tanam yang telah disepakati antar petani, rencana dan jadwal pemberian 
air irigasiserta pelaksanaan irigasi. 

5.1.8. 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 18, 
pada setiap jam operasi dari mulai pukul 07.00 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 18. 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 4.805 watt. Daya output yang cukup tinggi dihasilkan mulai 
pukul 09.00 s/d 15.00, berada pada kisaran 4892 watt sampai dengan 7873.5 watt. 

5.1.9. 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. 
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Gambar 19. Grafik Debit Operasi 

Berdasarkan data grafik debit operasi pada Gambar 19 debit operasi yang dihasilkan 
berada pada kisaran 8.33 L/s sampai dengan 14.17 L/s. Debit rerata yang dihasilkan adalah 
sebesar 12.48 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 19. 

5.1.10. PenguranganEmisi 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 20 mengindikasikan bahwa penggunaan pompa air 
tenaga surya apabila dibandingkan dengan pompa air bertenaga bahan bakar minyak, 
mampu mengurangi gas CO2 sekitar 4 kg/hari. Apabila diasumsikan pompa yang 
dikembangkan dapat beroperasi setiap hari, dalam satu tahun pengurangan emisi CO2 ini 
akan berdampak signifikan yaitu sekitar 1,4 ton/tahun/pompa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Grafik Pengurangan Emisi CO2 

Angka dalam grafik tersebut masih bersifat sementar. Untuk hasil kajian yang 
komprehensif belum bisa disampaikan dalam laporan ini karena proses pengamatan masih 
dilakukan. 

5.1.11. BiayaOperasi 
Dampak dari penggunaan energi alternatif tenaga matahari sebagai tenaga penggerak 
pompa yaitu berkurangnya biaya operasi yang biasa dikeluarkan oleh petani bila 
menggunakan pompa JIAT eksisting. 
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Untuk hasil kajian dan analisis biaya operasi belum dapat disampaikan mengingat masih 
dalam proses pengamatan. Diperkirakan akhir bulan November hasil pengamatan dan 
analisis dapat disampaikan dalam laporan ini. 

 

5.1.12. 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 14. 

Tabel 14. Produktivitas Air 

N
o 

Berat Semangka (kg) 
Luas 

Lahan 
Produktivitas 

Terberat Total (m2) Kg/m2 
Rerata 

keseluruhan (kg) 
(kg/ha) 

1 3,5 312 180 
1,73333

3 
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 
2,15052

6 
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). 

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%. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Kegiatan operasi Jaringan Irigasi Air Tanah bertujuan untuk mengatur dan memanfaatkan 
air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air irigasi, meliputi pemompaan dan 
pendistribusian air sampai kepetak-petak sawah / areal layanan sesuai dengan kebutuhan 
tanaman. Kegiatan operasi irigasi air tanah untuk pertanian, diatur sesuai dengan sistem 
operasi yang ditetapkan bersama. Penggunaan air tanah untuk irigasi harus efektif dan 
efisien, karena operasi sumur pompa membutuhkan biaya yang relatif mahal. 

Dengan adanya model system optimalisasi Jaringan Irigasi Air  Tanah  (JIAT) ini, diharapkan 
pelaksanaan pemanfaatan air tanah untuk irigasi, dapat dilakukan secara optimal  dalam 
rangka mendukung program revitalisasi Jaringan Irigasi Air Tanah oleh Pusat Air Tanah 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerterian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat. 

Dari hasil penelitian didapatkan data sebagai berikut 
1) 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. 

2) Panel solar cell dirancang menggunakan modul PV 300 wp sejumlah 51 unit dan 
membutuhkan area untuk pemasangan modul PV sekitar 120 m2. 

3) Daya output rerata yang dihasilkan dari sistem pompa JIAT yang dikembangkan 
adalah sekitar 4.452,9 watt dengan debit 11,3 L/s. 

4) efisiensi penggunaan air berdasarkan produktivitas air adalah berkisar  60-92%. 

6.2. 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. 
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