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moDifiKaSi Pintu 
air PaSang Surut 
moDIFIkASI pINTu AIR pASANg SuRuT mENjADI SAlAh SATu SoluSI DAlAm 
mENgATASI BANjIR DI AREAl pERkEBuNAN kElApA SAwIT. SElAIN hEmAT 
pRoDukTIVITAS SAwIT puN TETAp TERjAgA.

Di indonesia kita hanya 
mengenal dua musim. 
Musim panas yang banyak 
diidentikkan dengan 
kebakaran dan kekeringan 

dan musim hujan yang banyak 
diidentikkan dengan banjir. Keidentikan 
musim tersebut juga terjadi di perkebunan 
sawit. Jika kita tidak membuat rekayasa-
rekayasa yang benar, maka perubahan 
musim akan banyak memberikan 
dampak yang negatif terhadap produksi 
perkebunan kelapa sawit kita.

Ada beberapa rekayasa teknik yang 
pernah dilakukan untuk mengatasi 
banjir di areal perkebunan sawit. Antara 
lain: Tanggul dan Pompa, Pembuatan 
Kanal, Parit Field Drain, Pintu Air, dll. 
Alternatif yang dipilih tentu saja harus 
disesuaikan dengan kondisi lokasi yang 
akan dilakukan perbaikan. Disamping 
itu, harus juga dihitung biaya yang 
akan dikeluarkan. Apakah biaya yang 
dikeluarkan nantinya sebanding dengan 
areal banjir yang akan diselamatkan. Perlu 
juga dihitung berapa lama Return Of 
Invesment (REI) nya.
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adalah salah satu rekayasa teknik yang 
dibuat dengan mempertimbangkan 
fungsi dan juga besaran biaya yang harus 
dikeluarkan. Inovasi ini sangat berguna 
terutama pada daerah yang penyebab 
banjirnya dipengaruhi oleh pasang surut 
air laut atau sungai.

Alasan Utama
Ketika akan mendesign blok di 

perkebunan sawit, salah satu hal yang 
penting adalah menentukan outlet  dari 
arah aliran air yang akan dibuang keluar 
dari perkebunan sawit. Sayangnya, 
banyak sekali perkebunan sawit yang 
melupakan hal ini. Akibatnya, sering 
terjadi ketika tanaman sawit sudah besar, 
baru dipikirkan membuat outlet-outlet ini 
karena banyak daerah yang tergenang air. 

Memang secara gravitasi air akan 
membuat jalurnya sendiri dari tempat 
yang tinggi ke tempat yang rendah. 
Namun, dengan begitu luasnya areal 
perkebunan sawit, hal itu saja tidak 
bisa kita andalkan. Terkadang, daerah 
terendah bisa saja berada di dalam areal 
perkebunan. Air akan berkumpul disini. 
Hal ini tentu saja tidak kita harapkan. 
Karena, semua areal HGU perusahaan 
harus diupayakan maksimal untuk bisa 
ditanami kelapa sawit. Untuk itu perlu 
dibuatkan rekayasa, agar air tersebut bisa 
mengalir menuju sungai /outlet besar yang 

kemudian bisa mengalir keluar kebun.
Keuntungan lainnya, dengan 

rekayasa outlet/parit yang benar, kita 
bisa mengurangi aliran sungai yang tidak 
beraturan memotong blok. Kedepannya, 
ini akan sangat membantu mengurangi 
penggunaan titi panen, box culvert 
maupun jembatan.

Ketika Outlet / Parit sudah di setting 
dengan baik bermuara pada sungai-sungai 
besar yang mengarah ke laut, maka satu 
permasalahan utama water management  
sudah selesai. Tentu saja masalah tidak 
selesai disitu. 

Dalam beberapa kasus, saat musim 
hujan tiba air di sungai akan lebih tinggi 
dari pada air di dalam parit/outlet. Hal 
ini menyebabkan air sungai akan masuk 
ke dalam blok (arus balik). Akibatnya 
blok kita akan terendam air. Jika musim 
hujan ini berlangsung berbulan-bulan 
maka tanaman sawit akan terus menerus 
terendam air. 

Disinilah diperlukan pintu air pasang 
surut yang diletakkan pada pertemuan 
outlet dan sungai. Tujuannya adalah, 
pada saat air di blok lebih tinggi dari air 
sungai maka air bisa mengalir dari areal 
perkebunan ke sungai. Tetapi ketika air di 
sungai lebih tinggi akibat hujan, maka air 
tidak bisa masuk ke blok.

Banyak contoh pintu air yang 
sudah ada. Umumnya adalah pintu air 

“Dalam beberapa kasus, 
saat musim hujan tiba 
air di sungai akan lebih 
tinggi dari pada air di 
dalam parit/outlet. Hal 
ini menyebabkan air 
sungai akan masuk ke 
dalam blok (arus balik). 
Akibatnya blok kita akan 
terendam air. Jika musim 
hujan ini berlangsung 
berbulan-bulan maka 
tanaman sawit akan terus 
menerus terendam air”

Outlet Menuju Ke  Sungai Pemasangan Pintu Air Otomatis Drum Plastik Pintu Air Otomatis Drum Plastik
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permanen. Kelemahan dari pintu air 
permanen adalah biayanya yang besar. 
Kemudian kita butuh orang khusus untuk 
membuka dan menutup pintu air pada 
kondisi yang diinginkan.

Hal ini membuat orang berfikir untuk 
membuat pintu air tidak permanen, 
yang bisa terbuka dan tertutup secara 
otomatis. Ada dua model yang sudah 
pernah saya coba. Pertama menggunakan 
Drum Plastik dan Ban Luar bekas. Kedua 
menggunakan Pipa PVC, Engsel dan Pelat 
Baja.

Pembuatan pintu air otomatis dengan 
menggunakan Pipa PVC sangat simpel. 
Pipa PVC 8” dipotong agak miring pada 
ujungnya sebagai dudukan dari plat yang 
akan dijadikan pintu otomatis. Kemudian 
keduanya dihubungkan dengan engsel 
pintu agar bisa membuka dan menutup 
secara otomatis tergantung tekanan air 
yang dominan antara aliran air dari arah 
sungai atau dari dalam blok.

Ide ini muncul setelah mengamati 
kelemahan-kelemahan yang terdapat 
pada pintu air otomatis menggunakan 
drum plastik dan ban bekas. Dengan 
menggunakan pipa kita tidak perlu 
mengkhawatirkan pintu air kita akan 
penyok jika ditimbun tanah. Selain 
itu plat baja mempunyai karakteristik 
lebih kaku, sehingga penggunaannya 
sebagai pintu akan lebih maksimal dalam 
menutup aliran air.

Pemasangan pipa, sebaiknya dibuat 
agak miring 5 derajat. Dengan sisi tinggi 
adalah di dalam blok dan sisi rendahnya 
adalah di sungai. Hal ini sebagai alternatif 
apabila pintu tidak menutup dengan 
sempurna, maka air dari sungai akan tetap 
sulit masuk ke dalam blok melewati pipa 
karena harus melawan gravitasi. 

Pembuatan klep pipa

Klep pipa pintu otomatis

Pipa pintu otomatis

Pipa plastik untuk pembuatan pintu otomatis

“Ide ini muncul setelah 
mengamati kelemahan-
kelemahan yang terdapat 
pada pintu air otomatis 
menggunakan drum 
plastik dan ban bekas”
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