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RINGKASAN
Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau berjarak 32 km
dari Pekanbaru-Ibukota Propinsi Riau. Semua desa yang di Kecamatan Tambang ditargetkan
oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai Desa pemasok buah buahan dan sayaur mayur
untuk kebutuhan warga Kabupaten Kampar dan warga Kota Pekanbaru. Saat ini, masyarakat
sangat giat dalam memanfaatkan lahan marjinal baik yang ada di antara perumahan warga
maupun yang berlokasi di pinggir desa sebagai sumber pendapatan keluarga. Komoditas yang
dikembangkan oleh mitra petani adalah komoditas buah buahan dan sayur mayur seperti:
cabe, bawang merah, semangka, me;on, kacang panjang, kacang tanah dan gambas,.
Ketersediaan air merupakan faktor utama untuk menjamin keberhasilan komoditas tersebut.
Dengan telah diadakannya sumur bor yang dibangun pada kegiatan PKM 2018 sebelumnya,
maka kendala ketersediaan air tersebut sudah dapat diatasi. Persoalan yang telah diatasi pada
kegiatan PKM ini adalah bagaimana memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya untuk
mengisi tanki yang berada pada ketinggian sehingga dapat dimanfaatkan untuk sistem irigasi
tetes. Dengan adanya teknologi ini, maka tanaman diharapkan mendapatkan pengairan yang
cukup untuk menghasilkan produksi yang berkualitas. Dalam melaksanakan kegiatan
pengabdian ini, tim pelaksana bekerjasama dengan dua mitra petani yang ada di Desa Kulau
Nenas. Sumber air yang berasal dari sumur bor selanjutnya disimpan dalam tanki penyimpan
yang ditempatkan pada tower dengan ketingian 5 m. Gaya grafitasi yang dihasilkan oleh tanki
penyimpan ini selanjutnya dimanfaatkan untuk memberi tenaga tekan ke selang tetes agar
mengalirkan air ke setiap pokok tanaman. Dengan solusi yang telah dilaksanakan oleh tim
pelaksana maka tanaman mendapat penyiraman sesuai dengan jumlah dan kualitas air yang
dibutuhkan. Untuk mentransfer teknologi tepat guna ini, maka setelah perancangan,
pembangunan dan pengoperasianya juga dilakukan pelatihan tentang pengetahuan dasar
fungsi, pengoperasian dan perawatan teknologi ini kepada mitra petani. Luaran wajib wajib
berupa 1 publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional, 1 publikasi pada pemberitaan di media,
video kegiatan dan peningkatan pengetahuan masyarakat akan kegunaan SEBAIS dalam
mendukung usaha pertanian.
Kata Kunci : Solar Energy, Automatic irrigation system, Pertanian, Energi Terbarukan,
Green Energy.
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PRAKATA
Puji dan syukur tim penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta’ala yang telah
melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga tim penulis bisa menyelesaikan
Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul PKM Desa Kualu Nenas:
Solar Energy Based Automatic Irrigation System (SEBAIS)

Secara garis besar tujuan dari pelaksanaan PkM ini adalah sebagai berikut.
1. Menghasilkan sumber air yang kontinyu dan bermanfaat bagi petani mitra sepanjang musim
dengan memanfaatkan energi baru terbarukan berupa energi yang berasal dari PLTS.
2. Meningkatkan hasil pertanian buah buahan dan sayur mayur mitra petani.
3. Meningkatkan pendapatan mitra petani.
4. Mentransferkan pengetahuan tentang pemanfaatan PLTS untuk suplai daya yang dibutuhkan
oleh sistem irigasi.
5. Turut mendukung program pemerintah Kabupaten Kampar yang menargetkan Desa Kualu
Nenas sebagai salah satu desa penghasil dan suplai buah dan sayuran untuk Kabupaten
Kampar dan Kota Pekanbaru.

Dalam pelaksaan kegiatan penelitian ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari
berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Alamsdi Syahza, SE, MP, selaku ketua LPPM UNRI yang telah memberikan
dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian ini.

Akhirnya tim penulis mengharapkan saran yang membangun kepada semua pihak yang
membaca laporan penelitian ini demi kesempurnaan isinya.

Pekanbaru, 11 Nopember 2019
Tim Penulis
ISWADI HR, ST, MT, PhD
FEBLIL HUDA, ST, MT, Ph.D
Ir. AGUS IKA PUTRA, M.Phil
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BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.

Analisis Situasi

Desa Kualu Nenas berjarak 32 km dari Kota Pekanbaru-Ibukota Propinsi Riau dan 42 km dari
Kota Bangkinang-Ibukota Kabupaten Kampar. Gambar 1 menunjukan peta Desa Kualu Nenas
yang diunduh dari google maps. Desa Kualu Nenas terletak pada koordinat 101,211 BB101,284 BB dan 0,392 LU-0,451 LU menjadikan desa ini sebagai salah satu desa yang
terletak di kawasan sabuk khatulistiwa. Ketinggian desa di atas permukaan laut sebesar 26 m.
Di sebelah utara dan Timur berbatasan dengan Desa Rimbo Panjang, di sebelah selatan
berbatasan dengan Desa Aur Sati sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai
Pinang (Kode POS 2017 seluruh Indonesia, 2017).

Desa Kualu Nenas dapat diakses dengan mudah menggunakan transportasi darat karena
lokasinya sangat dekat dengan jalan negara Pekanbaru-Bangkinang. Jalan ini juga merupakan
bagian dari ruas jalan negara yang menghubungkan Propinsi Riau dengan Propinsi Sumatera
Barat.

Desa Kualu Nenas

Gambar 1. Peta Desa Kualu Nenas

Data terkini yang didapatkan dari pihak aparatur desa menunjukan bahwa secara keseluruhan
jumlah penduduk Desa Kualu Nenas adalah sebanyak 4.746 jiwa (laki laki = 2.477 jiwa dan
perempuan = 2.269 jiwa) dan jumlah KK sebanyak 1.379 KK seperti ditunjukan pada
Gambar 2.
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Gambar 2. Jumlah penduduk Desa Kualu Nenas

Dari 1.379 KK yang ada di Desa Kualu Nenas tersebut sudah bergabung ke dalam 10
kelompok tani yang ada. Sebagian kelompok tani inilah yang menjadi dua mitra pada usul
PKM ini. Perekonomian masyarakat dapat digambarkan seperti pada Tabel 1. Rata rata
masyarakat Desa Kualu Nenas masih berpendapatan rendah di mana sebanyak 40% warganya
berpendapatan di bawah 1 juta rupiah. Hanya 10% penduduknya yang memiliki pendapatan
lebih besar dari 2 juta rupiah.

Tabel 1. Pendapatan Penduduk Desa Kualu Nenas per Bulan
No

Besar Pendapatan

Persentase (%)

1

Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000

40

2

Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000

15

3

Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000

35

4

Besar dari 2.000.000

10
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Pendapatan masyarakat yang masih rendah ini berasal dari masyarakat yang bekerja sebagai
petani yaitu sebesaar 42.3% seperti ditunjukan pada Gambar 3. Kurang berhasilnya usaha di
sektor pertanian ini disebabkan oleh berbagai persoalan, diantaranya: produktifitas yang
rendah, masih tingginya serangan hama, sistem pengairan yang belum optimal.

0.5%

Petani
Berkebun
34.3%
42.3%

Berternak
Pedagang
Pensiunan
PNS
Wirswasta

3.8%
0.7%

TNI atau POLRI
6.2%
11.7%
0.6%

Gambar 3. Jenis pekerjaan masyarakat Desa Kualu Nenas

1.2.

Permasalahan Mitra

Persoalan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat Desa Kualu Nenas tidak mengacu
kepada tingkat pendidikan yang rendah, akan tetapi lebih terfokus kepada produktifas di
sektor pertanian buah buahan dan sayur mayur yang saat ini sedang dikelola oleh mitra
petani/masyarakat. Komoditas utama petani adalah komoditas buah buahan dan sayur mayur,
seperti: cabe merah, bawang merah, semangka, jagung, kacang panjang dan gambas yang
produktifas komoditas tersebat sangat erat kaitannya dengan ketersedaan air yang kontinyu.
Gambar 4 menunjukan photo bawang merah dan cabe merah sebagai salah satu komoditas
yang sedang diusahakan oleh mitra petani dalam beberapa tahun belakangan ini.
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Gambar 4. Ketua tim pengusul bersama mitra saat memanen bawang merah hasil PKM
sebelumnya diusahakan oleh Mitra di Desa Kualu Nenas.

Dari diskusi awal yang dilakukan oleh tim pengusul yang dilaksanakan pada bulan Agustus
2018 lalu (Gambar 5), masyarakat menyatakan bahwa mereka belum optimal mengolah lahan
untuk pertanian buah buahan dan sayur mayur mengingat belum tersedianya air secara
kontinyu. Ketersediaan air sudah dapat di atasi dengan pembangunan sumur bor dengan
kedalaman 30 m. Kedalaman ini teruji mampu menghasilkan air sepanjang tahun. Selanjutnya
hasil pemasangan sumur bor ini dapat ditunjukan pada Gambar 5. Air dari sumur bor ini
selanjutnya akan dinaikan ke tanki penampung dengan menggunakan pompa celup. Dengan
tersedianya air di tanki tersebut maka jika tanaman membutuhkan penyiraman akan dapat
digunakan secara langsung. Namun demikian proses penyiraman ini masih dilakukan secara
konvensional sehingga pada usul PKM ini sedang dan masih memanfaat teknologi tepat guna
solar energy based automatic irrigation system (SEBAIS) yang suplai energinya berasal dari
PLTS.

Gambar 5. Syamsuddin (ketua mitra 2), dan Rozali (Paling kanan-ketua mitra 1) dan Ketua tim
pengusul Iswadi HR, PhD (ketua tim pengusul) saat evaluasi PKM sebelumnya.
9

Gambar 6. Tim pengusul langkap (Iswadi HR, PhD; Feblil Huda, PhD dan Agus Ika Putra,

M.Phil) dan warga saat pengoperasian sumur bor menggunakan pompa celup.
Alasan utama penggunaan PLTS sebagai suplai utama automatic irrigation system ini adalah
memanfaatkan energi terbarukan serta mampu mengurangi biaya operasionla apabila system
penyiraman menggunakan motor pompa bakar atau suplai listrik dari PT. PLN.
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BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN

2.1.

Solusi yang Ditawarkan

Untuk mengatasi masalah yang dialami mitra petani yang telah dipaparkan pada pada Bab 1,
maka diperlukan automatic irrigation system untuk penyiraman komoditas yang diusahakan
oleh petani agar menghasilkan produksi dengan kualitas dan kuantitas yang baik (Setiawan,
Purwanto, Pamuji, & Huda, 2014), (Dauda & Mahmoudb, 2005). Penggunaan PLTS sebagai
suplai daya bertujuan untuk memperkenalkan energi terbarukan serta untuk menghemat biaya
operasi petani apabila menggunakan automatic irrigation system dari motor bakar maupun
dari suplai PT. PLN (Ghoneim, 2006), (Chandel, Nagaraju Naik, & Chandel, 2015). Air yang
digunakan berasal dari sumur bor yang tersedia sepanjang tahun yang telah dibangun oleh tim
pengusul pada pelaksanaan PPM Kompetitif sebelumnya seperti ditunjukan pada Gambar 7.

Gambar 7. Sumber air yang akan dialirkan ke lahan petani mitra dengan menggunakan

automatic irrigation system menggunakan PLTS.

11

2.2.

Jenis Luaran yang dihasilkan

Dari solusi yang ditawarkan tersebut diharapkan jenis luaran yang dihasilkan sebagai berikut:
1. Menghasilkan teknolgi tepat guna SEBAIS bermanfaat bagi komoditas yang diusahakan
oleh petani mitra.
2. Meningkatkan hasil pertanian buah buahan dan sayur mayur mitra petani.
3. Meningkatkan pendapatan mitra petani.
4. Mentransferkan pengetahuan tentang SEBAIS.
5. Turut mendukung program pemerintah Kabupaten Kampar yang menargetkan Desa Kualu
Nenas sebagai salah satu desa penghasil dan suplai buah dan sayuran untuk Kabupaten
Kampar dan Kota Pekanbaru.

2.3.

Rencana Target Capaian Luaran

Luaran yang akan diharapkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya sumber air sistem
pengairan pertanian buah buahan dan sayur mayur secara kontinyu di segala musim, yang
berdampak pada meningkatnya hasil pertanian sebagai bentuk penerapan teknologi tepat guna
bagi mitra petani di Desa Kualu Nenas. Di samping itu, untuk lebih mengenalkan ke
masyarakat tentang penerapan teknologi tepat guna SEBAIS, maka ditargetkan luaran
kegiatan ini dalam bentuk tulisan di media masa tentang aplikasi SEBAIS dalam memenuhi
kebutuhan air untuk pertanian. Luaran lengkap dari kegiatan pengabdian ini disajikan pada
Tabel 2.
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Tabel 2. Rencana Target Capaian Luaran
No
Jenis Luaran
Luaran Wajib
1 Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional
2 Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT
Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah
3
barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya )
Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan
4 manajemen)
Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan,
5 ketentraman, pendidikan, kesehatan)
Luaran Tambahan
1 Publikasi di jurnal internasional
2 Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang
3 Inovasi baru TTG
4 Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek
dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas
Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)
5 Buku ber ISBN
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Indikator Capaian
Published
sudah terbit
Ada
Ada
Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada

Tidak Ada

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

Seperti yang sudah diuraikan pada bagian solusi yang ditawarkan, maka ada 5 kegiatan yang
akan dilakukan dengan metode pelaksanaan yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing.

3.1.

Pengolahan Lahan Mitra Petani

Hal yang utama untuk melihat keberhasilan PKM ini adalah memastikan bahwa lahan diolah
dengan baik dan benar. Komoditas sayuran dan buahan yang akan ditanami di lahan harus
ditentukan dengan mitra dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh mitra. Tahapan
pelaksanaan pengolahan lahan mitra petani dapat digambarkan pada Gambar 8. Untuk
menerapkan dan memperkenalkan teknologi, maka dalam pengolahan layan yang biasanya
dilakukan secara konvensional maka akan digunakan peralatan pertanian modern, seperti hand
tractor mini. Penggunakan alat pertanian ini diharapkan mampu mempercepat pengolahan
lahan. Dengan demikian alat pertanian ini akan dimasukan oleh tim pengusul pada rencana
anggaran biaya usul PKM ini.

Gambar 8. Tahapan pengolahan lahan mitra.
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3.2.

Pembangunan PLTS

Panel surya merupakan komponen utama untuk mengubah energi dari radiasi matahari
menjadi sumber tegangan searah (DC). Tegangan yang dihasilkan oleh solar photovoltaic ini
selanjutnya digunakan untuk mengisi (mencharger) baterai sebagai komponen penyimpan
energi. Tahap pembangunan solar photovoltaic dilakukan dengan melibatkan kedua mitra
petani. Proses pembangunan solar photovoltaic tersebut disajikan pada Gambar 9.

Gambar 9. Tahapan pembangunan PLTS.

Komponen utama dari PLTS adalah solar battery charger. Pemasangan Solar battery charger
dilakukan dengan bantuan mitra masyarakat, terutama pada proses pemasangan intalasi
pengkabelan (wiring). Tahapan pemasangan dan pembangunan disajikan pada Gambar 10.
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Gambar 10. Tahapan pembangunan baterai dan solar charger

3.3.

Pelatihan SEBAIS

Metode pelaksanaannya adalah dengan kegiatan pelatihan selama satu hari. Pelatihan akan
diikuti oleh sekitar lebih kurang 6 orang peserta yang berasal dari anggota di kedua mitra
petani. Adapun materi kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a.

Penjelasan SEBAIS meliputi fungsi masing-masing komponen.

b.

Penjelasan tentang cara pengoperasian sistem SEBAIS.

c.

Penjelasan tentang cara perawatan SEBAIS.

d.

Materi pengayaan tentang cara pemasangan SEBAIS.
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BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI
Universitas Riau (UR) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di
Pekanbaru, yang sangat aktif dalam memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat melalui
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Jarak UR ke lokasi mitra 32 km
sehingga mudah untuk dijangkau oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat. LPPM UR
memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam hal pelaksaan program pengabdian kepada
masyarakat. Selanjutnya, berbagai bentuk pengabdian yang sudah ditargetkan dan capaiannya
untuk tahun 2016 ditunjukan pada Tabel 3.

Tabel 3. Bidang Kepakaran dan Tugas Tim Pengusul (LPPM UR, 2017)
No Skema Pengabdian Kepada Masyarakat
1
2
3
4
5

Target

Ipteks bagi inovasi kreatifitas Kampus
Ipteks bagi masyarakat
Pengabdian kepada masyarakat
Kuliah Kerja Nyata Reguler
Kuliah kerja Nyata Kebangsaan (BKS-PT)

2
13
102
540
25

Judul
Judul
Judul
Mahasiswa
Mahasiswa

Pencapaian
(%)
2 Judul
100
13 Judul
100
113 Judul
111
5895 Mahasiswa
109
50 Mahasiswa
200
Pelaksanaan

Untuk memberikan solusi dari permasalahan air untuk mitra petani buah dan sayur di Desa
Kualu Nenas, maka dibutuhkan kolaborasi lintas bidang ilmu eksak dalam hal ini bidang
energi terbarukan (solar photovoltaic energy), bidang konstruksi dan motor pompa serta
bidang pemipaan dan geoteknik. Pengusul yang memiliki kepakaran di bidang energi
terbarukan bertugas dalam merumuskan rancangan teknologi energi bersih yang yang dapat
diaplikasikan sebagai suplai daya automatic watering susyem untuk bidang pertanian
sedangkan pengusul di bidang konstruksi dan geoteknik bertugas untuk perancangan
pekerjaan mekanikal, sipil dan perancangan lokasi sumur bor. Nama-nama tim pengusul
berikut bidang kepakaran dan pembagian tugasnya disajikan dalam Tabel 4.
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Tabel 4. Bidang Kepakaran dan Tugas Tim Pengusul
No
Nama/Posisi
1 Iswadi HR, ST, MT, PhD
Ketua Tim Pengusul

2 Feblil Huda, ST, MT, PhD
Anggota Tim Pengusul

Kepakaran
Tugas
Teknik Elektro dan
Koordinasi perancangan suplai daya
Rekayasa, Konverter, Energi dari solar photovoltaic , dudukan dan
Baru dan Terbarukan
kostruksi solar photovoltaic ,
perancangan charger, inverter serta
sistem baterai untuk automatic
watering system dan pekerjaan
elektrikal lainnya
Teknik Mesin dan Rekayasa, Merancang Pipa saluran automatic
Konstruksi Mesin
watering system, penggunaan motor
pompa dan pekerjaan mekanikal
lainnya

2 Agus Ika Putra Dipl,-Ing, M.Phil Teknik Sipil dan Rekayasa,
Anggota Tim Pengusul
Geoteknik

Merancang pekerjaan dudukan dan
konstruksi solar photovoltaic ,
pekerjaan sipil lainnya

Tim pengusul pada kegiatan ini termasuk para dosen Universitas Riau yang aktif dalam
melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Iswadi HR, PhD selaku Ketua Pengusul usul
PKM ini terlibat aktip pada program pengabdian kepada masyarakat sejak dua tahun terahir.
Ketua pengusul telah banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penerapan
teknologi tepat guna untuk mengatasi mitra baik yang bergerak di bidang pertanian maupun
perikanan. Ketua Pengusul adalah anggota pelaksana pada kegiatan IbM 2017 yang didanai
oleh DIKTI untuk menyelesaikan persoalan sistem pengairan di Kelurahan Batu Bersurat
pada skim IbM DIKTI pada tahun 2017. Selanjutnya, Ketua Pelaksana juga berkontribusi
nyata dalam perbaikan proses pada industri rumah tangga penyalaian ikan patin pada skim
IbPe DIKTI pada tahun 2011 dan 2012.

Anggota tim pengusul 1 (Feblil Huda, PhD) kegiatan pengabdian masyarakat sudah
berpengalaman melakukan kegiatan pengabdian. Misalnya, pada tahun 2011 dan 2012 terlibat
dalam dalam pengabdian skim IbPe dalam peningkatan industri rumah tangga penyalaian ikan
patin untuk menjadi produk ekspor. Pada tahun 2017, Feblil Huda, PhD adalah ketua
pelaksana kegiatan IbM yang didanai oleh DIKTI untuk tahun 2017 yang memberikan solusi
persoalan air bagi pertanian dan perikanan di Kelurahan Batu Bersurat dengan menggunakan
teknik pompa grafitasi. Biodata tim pengusul lebih lengkap disajikan pada lampiran 2.
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Anggota tim pengusul 2 (Agus Ika Putra, M.Phil) memiliki pengalaman pengabdian baik yang
didanai oleh DIKTI maupun di luar dikti. Anggota pengusul 2 berperan aktip sebagai tenaga
ahli teknik untuk beberapa bangunan yang dilaksanakan oleh UR dan di luar UR. Tidak hanya
itu, anggota pengusul 2 juga menjadi narasumber di lembaga pengembangan jasa konstruksi
(LPJK) Propinsi Riau.
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1.

Hasil dan Luaran Pengolahan Lahan Mitra Petani

Lahan yang dijadikan sebagai objek pengabdian ini adalah lahan mitra yang memiliki luas
1.000 m2. Awalnya lahan ini adalah lahan produktif, namun karena kurangnya suplai air dan
modal untuk mengelola lahan tersebut maka kegiatan petani mitra agak sedikit terkendala.

Dengan adanya PKM Ristek DIKTI ini, tim pengusul berdiskusi dengan mitra petani agar
lahan tersebut kembali diolah dan dapat memberikan hasil untuk pihak mitra baik secara
materi maupun sosial kemasyarakatan. Gambar 11 menunjukan tim pengusul dan mitra saat
melakukan kunjungan pada awal April 2019 saat kondisi lahan belum digarap secara optimal.
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Gambar 11. Petani Mitra dan Tim Pengusul saat meninjau lahan.

Gambar 12 menunjukan kondisi yang digarap oleh mitra dengan menggunakan peralatan
pertanian seperti, hand tracktor. Lahan yang digarap ini kemudian ditanami dengan komoditas
seperti jagung dan semangka.
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Gambar 12. Lahan setelah dibersihkan dan ditanami dengan Jagung

5.2.

Hasil dan Luaran Pembangunan Tanki dan Tower

Pembangunan tanki dan tower berguna untuk menyimpan air pada ketinggian. Dengan adanya
ketinggian tersebut maka air akan memiliki gaya grafitasi sehingga nantinya air bisa
dislaurkan ke tanaman melalui selang selang infus tetes agar tanaman dapat diairi dengan
baik. Tahapan pelaksanaan dan hasil pembangunan tanki dan tower ditunjukan pada
Gambar 13.
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Gambar 13. Pembangunan Tanki dan Tower

5.3.

Hasil Perhitungan Rancangan PLTS

5.3.1. Analisa Beban dan Penggunaan Sehari-hari
Beban yang digunakan adalah Motor Pompa Celup merek Drakos 330 watt. Motor
akan digunakan selama 2,5 jam/hari, sehingga total energi listrik atau Wh per hari adalah:
330 W x 2,5 jam = 825 Wh/hari
Jadi, total energi yang diperlukan per hari adalah 825 Wh/hari
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5.3.2. Menghitung Kapasitas Penyimpanan Baterai
Baterai direncanakan untuk bisa digunakan selama 1 hari tanpa di charge. Sehingga
Days of Autonomy adalah 1 hari.
Baterai hanya akan digunakan setengah dari daya yang dimilikinya yaitu sebesar 50%
dari daya full baterai. Sehingga DOD adalah 50%.
Efesiensi inverter yang digunakan sebesar 80%. Maka,
/

Rata – rata Watt-hours per hari =

=

= 1.031,25 Wh/hari

,

×

Kapasitas penyimpanan baterai (Wh) =
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=
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5.3.3. Menentukan Jumlah Solar Panel
Faktor efesiensi sistem solar panel hanya 67 %, karena sebesar 1/3 dari rated power
akan hilang. Hal ini bisa disebabkan oleh voltage drop pada wiring, rugi – rugi daya pada
baterai atau pun pada beban yang kita gunakan.
Maka, daya minimum solar panel yang dibutuhkan :
/
.

!/0 !

=

,+1 / , 0 !

= 308 W

Jadi, solar panel yang akan digunakan adalah solar panel yang memiliki daya 220
Watt dan tegangan sebesar 24 V.
Jumlah solar panel yang dibutuhkan adalah:
!

! !

)2 &
) 3

2&

3
3

=

$

= 1,399 ≈ 2 Solar panel

5.3.4. Menentukan Charge Controller
Jenis charge controller yang akan digunakan adalah MPPT.
Minimum Current of Charge Controller = Total of Solar panel strings × Isc Solar panel ×
NEC Safety Factor
= 1 × 9,85 A × 1,25
= 12,3125 A
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Jadi, MPPT charge controller yang akan digunakan adalah yang memiliki arus
nominal sebesar 20 A.

5.3.5. Menentukan Inverter
Beban yang dimiliki adalah pompa celup dengan daya 330 Watt. Maka inverter yang
akan digunakan adalah Power Inverter Pure Sine Wave 1000 Watt

5.4.

Hasil Pembangunan PLTS

Pembangunan PLTS ini pada dasarnya berguna untuk menyediakan energi listrik untuk
menyuplai alat-alat listrik seperti pompa celup. Komponen-komponen yang terdiri dari panel
surya, inverter, charge controller dan baterai dirangkai sedemikian rupa agar dapat bekerja
untuk memompa air dari dalam tanah menuju ke tanki air. Pelaksanaan pembangunan PLTS
ditunjukkan pada Gambar 14.

Gambar 14. Pembangunan PLTS
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5.5.

Hasil Pengoperasian PLTS

Setelah PLTS dirancang dan dibangun, PLTS dioperasikan untuk menyuplai beban listrik
seperti motor pompa celup. Pengoperasian PLTS ini hendaknya dapat membantu proses
irigasi dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga dapat meringankan kerja para petani.
Pengoperasian PLTS dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15. Pengoperasian PLTS

5.6

Pembangunan Irigasi Tetes

Setelah PLTS dirancang dan dibangun, selanjutnya dilakukan pembangunan sistem irigasi
tetes. Pembangunan sistem irigasi tetes berguna untuk melewatkan air dari tanki air ke
tanaman secara langsung melalui pipa-pipa tetes. Pembangunan irigasi tetes dapat dilihat pada
Gambar. 16
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Gambar 16. Pembangunan Irigasi Tetes

5.7

Pelatihan SEBAIS

Pelatihan penerapan teknologi SEBAIS dilakukan setelah pembangunan irigasi tetes dan
PLTS. Pelatihan SEBAIS dilakukan dengan tujuan agar petani mitra juga dapat mengetahui
teknologi ini secara keseluruhan. Proses pelatihan SEBAIS dapat dilihat pada Gambar 17.
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Gambar 17. Pelatihan SEBAIS
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BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pelaksanaan PKM ini dapat diambil kesimpulan sementara sebagai berikut:
1. Sosialisasi terhadap masyarakat dengan bertatap muka langsung dapat menggugah
masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan PKM ini seperti ditunjukan dalam
pengolahan lahan, pembangunan tanki dan tower.
2. Pembangunan tanki dan tower sangat diperlukan mengingat teknologi ini dapat digunakan
untuk menjamin ketersediaan air selama 12 bulan dalam 1 tahun yang bersumber dari
sumur bor yang telah dibangun pada kedalaman 34 m di 2 lokasi.
3. PLTS yang digunakan dapat mensuplai kebutuhan daya listrik yang diperlukan oleh
sistem irigasi tetes yang dipasang di lapangan.
4. Dengan adanya transfer ilmu untuk pengoperasi PLTS dan sistem irigasi tetes ini maka
mitra dapat mengoperasikan peralatanya secara mandiri.
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