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DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS 
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Satriyo Wibowo (12.12.0017)   
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Air merupakan elemen penting dalam suatu kehidupan. Di dunia ini tidak ada satu pun 

mahluk hidup yang tidak membutuhkan air. Oleh karena itu keberadaan air disuatu 

wilayah menentukan kesejahteraaan suatu komunitas makhluk hidup didunia ini.  

Seperti hal nya di dunia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang 

banyak. Oleh sebab itu kebutuhan air bersih itu sangat lah penting. Banyak sekali 

wilayah di Indonesia yang masih sulit mendapatkan air bersih. 

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan air itu sangat 

dibutuhkan. Penyaluran air bersih dari sumber-sumber atau penampungan-

penampungan seperti waduk dan danau perlu di tingkatkan. Sehubungan dengan 

peningkatan pendistribusian air di wilayah yang padat penduduk di Wonogiri sampai 

Solo Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber 

Daya Air  akan membangun saluran air yang mendistribusikan air baku.  

Pembangunan jarigan Air Baku terletak di wilayah Wosusokas (Wonogiri, Sukoharjo, 

Solo, Karang Anyar dan Sragen) yang secara administrasi merupakan daerah yang 

memilki pertumbuhan ekonomi sangat pesat sehingga membutuhkan banyak pasokan 

air baku. Salah satu permasalahan yang ada di beberapa tempat wilayah pembangunan 

Air Baku Wosusokas adalah kekeringan dan kesulitan air di musim kemarau terutama 

pada saat kemarau panjang. 

Upaya peingkatan pemenuhan kebutuhan air baku harus dilakukan untuk mengimbangi 

perkembangan di berbaga sector kehidupan. Untuk mengakomodasi kondisi tersebut, 

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo mengadakan kegiatan Detail Engineering 

Desain Penyediaan Air Baku Wosusokas sebagai tindak lanjut dari kegiatan Perencanaan 

Teknis SPAM regional Wosusokas yang dilaksanakan oleh Dias Cipta Karya da Tata Ruang 

Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 201



 

   
 

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PRAKTEK KERJA 

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kerja praktek pada dasarnya yaitu : 

 Mempunyai pengalaman visual dalam bentuk kegiatan fisik 

perencanaan di bidang perencanaan suatu bangunan 

 Memahami praktek dilapangan dari hasil penerapan teori  

 Mengetahui metode-metode yang digunakan dalam suatu perencanaan 

bangunan air 

 Mengetahui teknis dari tahapan pelaksanaan analisa geoteknik 

 Mengetahui cara menganalisa data dari hasil laboratorium yang akan 

digunakan untuk rekomendasi perancangan bangunan. 

 

1.3. LOKASI PEKERJAAN 

 Proyek DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS rencananya akan dibangun di 5 

kabupaten akan tetapi dalam ligkup pekerjaan yang ditangani oleh pihak PT. INAKKO 

Internasional Konsulindo hanya dari intake sampai dengan reservoir yang terletak di 

wilayah Wonogiri. 

 

Gambar 1.1 Sektsa Peta Lokasi Proyek 

 



 

   
 

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat lokasi proyek pipa air baku dari intake sampai 

dengan reservoir. Intake yang terletak di waduk Gajah Mungkur dan ada 2 rencana 

lokasi reservoir yang nantinya akan dipilih salah satu dari dua rencana reservoir 

tersebut. Reservoir 1 berlokasi di 7° 50.126'S - 110° 55.209'E 51112 lokasi terletak 

kurang lebih 1,8 km dari intake lokasi berupa tanah kosong dan terletak di dekat jalan 

akses yang sudah dilewat kedaraan. Reservoir 2 terletak di 7° 50.311'S - 110° 55.384'E. 

Lokasi terletak kurang lebih 1,5 km dari intake dan terletak dekat dengan kantor Perum 

Jasa Tirta (PJT) 

 

Gambar 1.2 Peta Administrasi Kabupaten Wonogiri 

 

Secara administrasi wilayah Kabupaten Wonogiri memiliki batas – batas 

wilayah sebagai berikut : 



 

   
 

- Sebelah Utara : Kab. Sukoharjo dan Kab. Karanganyar         

- Sebelah Timur : Kab. Karanganyar dan Kab. Ponorogo (Jawa    Timur) 

- Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) dan Samudra Indonesia 

- Sebelah Barat : Daerah Istimewa Yogyakarta 

1.4. FUNGSI BANGUNAN 

 Fungsi dari Saluran Air Baku WOSUSOKAS itu sendiri sebagai penyalur 

air baku yang diambil dari intake yang terletak di waduk wonogiri dan disalurkan 

di beberapa daerah kekeringan atau kekurangan air baku di wilayah Kabupaten 

Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Klaten, dan Sragen. 

 

1.5. TATA CARA PELELANGAN 

 Dalam proyek DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS PT.INAKKO 

Internasional Konsolindo mengikuti sistem pelelangan dengan sistem e-proc 2 

sampul yang diadakan Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo sebagai pihak 

owner. Sistem pelelangan e-procurement itu sendiri memiliki arti proses 

pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintahan yang menggunakan perangkat 

teknoloi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya.     

 Dalam sistem  e-proc 2 sampul ini memiliki tahapan-tahapan yang harus 

dilalui oleh peserta lelang dalam bahasan ini PT. INAKKO Internasional 

Konsolindo sebagai peserta lelang proyek tersebut. 

1. Pengumuman Lelang. 

Pengumuman perihal diadakannya lelang DED Penyediaan Air 

Baku Wosusokas dengan metode e-proc 2 sampul yang dimuat pada 

www.pu.go.id. Masa pendaftaran 2 april s/d 15 april 2015, berikut adalah 

daftar peserta lelang DED Penyediaan Air Baku Wosusokas : 

Tabel 1.1 Daftar Peserta Lelang DED Penyediaan Air Baku 



 

   
 

WOSUSOKAS 

 

2. Pengumuman Hasil Prakualifikasi 

 Berikut adalah hasil dari Prakualifikasi lelang DED Penyediaan Air 

Baku Wosusokas : 

Tabel 1.2 Hasil Prakualifikasi lelang DED Penyediaan Air Baku 

Wosusokas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sanggahan Hasil Prakualifikasi 

 Setelah hasil prakualifikasi diumumkan pihak penyelenggara 

lelang membuka kesempatan kepada pihak peserta lelang untuk 

menyanggah hasil prakualifikasi tersebut. Dalam lelang ini tidak ada 

peserta yang mengutarakan sanggahan  

4. Jawaban Sanggahan Prakualifikasi 



 

   
 

 Dalam tahap ini sanggahan yang sudah diutarakan peserta lelang 

akan dijawab oleh pihak penyelenggara lelang dan dewan yang terkait 

tentang hasil prakualifikasi tersebut. Dalam lelang ini tidak adanya 

peserta yang mengutarakan sanggahan maka tidak ada pula jawaban atas 

sanggahan dari peserta lelang. 

5. Undangan kepada Peserta yang lulus Kualifikasi 

 Peserta yang telah lolos kualifikasi akan diundang ke Balai Besar 

Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk menghadiri Pemberian 

Penjelasan (Aanwijzing). 

6. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) 

 Pada tahap ini peserta yang lolos diundang ke Balai Besar Wilayah 

Sungai Bengawan Solo untuk menghadiri pemberian penjelasan 

(Aanwijzing) tentang proyek DED Penyediaan Air Baku Wosusokas 

pada tanggal 4 mei 2015 jam 09:30 WIB dan pemberitauan 

pengumpulan Dokumen Administrasi dan Teknis paling lambat diterima 

tanggal 13 mei 2015 jam 09:30 WIB. 

7. Pembukaan Administrasi dan Teknis 

 Setelah peserta mengumpul kan dokumen administrasi dan teknis 

pada tanggal 13 mei 2015 jam 09:30 WIB dokumen tersebut dibuka dan 

diperiksa kelengkapan dokumen. 

Tabel 1.3 Pengumuman Peringkat Administrasi 

 

8. Pengumuman Peringkat Teknis 

 Setelah dibuka dan di periksa dokumen administrasi dan teknis di 

umum kan peringkat teknis. 

 

 



 

   
 

 

 

Tabel 1.4 Pengumuman Peringkat Teknis 

 

9. Sanggahan Pengumuman Peringkat Teknis 

 Seperti hal nya sanggahan terhadap pengumuman prakualifikasi, 

dalam tahapan ini peserta di beri kesempatan untuk mengutarakan 

sanggahan terhadap hasil pengumuman peringkat teknis tersebut. Dalam 

lelang ini tidak ada peserta yang mengutarakan sanggahan nya. 

10. Jawaban Sanggahan Peringkat Teknis 

 Dalam tahapan ini penyelenggara lelang menjawab atas sanggahan 

yang di utarakan oleh peserta. Dalam lelang ini tidak ada jawaban karena 

tidak adanya sanggahan. 

11. Pembukaan Penawaran Harga 

 Peserta yang lolos masing-masing mengeluarkan penawaran harga 

yang diajukan ke penyedia lelang. Berikut daftar pembukaan harga yang 

diajukan setiap peserta lelang DED Penyediaan Air Baku Wosusokas : 

Tabel 1.5 Pembukaan Harga setiap peserta lelang 

 

12. Hasil Evaluasi Penawaran Harga/Biaya 



 

   
 

 Dari hasil Pembukaan Harga di peroleh skor bagi setiap peserta 

lelang yang mengajukan penawaran harga. Berikut Hasil Evaluasi 

Penawaran Harga/Biaya : 

Tabel 1.6 Hasil Evaluasi Penawaran Harga/Biaya 

 

13. Pengumuman Pemenang 

 Dari hasil penilaian dokumen administrasi dan teknis ditambah 

dengan nilai dari hasil evaluasi penawaran harga/biaya maka di peroleh 

lah pemenang. Berikut adalah hasil pengumuman pemenang : 

Tabel 1.7 Pengumuman Pemenang 

 

14. Sanggahan Pengumuman Pemenang 

 Tehap ini berisi mengenai sanggahan terhadap hasil dari 

pengumuman pemenang lelang. Dalam lelang ini tidak ada pihak yang 

mengutarakan sanggahan. 

15. Jawaban Sanggahan Pengumuman Pemenang 

 Tahap ini adalah tahapan jawaban atas sanggahan pengumuman 

pemenang. Dalam lelang ini tidak ada sanggahan yang diutarakan berarti 



 

   
 

tidak ada jawaban atas sanggahan pengumuman pemenang. 

16. Penunjukan Pemenang 

 Setelah tidak adanya sanggahan pemenang ditunjuk berdasarkan 

nilai skor yang tertinggi dari nilai teknis dan nilai evaluasi penawaran 

harga. Dalam lelang DED Penyediaan Air Baku Wosusokas di dapatkan 

pemenang yaitu PT. INAKKO Internasional Konsolindo. 

 

Tabel 1.8 Informasi kegiatan Pekerjaan DED Penyediaan Air Baku 

WOSUSOKAS 

No Uraian Keterangan 

1 Nama Pekerjaan DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS 

2 Lokasi Pekerjaan Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Solo, dan Sragen 

3 
Jangka Waktu Pelaksanaan 

Pekerjaan 
180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari SPMK terbit 

4 Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2015 

4 No. DIPA/Tanggal SP DIPA – 033.06.1.633872/2015 

5 MAK 04.04.10.5040.001.777.104.534131 

6 

No. Kontrak/Tanggal       

No. SPMK 

Tanggal Akhir Kontrak 

HK.0203-BS.02/2015.11 tanggal 1 Juni 2015 

HK.0203-BS.02/SPMK/2015-11 

27November 2015 

7 Pengguna Jasa dan Alamat 

Nama: Aditya Sidik Waskito, ST, M.Si, M.Sc 

NIP. 19800920 200502 1 002. 

Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Program, Satuan 

Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Balai Besar 

Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jendral Sumber 

Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat 

Jalan Solo – Kartasura km. 7, PO. Box 267, Pabelan, Kartasura, 



 

   
 

Sukoharjo 

Telp/ Fax. (0271) 716428 

8 Penyedia Jasa dan Alamat 

PT. Inakko Internasional Konsulindo 

Jl. KH. Abdulah Syafei (Lapangan Ros) No. 42A, Bukit Duri, 

Tebet,Jakarta Selatan 12840 

Telp/ Fax. (021) 8301487 

email: inakko@gmail.com 

Direktur Utama: Ir. Sugarjito 

Ketua Tim: Ir. Moch. Abubakar Sanusi, M.Si 

9 Nilai Kontrak 
Rp. 1.169.960.000 (satu milyar seratus enam puluh 

sembilanjuta sembilan ratusenam puluh ribu rupiah) 

10 Sistem Kontrak Lumpsum 

11 Lokasi Pekerjaan Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Solo, dan Sragen 
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BAB II  

PENGELOLAAN PROYEK 

 

2.1 PEMILIK PROYEK 
 
Pemilik proyek adalah orang atau badan hukum baik pemerintah atau  

swasta , yang memberikan pekerjaan dan membiayai seluruh biaya proyek dalam 

suatu pelaksanaan proyek. Dalam Proyek DED Penyediaan Air Baku 

WOSUSOKAS, yang bertindak sebagai sebagai pemilik proyek adalah Balai 

Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. 

 Adapun tugas dan wewenang pemilik proyek adalah: 

a. Mempunyai wewenang penuh terhadap keseluruhan proyek, 

b. Menunjuk tim konsultan, 

c. Menyediakan sejumlah dana yang diperlukan untuk terwujudnya suatu 

proyek, 

d. Mengadakan kesepakatan terlebih dulu dengan perencana mengenai 

tugas, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai 

dengan aturan yang telah disepakati, 

e. Menerima hasil pekerjaan dari pelaksana proyek. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kepengurusan Proyek DED Penyediaan Air Baku 

WOSUSOKAS Pihak Pemilik Proyek 

 

Dalam Proyek DED Penyediaaan Air Baku WOSUSOKAS ini supaya terlaksana 

secara baik dan benar ,maka harus ada sebuah pembentukan kepanitian yang akan 

mengurus dan mengawasi jalannya pelaksanaan Proyek Pembangunan berjalan dengan 

lancar dan benar  sesuai aturan yang sudah di sepakati bersama supaya hasil sesuai 

harapan. Pada Gambar 2.1 bisa dilihat susunan staf-staf pengurus dan pengawas jalan 

nya proyek DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS pihak pemilik proyek 

 

Adapun staf-staf yang kepengurusan pelaksanaan DED Penyediaan 

Air Baku WOSUSOKAS sebagai berikut :  

1) Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo 

a. Tugas dan Kewajiban 

KEPALA SATKER 
BALAI BESAR 

WILAYAH SUNGAI 
BENGAWAN SOLO

Pejabat Penguji 
SPP/Penerbit SPM

PPK PERENCANA 
DAN PROGRAM

PELAKSANA 
ADMINISTRASI dan 

KEUANGAN
PUMK PELAKSANA TEKNIS KETUA DIREKSI

BENDAHARA
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1. Menyusun dan membuat pelaporan seluruh kegiatan Balai Besar 

sesuai aturan yang berlaku, 

2. Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk 

dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna 

Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana 

kerja yang tertuang dalam Dipa, 

2. Bertanggung jawab atas semua penerimaan/pengeluaran Balai 

Besar yang membebani APBN, 

3. Bertanggung jawab atas kebenaran material setiap Surat 

Keputusan/Surat Perintah Kerja /Kontrak tersebut (dalam hal 

Pejabat Pembuat Komitmen), 

4. Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian 

keluaran/output yang telah ditetapkan, 

5. Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan 

Barang Milik/Kekayaan Negara Balai Besar, 

6. Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran serta 

tertib pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada 

Balai Besar yang dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku, 

7. Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui 

Atasan/Atasan Langsung/Penanggung jawab Program.  

2) Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Program Balai Besar 

Wilayah Sungai Bengawan Solo 

a. Tugas dan Kewajiban 

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik secara 

vertical maupun horizontal, 

2. Menyusun dan melaporkan ke Atasan langsung tentang Program 

Jangka Pendek, 

3. Melakukan pembinaan pengadaan jasa konsultan dan pengadaan 

barang, 
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4. Melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap 

pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan, 

kontraktor baik segi kualitas maupun waktu pelaksanaannya. 

b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggung jawab kepada Kepala Satker Balai Besar, 

3) Bendahara 

a. Tugas dan Kewajiban 

1. Melakukan pembayaran melalui uang persediaan atas 

persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen untuk belanja Barang 

operasional, belanja barang non-operasional, belanja jasa, 

belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, belanja lain-lain, 

2. Menandatangi Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) 

yang pembayarannya melalui rekening Bendahara Pengeluaran, 

3. Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang 

dilaksanakan Satuan Kerja pada Buku Kas Umum (BKU), buku 

pembantu, buku tambahan, serta buku - buku lainnya, 

b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja, 

4) Pejabat Penguji SPP/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) 

a. Tugas dan Kewajiban 

1. Melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan SPP dan data 

pendukungnya, 

2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran untuk memperoleh 

keyakinan bahwa tagihan  tidak melampaui batas pagu 

anggaran, 

3. Memeriksa kebenaran hak tagih. 

b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa 

Penggunaan Anggaran. 

5) Pelaksana Administrasi dan Keuangan 
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a. Tugas dan Kewajiban 

1. Melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan, kesekretariatan, 

kesejahteraan dan keselamatan kerja, 

2. Melaksanakan pengadaan dan penatausahaan barang - barang 

kebutuhan kantor, 

3. Melaksanakan administrasi umum dan BMN. 

b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 

6) Penerima Uang Muka Kegiatan (PUMK) 

a. Tugas dan Kewajiban 

1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan  Uang  untuk keperluan belanja 

Negara dalam rangka pelaksanaan belanja APBN, 

2. Menyiapkan  Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPP-UP, SPP-

TUP, SPP-GUP, SPP-GUP, SPP-LS, 

3. Menyiapkan tagihan atau dokumen lainnya untuk pencairan 

pagu anggaran yang tertera pada DIPA yang selanjutnya ditanda 

tangani oleh Pejabat Pembuat  Komitmen, 

4. Membuat dan melaporkan Laporan Kas SPP kepada Pejabat 

Pembuat Komitmen, 

5. Membuat dan menyerahkan LPJ kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen, 

6. Membukukan semua Penerimaan dan Pengeluaran atas beban 

belanja Negara, 

7. Menyelenggarakan tata cara kearsipan yang bersangkutan sesuai 

bukti-bukti pembukuan, 

8. Mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran. 

b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen 

mengenai pelaksanaan tugasnya. 

7) Pelaksana Teknis 
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a. Tugas dan Kewajiban 

1. Melaksanakan Pekerjaan yang ada kaitannya dengan Pekerjaan 

Teknis, 

2. Membantu PPK Menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan 

Perjanjian/Kontrak dengan pihak penyedia barang jasa, 

3. Memberikan petunjuk-petunjuk dan tindakan turun tangan terhadap 

masalah-masalah pelaksaan pekerjaan, 

4. Menelaah Laporan Berkala Koordinator Lapangan sebagai bahan 

untuk pengawasan serta mengambil tindak turun tangan yang 

diperlukan jika memperoleh petunjuk terdapat ketidaktaatan, 

ketidaklengkapan dan ketidakbenaran dalam pelaksanaan pekerjaan 

yang bersangkutan. 

b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan, 

baik fisik, maupun non fisik, juga bertanggung jawab terhadap 

hambatan dan kendala yang terjadi di lapangan , 

2. Bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 

8) Ketua Direksi 

a. Tugas dan Kewajiban 

1. Melakukan pelaksanaan audit teknik dan administratif serta 

memberikan dorongan kepada penyedia jasa, 

2. Memeriksa laporan – laporan agar sesuai dengan KAK, 

3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan penyedia jasa 

dan instansi terkait, 

b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggung jawab terhadap atasan yaitu Pejabat Pembuat 

Komitmen Perencanaan dan Program Balai Besar Wilayah 

Sungai Bengawan Solo atas terselenggaranya kegiatan sesuai 

ruang lingkup yang disyaratkan dalam KAK, 
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2.2 KONSULTAN PERENCANA 
 
Konsultan Perencana adalah suatu badan atau perorangan yang dipercaya dan 

ditunjuk oleh pemberi tugas, dimana badan ini mempunyai keahlian tertentu dan ahli 

dalam membuat perencanaan suatu proyek, gambar – gambar kerja beserta penaksiran 

Rencana Anggaran Biaya serta memberi nasehat dan jasa yang berhubungan dengan 

perencanaan dibidang teknik bangunan. Pada  proyek  ini  yang  ditunjuk  sebagai  

Perencana  Sipil (PT. INAKKO Internasional Konsolindo). Adapun tugas dan wewenang 

konsultan perencana adalah : 

a. Membuat perencanaan lengkap dari proyek yang akan dibangun sesuai 

dengan permintaan   pemilik proyek. 

b. Mengadakan penyelidikan awal yang meliputi pengumpulan data 

lapangan serta penyelidikan tanah. 

c. Memberi usulan – usulan dan saran kepada pemberi tugas sehubungan 

dengan perencanaan proyek ini. 

d. Memberi penjelasan kepada pelaksana dan pengawas lapangan bila ada 

hal-hal yang kurang jelas dalam gambar bestek. 

e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil perencanaan yang telah 

dibuatnya apabila sewaktu–waktu terjadi hal–hal yang tidak diinginkan. 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi Tim Konsultansi Proyek DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS
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Pada Gambar 2.2 dapat dilihat susunan organisasi tim yang 

ditunjuk oleh pihak Konsultan Perencana untuk melaksanakan kegiatan 

konsultansi proyek DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS. 

Adapun staf-staf yang berada dalam struktur organisasi tim 

Konsultan Perencana adalah sebagai berikut : 

1) Team Leader 

a. Tugas dan Kewajiban 

1. Memimpin setiap pertemuan, 

2. Mengkoordinir seluruh kegiatan anggota, 

3. Mewakili pihak konsultan jika harusberhubungan dengan pihak-

pihakterkait baik instansi pemerintahmaupun swasta selama 

dalampelaksanaan pekerjaan ini, 

4. Membuat program dan strategi pelaksanaan pekerjaan, baik 

rencanakerja maupun rencana penugasanpersonil sesuai dengan 

KerangkaAcuan Kerja (KAK).  

b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggung jawab langsung kepada PPK dan Direksi atas 

jalannya pekerjaan dari awal sampaiselesai dan seluruh hasil 

pekerjaannya sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan 

dalamkontrak. 

2) Tenaga Ahli 

a. Tugas dan Kewajiban 

1. Membuat konsep, design dan merancang saluran air baku  sesuai 

dengan keahlianya ,  

2. Mengkoordinir tenaga pendukung perihal konsep ,design dan 

rancangan saluran air baku sesuai dengan keahliannya masing-

masing yaitu sebagai tenaga ahli hindrologi ,tenaga hidrolika 

,tenaga ahli sosial ekonomi  ,tanaga ahli lingkungan ,tenaga ahli 

geodesi ,tenaga ahli cost estimator ,tenaga ahli geologi ,tenaga 

ahli struktur dan tenaga ahli OP . 
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b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggung jawab kepada tim leader dengan sebagai tenaga 

ahli hindrologi ,tenaga hidrolika ,tenaga ahli sosial ekonomi  

,tanaga ahli lingkungan ,tenaga ahli geodesi ,tenaga ahli cost 

estimator ,tenaga ahli geologi ,tenaga ahli struktur dan tenaga 

ahli OP, 

2. Bertanggung jawab pada desain dari pra desain konsep dan pra 

rancangan saluran air baku 

3) Asisten Tenaga Ahli 

a. Tugas dan Kewajiban 

1. Membantu mengkonsep design ,rancangan saluran air baku 

kepada tenaga Ahli, 

2. Mendampingi tenaga ahli dalam merancang saluran air baku 

 

b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggung jawab kepada Tenaga ahli perihal merancang 

saluran air baku, 

4) Operator Komputer 

a. Tugas dan Kewajiban 

1. Mengatur pelaksanaan kegiatan di kantor Tim konsultan 

Perencana, 

2. Memasukkan data kedalam komputer dan menganalisa sesuai 

dengan petunjuk, 

3. Mengarsip semua data ke komputer, 

b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggung jawab kepada Tenaga ahli perihal data yang masuk 

di komputer, 

5) Drafter 

a. Tugas dan Kewajiban 
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1. Menggambar design rancangan bangunan sesuai konsep yang di 

berikan oleh Tenaga Ahli, 

b. Tanggung Jawab 

2. Bertanggung jawab kepada Tenaga ahli masalah design gambar 

bangunan, 

6) Adminitrasi 

a. Tugas dan Kewajiban 

1. Mengurus notulen, 

2. Mengarsip semua surat 

masuk dan keluar, 

3. Membuat laporan 

keuangan, 

b. Tanggung Jawab 

1. Bertanggung jawab atas arsip laporan yang telah di buat kepada 

Team leader melalui Tenaga Ahli, 
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2.3 HUBUNGAN ANTARA PEMILIK DENGAN KONSULTAN 
PERENCANA 
 

Hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam satu bagan  

organisasi dapat terdiri dari 2 hubungan kerja yaitu : 

1. Jalur Koordinasi 

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-

kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-

bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien 

dan efektif (Handoko, 2003). 

2. Jalur Instruksi 

Jalur instruksi adalah suatu perintah atau arahan untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan, biasanya dilakukan oleh atasan ke bawahannya dalam suatu 

organisasi. 
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Gambar 2.3 Hubungan antara Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan PT. INAKKO Internasional Konsulindo 
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Pada Gambar 2.3 menjelaska hubungan antara pemilik dengan pihak tim 

konsultan, dalam gambar tersebut menjelaskan tentang jalur koordinasi antara 

pihak pemilik dengan konsultan serta jalur instruksi dari masing-masig pihak. 
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BAB III 

        PERENCANAAN 

  

3.1. METODE PERENCANAAN  

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai 

keputusan yang aka dilaksanakan pada masa yang akan dating untuk mencapai 

suatu tujuan (Gaffar,1987). Dalam proses perencanaan DED Penyediaan Air 

Baku WOSUSOKAS terlebih dahulu dibuat bagan alir yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.1.  

Gambar 3.1 Bagan Alir Metode Perencanaan 
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3.1.1. Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan persiapan meliputi penyelesaian adminsitras, mobilisasi 

personil dan peralatan, persiapan pekerjaan lapangan, dan pengumpulan data 

sekunder. Persiapan pekerjaan lapangan ini meliputi penyiapan kantor di lokasi 

proyek dan pekerjaan persiapan survey-survey. 

Sedangkan pekerjaaan persiapan untuk survey meliputi pembuatan 

program kerja dan penugasan personil, pembuatan peta kerja, peyiapan 

peralatan dan personil, penyiapan surat-surat ijin keterangan, dan pemeriksaan 

alat-alat survey. 

 

3.1.2. Pengumpulan Data dan Review Studi Terdahulu 

Mengumpulkan data-data, peta dan dokumen yang berkaitan 

dengan pekerjaan DED Penyediaan Air Baku Wosusokas dan pengurusan 

perijinan di daerah studi lokasi pekerjaan. Perlu dilakukan kajian terhadap 

Sumber Daya Air terpilih 2 lokasi yang dilakukan DED dengan 

memperhitungkan aspek teknis, ekonomi social dan  OP nya.  

 

3.1.3. Survey dan Investigasi 

Kegiatan survey dan investigasi sangat diperlukan dalam proses 

perencanaan DED Penyediaan Air Baku Wosusokas untuk mengetahui 

keadaan lapangan yang sesugguhnya. Pekerjaan Survey dan Investigasi 

meliputi : 

a. Survey Hidrologi 

b. Survey Topografi 

c. Survey dan Investigasi Geoteknik 

d. Survey Sosial Ekonomi 

 

3.1.4. Kajian dan Analisis 

Penganalisa data yang telah didapatkan dari kegiatan survey dan 

investigasi, Kegiatan kajian dan analisis terdiri dari : 



 

Laporan Praktik Kerja  

DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS 

 
 
 

 

Satriyo Wibowo (12.12.0017) 26 
 

a. Analisis Topografi 

b. Analisis Geoteknik 

c. Analisis Hidrologi 

d. Pemilihan alternative jangka pendek untuk ditindak lanjuti 

dengan detail desain 

 

3.1.5. Perencanaan Detail Bangunan 

Perencanaan Detail Bangunan adalah tahapan perencanaan yang 

dilakukan setelah melakukan kajian-kajian terhadap hasil survey yang terdapat 

dilapangan.  

 

3.1.6. Volume Pekerjaan, RAB, Dokumen Tender 

Daftar volume pekerjaan diperinci untuk keseluruhan pekerjaa, 

kemudiaa dilihat daftar rekapitlasi pada masing-masing pekerjaan yang di 

perinci, antara lain : volume galian dan timbunan, volume pasangan batu dan 

beton dan sebagainya.setelah diperinci kemudia mulai memperhitungkan RAB. 

Dokume Tender dibuat sebagai persyaratan untuk pengadaan pekerjaan fisik 

dan spesifikasi teknis pekerjaan guna sebagai pegaan dalam pelaksanaan guna 

menjamin mutu konstruksi. 

 

3.1.7. Penyusunan Laporan  

Penyusunan laporan di perluka guna sebagai bentuk pertanggung 

jawaban fisik terhadap pihak pemilik proyek dalam hal ini Balai Besar 

Wilayah Sungai Bengawan Solo sebagai pemilik proyek DED Penyediaan 

Air Baku Wosusokas dan di serahkan kepada Pejabat Pembuat Komite.
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3.2. SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA PRIMER 

3.2.1. Survey Hidrologi 

Survey Hidrologi adalah suatu tahapan identifikasi terhadap sumber air 

yang akan digunakan sebagai penyedia air baku dan potensi layanan yang 

merupakan lokasi pegembangan sumber air. Survey dan identifikasi yang 

dilakukan dengan menggunakan beberapa metode antara lain : 

a. Investigasi langsung dilapangan terhadap sumber air dan data 

sumber air. 

b. Wawancara secara langsung terhadap masyarakat sekitar tentang 

tingkat kebutuhan air baku. 

c. Investigasi bangunan-bangunan prasarana sumber air yang berada 

di bending. 

d. Investigasi lokasi yang mengalami esrosi dan yang mengalami 

sedimentasi. 

e. Melakukan survey di lapangan untuk mengukur rating curve. 

f. Melakukan analisa hidrologi, sedimentasi untuk menetapkan hujan 

rencana, banjir rencana, ketersediaan air, neraca air dan 

sedimentransport pada sumber air yang ditinjau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Peta koordinat pengukuran kedalaman dan pengambilan sampel 

kualitas air 
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Gambar 3.3 Pengukuran Kedalaman Air menggunakan alat Eco Sounding 

 

Pada Gambar 3.3 dapat dilihat kegiatan survey hidrologi mengenai 

pengukuran kedalaman air yang akan menjadi lokasi intake. Pada daerah tepi 

memiliki kedalaman air 4 sampai 5 meter, sedangkan untuk daerah tengah 

memiliki kedalaman air 5 sampai 8,5 meter. 

 

3.2.2. Survey Topografi 

Pekerjaan survey topografi yaitu pekerjaan pengukuran situasi secara detail 

dengan maksud untuk medapatkan data planimetris di lapangan beserta seluruh detail 

topografinya secara lengkap. Selanjutnya peta ini digunakan untuk pembuatan detail 

rinci pembangunan prasarana sumber air. 

Kegiatan yang dilakukan dalam pengukuran topografi ini, antara lain : 

 Pemasangan patok-patok kayu  

 Pembuatan dan pemasangan patok beton bertulang (BM), patok Control 

Point (CP). 

 Pengukuran Polygon  

 Pengukuran Waterpass  
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 Pengukuran / gambar tampang lintang reservoirdan perletakan jaringan 

perpipaan, dengan skala 1 : 200 

 Pengukuran dan pemetaan situasi daerah genangan untuk reservoir dan dan 

panjang perletakan serta diameter pipa beserta bangunan fasilitasnya skala 1 

: 5.000. 

 Gambar situasi bangunan fasilitas dengan skala 1 : 200 atau sesuai 

kebutuhan, kecuali pada bangunan yang besar dengan skala 1 : 500. 

 Pengadaan peta tata rupa bumi kabupaten edisi terbaru skala 1:25.000, satu 

set berwarna dan satu set kalkeer beserta CD nya.  

 .  

Pekerjaan Pengukuran  

Pengukuran ini untuk menetapkan posisi dari titik awal proyek 

terhadap koordinat maupun elevasi triangulasi, agar pada saat pengukuran 

untuk pelaksanaan mudah dilakukan. Data koordinat dan ketinggian titik 

triangulasi diperoleh dari jawatan Topogradi angkatan darat (JANTOP-

AD). Referensi ketinggian titik triangulasi adalah permukaan laut rata-rata, 

sedangkan data koordinat riangulasi berupa koordinat geografis litang dan 

bujur dalam sistem koordinat UTM (Universal Transverse Mercator) yang 

kemudiaan ditransformasi ke dalam sistem koordinat Castesian (x, y) . 

 

Orientasi Medan 

Sebagai langkah awal setelah tim tiba di lapangan adalah melakukan orientasi 

medan yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

 Melacak letak dan kondisi existing BM (BM yang telah terpasang 

sebelumnya) dan pilar beton lainnya yang akan dimanfaatkan sebagai 

titik-titik kontrol pengukuran. 

 Meninjau dan mengamati kondisi sumber air beserta keadaan daerah 

sekitarnya. 

 Melacak serta mengamati keadaan di dalam lokasi. 
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 Penghimpunan Tenaga Lokal (TL) yang diambil dari penduduk sekitar 

lokasi.   

 Melakukan konsolidasi internal terhadap kesiapan personil, peralatan, 

perlengkapan, material, serta logistik. 

 Melakukan konsultasi teknis serta meninjau lokasi secara bersama-sama 

dengan Pengawas Lapangan.  

 

Pemasangan Bench Mark (BM) dan Patok Kayu 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan 

Bench Mark (BM) dan patok Kayu, antara lain :  

 Pemasangan Bench Mark sebagai berikut:  

- Titik referensi berupa titik triangulasi, titik NWP atau BM yang ada.  

- Kontrol titik referensi/BM yang sudah ada untuk mendapatkan 

persetujuan direksi. 

- Dipasang dengan interval ± 2 km mengikuti jalur polygon dan minimal 

berjarak 50 m.  

 ldentitas Bench Mark (baut, tegel, nama dan foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laporan Praktik Kerja  

DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS 

 
 
 

 

Satriyo Wibowo (12.12.0017) 31 
 

 

 

 

Gambar 3.4 Bench Mark  

Bench Mark harus dibuat dari bahan campuran beton dengan ukuran 15 x 15 x 

80 cm. Bahan patok-patok kayu harus dipilih yang berkualitas baik, ukuran 5 x 7 

x 60 cm. Pemasangannya sedemikian dalam sehingga cukup kokoh atau tidak 

goyah selama periode pelaksanaan berlangsung. Jarak antara dua patok untuk 

polygon dan waterpass adalah 200 m. Bench Mark dipasang ditempat yang 

aman dari gangguan manusia atau binatang. Setiap BM dibuat deskripsinya dan 

diberi nomor unit yang teratur. Ukuran BM & CP, ukuran marmer tertentu dan 

dicat warna biru, diatasnya dipasang baut dengan diameter 1,50 cm (untuk BM) 

dan 1,00 cm (untuk CP). Seluruh Bench Mark (BM) dan Control Point (CP) dibuat 

diskripsinya dengan dilengkapi : koordinat (X,Y), elevasi (Z), foto BM dan CP, 

lokasi BM dan CP dan keterangan penempatannya. Semua Bench Mark (BM) dan 

Control Point (CP) serta patok poligon ditunjukkan pada peta situasi yang 

berskala 1: 2.000, 1: 1.000, 1: 500. Nama Bench Mark (BM) dan Control Point 

(CP) serta elevasinya dicantumkan dengan jelas, elevasi tanah ditunjukkan 

sebagai pusat ketinggian. Untuk hal patok poligon, hanya nama nomor dan 

elevasi tanah asli yang dicantumkan. 

Bentuk, ukuran dan konstruksi Bench Mark dan patok kayu seperti yang 

dijelaskan di atas. Bench Mark besar dipasang seperti berikut: 

 BM harus dipasang pada jarak setiap 2 km sepanjang jalur poligon utama 

atau cabang. Patok beton tersebut harus ditanam ke dalam tanah 

sepanjang kurang lebih 50 cm (yang kelihatan di atas tanah kurang lebih 

20 cm) ditempatkan pada daerah yang lebih aman dan mudah dicari. 

Pembuatan tulangan dan cetakan BM dilakukan di Base Camp. 

Pengecoran Bench Mark dilakukan dilokasi pemasangan. Pembuatan 

skets lokasi BM untuk deskripsi. Pemotretan BM dalam posisi "Close Up", 

untuk lembar deskripsi BM. 
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 Baik patok beton maupun patok-patok polygon diberi tanda benchmark 

(BM) dan nomor urut, ditempatkan pada daerah yang lebih aman dan 

mudah pencariannya. 

 Untuk memudahkan pencarian patok sebaiknya pada pohon-pohon 

disekitar patok diberi cat atau pita atau tanda-tanda tertentu. 

 Untuk patok kayu harus dibuat dari bahan yang kuat dengan ukuran (3 x 5 

x 50) cm3 ditanam sedalam 30 cm, dicat merah dan dipasang paku di 

atasnya serta diberi kode dan nomor yang teratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Konstruksi BM dan CP 

 

Pengukuran Poligon 

Pada pengukuran polygon utama maupun cabang semua BM yang 

dekat dengan jalur pengukuran tersebut harus diukur. 
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Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukura 

polygon ini, antara lain : 

 Polygon sungai dibuat membentk kring-kring tertutup di 

sepanjang sungai yang diukur. 

 Polygon untuk situasi rencana bangunan dibuat membetuk 

kring tertutup 

 Sudut ukur 1 seri 

 Jarak diukur dengan cara biasa dan luar biasa 

 Pada percabangan sungai, harus dilaksanakan pengukuran 

situasi titik detail. 
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Gambar 3.6  Pengukuran Poligon  

 

3.2.3 Survey Geoteknik 

Maksud dari survey ini adalah mendapatkan data-data mekanika tanah yang 

akan digunakan dalam perencanaan DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS. Survey ini 

terdiri dari penyelidikan lapangan dan laboratorium.   

Berikut adalah tahapan dalam survey dan investigasi Geoteknik : 

1. Investigasi Lapangan untuk material konstruksi : 

 Sumur Uji / Test Pit (Borrow Area) dan Sampling 2 

(dua)lubang. 

2. Pemboran Inti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Uji SPT 
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 Pemboran Inti di lokasi reservoir = 4 lubang/reservoir @ 

12m’(Casing interval 5 m) 

 Uji Permeabilitas dalam lubang bor 

 Uji Penetrasi Standart (SPT) = 12 test, interval 2 m 

3. Pengujian Laboratorium : 

Physical Test : 

 Spesific grafity = 4 test 

 Moisture Content = 4 test 

 Gradation = 4 test 

 Consistency = 4 test 

Mechanical : 

 Compaction Test. = 4 test 

 Triaxial Compression Test (CU) = 4 test 

Aggregate Material Physical Test : 

 Specific grafity = 4 test 

 Gradation = 4 test 

 Absorption = 4 test 

 Alkali reaction test = 4 test 

 Soundness = 4 test 

Test Kwalitas Air Minum = 4 test berdasarkan Permenkes RI No 

907/Menkes/SK/VII/2002, tanggal 29 Juli 2002. 

 

Penyelidikan Laboratorium 

Pada contoh tanah yang diambil, baik tanah asli maupun tanah 

terganggu akan dilakukan beberapa pengujian dan percobaan sehingga 

mendapatka data parameter dan sifat tanah akan diketahui. 

Jenis dan macam percobaan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Soil Properties 
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 Unit Weight  

 Specific Gravity 

 Moisture Content 

b. Grain Size Analysis 

c. Atterberg Limit 

d. Triaxial Test 

e. Consolidation Test 

f. Permeability Test 

g. Compaction Test 

 

3.2.4. Survey Sosisal Ekonomi 

Tata Cara Pelaksanaan Survey 

Langkah-langkah pelaksanaan survey sosial ekonomi adalah sebagai berikut : 

1. Sebelum pelaksanaan survey kesuatu wilayah terlebih 

dahulu meminta ijin ke RT/RW setempat 

2. Bersikap sopan dan santun saat mendatangi kediaman calon 

responden 

3. Petugas survey harus menyampaikan tujuan dari survey 

social ekonomi kepada responden secara jelas dan mudah 

dipahami 

4. Apabila calon renponden tidak berkenan di survey maka 

proses pelaksaaan survey tidak dilanjutkan. 

Tata Cara Pengisian Format Questionnaire 

1. Format Questionnaire hanya dipegang oleh pensurvey, tidak 

diberikan kepada calon responden 

2. Tanyakan semua pertanyaan yang terdapat dalam Format 

Questionnaire. Sampaikan juga pilihan jawabannya. 

3. Isikan kotak yang tersedia dari masing-masing pertanyaan 

dengan nomer jawaban yang dipilih oleh responden. 
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Gambar 3.8 Questionnaire 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Questionnaire 2 
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Gambar 3.10 Questionnaire 

3 

 

3.3. ANALISA DATA 

3.3.1. Analisa Geoteknik 

Maksud dari pekerjaan penyelidikan geologi teknik dan mekanika tanah ini adalah untuk 

mengetahui hal-hal sebagai berikut : 

a) Ada/tidaknya kondisi geologi yang dapat mempengaruhi stabilitas 

bangunan (rekahan, patahan dan sebagainya). 

b) Kuat tekan dan porositas bangunan. 

c) Kedalaman batuan dasar. 

d) Kedudukan/elevasi muka air tanah. 

Pekerjaan Lapangan 

 Boring 

Dilaksanakan dengan alat bor mesin pada 4 titik yaitu BM1 s/d BM4 . 

Kedalaman pengeboran sampai -12.00 m pada masing-masing titik bor. 

Pengambilan contoh tanah dilaksanakan baik contoh tanah terganggu (disturb 

sample) dan contoh tanah tidak terganggu (undisturb sample). Selanjutnya contoh 

tanah ini dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. 
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Contoh tanah di lapangan yang akan diteliti dibawa ke laboratorium untuk 

diselidiki lebih lanjut. Tanah yang diambil dari lokasi hasil boring yang dilakukan 

yaitu kedalaman -4.00 m, -8.00 m dan -12.00 m yaitu titik BM1, BM2, BM3 dan 

BM4. 

Untuk mengetahui lebih jelas tetang lokasi boring dapat dilihat pada Gambar 

3.11 dibawah ini.



 

Laporan Praktik Kerja  

DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS 

 
 
 

 

Satriyo Wibowo (12.12.0017)  40 
 

 

Gambar 3.11 Lokasi Pengambilan Sempel Tanah 
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 Test Pit 

Kegiatan ini adalah penggalian permukaan tanah setempat untuk mengatahui 

macam lapisan tanah sehubungan permukaan tanah setempat yaitu titik TP1 dan 

TP2. Adapun tebal penggalian tanah pada masing-masing titik test pit yaitu pada 

kedalaman -1.50 m. Contoh tanah di lapangan yang akan diteliti dibawa ke 

laboratorium untuk diselidiki lebih lanjut. Tanah diambil dari lokasi hasil test pit 

yang dilakukan. 

Pemeriksaan Laboratorium 

 Percobaan Indeks Pengenal (γ, w, Gs, e dan Sr) 

Hubungan antara berat dan volume tanah dilakukan untuk mendapatkan berat 

volume/isi tanah (γ) yaitu perbandingan berat total tanah terhadap isi total tanah, 

kadar air/moisture content (w) adalah perbandingan antara berat air di dalam 

massa terhadap berat butir, berat butir (Gs) adalah perbandingan antara berat 

massa/butir tanah terhadap berat air yang mempunyai isi sam dengan butir pada 

suhu standar (tanpa dimensi), kadar pori (e) yaitu perbandingan antara isi pori 

dengan isi tanah seluruhnya dan derajat kejenuhan (Sr) yaitu perbandingan antara 

volume air dengan volume ruang kosong total. 

 Analisis Ukuran Butiran (Grain Size Analysis) 

Pembagian ukuran butir dilaksanakan dengan analisa saringan atau analisa 

hidrometer. Persen berat dari berbagai ukuran butir melebihi 74 mikron dilakukan 

dengan saringan, dengan satu set alat saringan standart yang digerakkan secara 

horisontal maupun vertikal dengan alat penggoyang saringan. Bila butiran yang 

ukurannya lebih kecil dari 74 mikron cukup banyak, maka percobaan analisa 

saringan dilengkapi dengan analisa hidrometer. 

Material yang mempunyai pembagian butir yang baik dari kasar sampai halus 

disebut bergradasi baik, sedangkan untuk yang mempunyai ukuran hampir sama 

disebut bergradasi seragam (uniform) dan yang tidak mempunyai ukuran butir 
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antara disebut bergradasi senjang (gap graded), Material didiskripsi mempunyai 

gradasi kasar, sedang dan halus. 

 Percobaan Kekuatan Geser Langsung (Direct Shear Test) 

Kekuatan geser tanah dilakukan dengan percobaan geser langsung, yaitu 

dengan memberikan beban normal tertentu dicari beban horisontal T yang 

diperlukan untuk menggeser contoh tanah sepanjang bidang horisontal. Tegangan 

geser rata-rata, baik normal (vertical) maupun geser pada bidang yang 

menunjukkan kelongsoran mewakili salah satu kondisi tanah. Dengan mengulangi 

percobaan tersebut pada beberapa beban normal yang berbeda, maka diperoleh 

garis kekuatan tanah yang menunjukkan nilai kohesi (c) dan sudut geser dalam 

(Ø). 

 Percobaan Batas Atterberg (Atterberg Limits) 

Percobaan batas Atterberg dilakukan pada contoh tanah kohesif setelah 

dikerimgkan dan dipisah-pisahkan dari ukuran tertentu dan disaring melalui 

saringan 425 μm, contoh tanah dicampur dengan air dalam kuantitas yang 

berbeda-beda. Dari percobaan ini diperoleh nilai cair (LL) dan batas plastis (PL). 

 Percobaan Kepadatan Modified 

Percobaan ini dilakukan mengikuti standart AASHTO. Adapun kegunaannya 

adalah untuk menentukan hubungan antara kadar air dengan kepadatan tanah 

sehingga bisa diketahui kepadatan maksimum den kadar air optimum. Percobaan 

ini bertujuan untuk menentukan : 

– Kepadatan kering (dry density) 
– Kadar air optimum 

Hasil Survey 

 Hasil Pengamatan Boring  

Pemboran tangan sebanyak 4 (lima) titik yang telah dilakukan berkisar antara 

kedalaman 4 - 12 m dari permukaan tanah setempat. Semua titik pemboran tidak 
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bisa diperdalam lagi, umumnya dikarenakan dinding lubang bor mudah runtuh. 

Titik-titik tersebar di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. 

Dari tiap lubang bor telah diambil 1 (satu) tabung contoh tanah asli (disturbed 

sample) dan tanah tidak terganggu (undisturb sample) yang mewakili lapisan 

tanah di permukaan.  

Hasil dari pemboran tangan ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Diskripsi Tanah Hasil Pemboran 

Titik 
Urutan Jenis Tanah Penutup, konsistensi/kepadatan relatif, warna, dan 

ketebalannya 

Muka 

Air 

Tanah 

BM.1 

 

Tanah permukaan lempung pasiran sedikit kerikil, berwarna coklat gelap 
lunak (0.0 m s/d 0,15 m) 

Kedalaman -0.15 m s/d -3.5 m berupa cadas pasiran, terdapat kerikil dan 
batuan koral, berwarna coklat gelap kehitaman. Keras ke keras 

Kedalaman -3.5 m s/d -9.0 m berupa cadas pasiran, banyak kerikil dan 
bebatuan, berwarna coklat kehijauan dan sedikit putih. Keras ke keras 

Kedalaman -9.0 m s/d -12.0 m berupa cadas pasiran, terdapat kerikil dan 
bebatuan, berwarna hitam keabuan. Keras ke keras 

-3.0 m 

BM 2 

  

Tanah permukaan lempung pasiran sedikit kerikil, berwarna coklat gelap 
lunak (0.0 s/d 0.5 m) 

Kedalaman -0.5 m s/d -1.5 m berupa cadas pasiran, terdapat kerikil dan 
batuan koral, berwarna coklat gelap kehitaman. Keras ke keras 

Kedalaman -1.5 m s/d -3.0 m berupa cadas pasiran, banyak kerikil dan 
bebatuan, berwarna coklat kehijauan dan sedikit putih. Keras ke keras 

Kedalaman -3.0 m s/d -7.5 m berupa cadas pasiran, terdapat kerikil dan 
bebatuan, berwarna hitam keabuan. Keras ke keras 

Kedalaman -7.5 m s/d -9.0 m berupa cadas pasiran, terdapat kerikil dan 
bebatuan, berwarna hitam keabuan. Keras ke keras 

Kedalaman -9.0 m s/d -10.0 m berupa batuan pasir, berwarna hitam 
sedikit keabuan. Keras ke keras 

Kedalaman -10.0 m s/d -12.0 m berupa cadas pasiran, berwarna coklat 
kehijuan sedikit kuning terdapat bintik hitam. Keras ke keras 

-9.0 m 

BM 3 

  

Tanah permukaan lempung terdapat pasir sdikit kerikil dan bebatuan, 
berwarna coklat gelap kemerahan. Agak keras (0.0 s/d 1.0 m) 

Kedalaman -1.0 m s/d -2.0 m berupa cadas pasiran, terdapat kerikil dan 
batuan koral, berwarna coklat gelap kehitaman. Keras ke keras 

-12.0 m 
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Titik 
Urutan Jenis Tanah Penutup, konsistensi/kepadatan relatif, warna, dan 

ketebalannya 

Muka 

Air 

Tanah 

Kedalaman -2.0 m s/d -8.0 m berupa cadas pasiran, banyak kerikil dan 
bebatuan, berwarna coklat kehijauan dan sedikit putih. Keras ke keras 

Kedalaman -8.0 m s/d -9.0 m berupa cadas pasiran, terdapat kerikil dan 
bebatuan, berwarna hitam keabuan. Keras ke keras 

Kedalaman -9.0 m s/d -12.0 m berupa cadas pasiran, terdapat kerikil dan 
bebatuan, berwarna hitam keabuan sedikit putih. Keras ke keras 

BM 4 

  

Tanah permukaan lempung terdapat pasir sdikit kerikil dan bebatuan, 
berwarna coklat gelap kemerahan. Agak keras (0.0 s/d 1.0 m) 

Kedalaman -1.0 m s/d -2.0 m berupa cadas pasiran, terdapat kerikil dan 
batuan koral, berwarna coklat gelap kehitaman. Keras ke keras 

Kedalaman -2.0 m s/d -8.0 m berupa cadas pasiran, banyak kerikil dan 
bebatuan, berwarna coklat kehijauan dan sedikit putih. Keras ke keras 

Kedalaman -8.0 m s/d -9.0 m berupa cadas pasiran, terdapat kerikil dan 
bebatuan, berwarna hitam keabuan. Keras ke keras 

Kedalaman -9.0 m s/d -12.0 m berupa cadas pasiran, terdapat kerikil dan 
bebatuan, berwarna hitam keabuan sedikit putih. Keras ke keras 

-12.0 m 

Sumber : hasil analisis Lab Mektan, Tahun 2015 

Gambar 3.12 Core Box Titik Bor 1 Kedalaman 1-6 meter 
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Gambar 3.13 Core Box Titik Bor 1 Kedalaman 7-12 meter 
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Gambar 3.14 Core Box Titik Bor 2 Kedalaman 1-6 meter 

Gambar 3.15 Core Box Titik Bor 2 Kedalaman 7-12 meter 
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Gambar 3.16 Core Box Titik Bor 3 Kedalaman 1-6 meter 

Gambar 3.17 Core Box Titik Bor 3 Kedalaman 7-12 meter 
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Gambar 3.18 Core Box Titik Bor 4 Kedalaman 1-6 meter 

Gambar 3.19 Core Box Titik Bor 4 Kedalaman 7-12 meter 
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 Hasil Pengamatan Test Pit 

 Test Pit 1 (TP-1) 

– Sebelah Selatan 

0.00 – 0.30 m Pasir kerikilan sedikit koral, coklat gelap kehitaman, agak 
keras 

0.30 – 0.60 m Lempung pasiran terdapat kerikil sedikit koral, coklat 
gelap kemerahan, agak keras 

0.60 – 1.20 m Lempung pasiran terdapat kerikil sedikit koral, coklat 
gelap kehitaman, agak keras 

1.20 – 1.50 m Cadas pasiran, coklat kekuningan, agak keras 

 

– Sebelah Barat 

0.00 – 0.25 m Pasir kerikilan sedikit koral, coklat gelap kehitaman, agak 
keras 

0.25 – 0.50 m Lempung pasiran terdapat kerikil sedikit koral, coklat 
gelap kemerahan, agak keras 

0.50 – 1.30 m Lempung pasiran terdapat kerikil sedikit koral, coklat 
gelap kehitaman, agak keras 

1.30 – 1.50 m Cadas pasiran, coklat kekuningan, keras 

 

– Sebelah Utara 

0.00 – 0.40 m Pasir kerikilan sedikit koral, coklat gelap kehitaman, agak 
keras 

0.40 – 1.30 m Lempung pasiran terdapat kerikil sedikit koral, coklat 
gelap kemerahan, agak keras 

1.20 – 1.50 m Cadas pasiran terdapat sedikit koral, coklat kekuningan, 
keras 

 

– Sebelah Timur 

0.00 – 0.30 m Pasir kerikilan sedikit koral, coklat gelap kehitaman, agak 
keras 
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0.30 – 1.20 m Lempung pasiran terdapat kerikil sedikit koral, coklat 
gelap kemerahan, agak keras 

1.20 – 1.50 m Cadas pasiran terdapat sedikit koral, coklat kekuningan, 
keras 

 

 Test Pit 2 (TP-2) 

– Sebelah Selatan 

0.00 – 0.90 m Lempung sedikit pasir terdapat kerikil terdapat bebatuan 
sedikit humus, coklat gelap kemerahan, agak keras 

0.90 – 1.50 m Cadas muda terdapat pasir terdapat kerikil, coklat 
kekuningan sedikit hitam, agak keras 

 

– Sebelah Barat 

0.00 – 0.80 m Lempung sedikit pasir terdapat kerikil terdapat bebatuan, 
coklat gelap kemerahan, agak keras 

0.80 – 1.50 m Cadas muda pasiran terdapat kerikil sedikit koral, coklat 
terang kekuningan sedikit bintik hitam, agak keras 

 

– Sebelah Utara 

0.00 – 0.85 m Lempung sedikit pasir terdapat kerikil terdapat bebatuan 
sedikit humus, coklat gelap kemerahan, agak keras 

0.85 – 1.50 m Cadas muda terdapat pasir terdapat kerikil, coklat 
kekuningan sedikit hitam, agak keras 

 

– Sebelah Timur 

0.00 – 0.80 m Lempung sedikit pasir terdapat kerikil terdapat bebatuan, 
coklat gelap kemerahan, agak keras 

0.80 – 1.50 m Cadas muda terdapat pasir terdapat kerikil, coklat 
kekuningan sedikit hitam, agak keras 
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 Hasil Penyelidikam Laboratorium 

Dari hasil penyelidikan laboratorium, diketahui sifat-sifat tanah setempat 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Hasil Laboratorium Sifat-sifat Tanah Setempat 

No Sampel Lokasi 
Kedalaman Gs c Ø Proctor Modified 

M t/m3 t/m2 (o) d maks W opt 

1 BM-1 Desa Sendang 3,50 - 4,00 2,563 0,44 41,67     

2 BM-2 Desa Sendang             

3 BM-3 Desa Sendang             

4 BM-4 Desa Sendang             

5 Ex TP-1 Desa Sendang 0,75 2,582     1,101 35 

6 Ex TP-1 Desa Sendang 1,5 2,59     1,469 21,5 

7 Ex TP-2 Desa Sendang 0,75 1,617     1,435 21 

8 Ex TP-2 Desa Sendang 1,5 2,593     1,233 35,5 

sumber : hasil analisis laboratorium, Tahun 2015 

Dari hasil pengambilan sempel tanah pada lokasi pengambilan di BM2, BM3 

dan BM4 ditemukan hasil pada lokasi tersebut adalah bebatuan maka dilakukan 

uji UCS (Uniaxial Compressive Strength) dan uji BTS (Brazilian Tensile 

Strength), hasil dari uji tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Dari hasil penyelidikan laboratorium, diketahui sifat-sifat bebatuan setempat 

sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Hasil Laboratorium Sifat-sifat Bebatuan Setempat 

No Sampel Lokasi 
Kedalaman Gs UCS BTS 

M t.m3 value value 

1 TB1 BOR1 Wonogiri 3,5 - 4,0 2,72 22,258 3,554 

2 TB1 BOR3 Wonogiri 3,5 - 4,0 2,76 32,824 7,616 
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3 TB1 BOR4 Wonogiri 3,5 - 4,0 2,73 47,306 9,832 

4 TB2 BOR1 Wonogiri 7,5 - 8,0 2,75 140,487 41,667 

5 TB2 BOR2 Wonogiri 7,5 - 8,0 2,72 74,958 16,731 

6 TB2 BOR3 Wonogiri 7,5 - 8,0 2,73 33,847 8,33 

7 TB2 BOR4 Wonogiri 7,5 - 8,0 2,76 135,161 8,379 

8 TB3 BOR3 Wonogiri 11,5 – 12 2,73 31,592 12,761 

9 TB3 BOR4 Wonogiri 11,5 – 12 2,72 66,925 14,271 

sumber : hasil analisis laboratorium, Tahun 2015 

Dari hasil survei, maka didapat jenis dan tipe pondasi untuk bangunan yang 

ada yaitu : 

– Digunakan pondasi telapak menerus. Menurut Hansen – Meyerhof – 

Terzaghi bahwa kapasitas daya dukung pondasi 

telapak/dangkal/setempat untuk konstruksi tampungan air dapat 

diperhitungkan berdasarkan parameter tanah hasil analisa lapangan dan 

laboratorium 

– Kedalaman pondasi untuk tampungan air direncanakan pada -4.00 m (N 

SPT = 60) 

– Daya dukung pondasi dangkal/telapak/setempat berdasarkan hasil bor  

dapat dihitung dengan persamaan : 

qc    = (400* N ST rata-rata) / 98,06 

    = 245 kg/cm2 

 Rekomendasi 

Dari hasil survei dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

direkomendasikan sebegai berikut : 

1. Jenis tanah pada titik BM-1 s/d BM-4 adalah cadas pasiran terdapat 

bebatuan dan kerikil, berwarna coklat gelap dan hitam 
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2. Dari hasil SPT terdapat nilai N SPT pada kedalaman -4.00 m, 

kedalaman -8.00 m dan kedalaman -12.00 m sebesar 60 (BM-1) 

3. Dari hasil SPT terdapat nilai N SPT pada kedalaman -4.00 m, 

kedalaman -8.00 m dan kedalaman -12.00 m sebesar 60 (BM-2) 

4. Dari hasil SPT terdapat nilai N SPT pada kedalaman -4.00 m, 

kedalaman -8.00 m dan kedalaman -12.00 m sebesar 60 (BM-3) 

5. Dari hasil SPT terdapat nilai N SPT pada kedalaman -4.00 m, 

kedalaman -8.00 m dan kedalaman -12.00 m sebesar 60 (BM-4) 

6. Untuk pembangunan bak penampung / reservoir dengan beban sedang 

sampai dengan berat, dapat digunakan pondasi 

dangkal/telapak/setempat pada kedalaman -4.00 m (N SPT 60) dengan 

memperhitungkan terhadap luasan dasar 36 x 36 m  dengan daya 

dukung mencapai 316.742 ton pada BM-1 s/d BM-4 

7. Disarankan untuk memperhitungkan kekuatan pondasi pelat reservoir 

berdasar kekuatan bahan, karena kapasitas dukung tersebut di atas 

berdasarkan pada kekuatan tanah 

8. Pemilihan pondasi tersebut dengan mempertimbangkan daya dukung 

pondasi sesuai dengan analisa di atas 

9. Apabila akan menggunakan tipe pondasi lain, disarankan menggunakan 

parameter desain tanah yang sesuai dengan laporan ini 

10. Pengambilan kedudukan dasar pondasi pelat reservoir pada 

rekomendasi digunakan pada muka tanah setempat yang ada pada saat 

penelitian lapangan.



 

Laporan Praktik Kerja  

DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS 

 
 
 

 

Satriyo Wibowo (12.12.0017)                                                                 54 
 

3.3.2. Analisis Geologi 

Peninjauan geologi untuk kajian Bidang Gelincir di wilayah Desa Sendang 

Kabupaten Wonogiri. Kegiatan ini di maksudkan sebagai diskrpsi dari kegiatan 

peninjauan kondisi geologi yang telah dilakukan untuk mengetahui kondisi 

permukaa, jenis, dan fisik batuan serta struktur geologi yang selanjutnya 

digunakan sebagai rekomendasi kajianBidang Gelincir 

Secara umum, Kondisi geologi lokasi kajian termasuk kedalam batuan 

Pegunungan Baturagung dan Pegunungan Gajahmungkuryang merupakan salah 

satu zona deretan Pegunungan Selatan yang terdiri dari batuan sedimen klastika 

dan karbonat yang bercampur dengan batuan gunung api. Salah satu hasil dari 

produk batuan tersebut adalah formasi semilir yang merupakan batuan penyusun 

dari daerah kajian dan berdasarkan ragam batuannya terdiri dari empat satuan 

litologi berupa batupasir, tuff lapili, breksi batuapung, dan breksi andesitan. 

Lingkungan pengendapan Formasi Semilir menunjukkan pendangkalan ke arah 

atas yang semula laut menjadi daratan. 

Dalam kajian Lokasi yang dipetakan dibagi menjadi 2 yaitu Lokasi 1 

(Tempat Reservoir) dan Lokasi 2 (Tempat Mesin Pompa): 

Lokasi 1 (Tempat Reservoir) 

Berdasarkan hasil kegiatan kajian kondisi geologi yang telah dilakukan 

terdapat 3 satuan litologi penyusun pada lokasi kajian yang secara urutan dari tua 

ke muda yaitu satuan batupasir, dan satuan breksi polimik. 

a. Satuan batupasir  
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Berdasarkan kenampakan dilapangan, satuan ini memiliki ketebalan lebih-

kurang 75 m terdiri atas perselingan lithic wacke dan feldsparthic wacke. 

Kenampakan megaskopis berwarna abu-abu (warna segar), coklat (warna lapuk), 

ukuran pasir halus (1/8-1/4 mm skala Wentworth, 1922)-pasir sedang (1/4-1/2 

mm skala Wentworth, 1922), bentuk butir subrounded, sortasi (keseragaman dari 

ukuran besar butir) buruk (very poorly sorted) dan kemas (hubungan antar butir) 

tertutup (saling bersentuhan). Secara garis besar komposisi dari batuan ini terdiri 

dari material produk vulkanik berupa tufaan dengan ukuran krikil (1-2 mm skala 

Wenthworth, 1992) yang kemudian bergradasi semakin menghalus kearah atas. 

Berdasarkan gradasi tersebut dapat dimungkinkan proses yang terbentuk dari 

satuan litologi ini berupa turbit atau adanya arus gaya berat. Pada satuan ini 

memiliki perlapisan dengan jurus (Strike)/kemiringan batuan (dip) yaitu N 

1650E/65. 

Gambar 3.20 Satuan Batupasir dengan struktur perarian 

bergelombang (Wavy Lamination) pada lokasi 1 
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b. Satuan Breksi Polemik 

Berdasarkan kenampakannya dilapangan, satuan ini memiliki kenampakan 

megaskopis berwarna coklat (warna segar) dengan ukuran fragmen krikil-

bongkah. Bentuk butir rounded, sortasi (keseragaman dari ukuran besar butir) 

buruk (very poorly sorted) dan kemas (hubungan antar butir) tertutup (saling 

bersentuhan). Tingkat pelapukan 50% yang tergolong rendah-sedang. Komposisi 

penyusun satuan breksi tersebut berupa batuan beku bersifat dasitik-andesit 

dengan ukuran bongkah-krikil. Sedangkan matrik (pengikat antar fragmen) berupa 

batupasir ukuran sedang-halus  Pada breksi tersebut memiliki pola gradasi terbalik 

yaitu semakin ke atas ukuran dari fragmennya semakin membesar. hal tersebut 

diakibatkan semakin pekatnya aliran dari aktivitas vulkanik pada masa erupsi. 

Sruktur yang mengontrol pada lokasi 1 berupa sesar dan mengakibatkan 

beberapa rekahan (disconuity) yang terdapat di sekitar sesar dapat dilihat 

digambar 2. 

Gambar 3.21 Penampakan Arah jurus perlapisan dan Sesar 

Naik(analisis sesar) pada lokasi 1 
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Akibat banyaknya bidang rekahan (discountinity) mengakibatkan daerah 

tersebut rawan gerakan tanah. Arah longsorannya dimungkinkan searah dengan 

dip atau kemiringan perlapisannya yaitu ke arah barat. 

Lokasi 2 (Tempat Intake) 

Berdasarkan tinjauan lokasi 2, kondisi geologi pada wilayah tersebut 

memiliki hubungan dengan lokasi 1. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 

kesamaan litologi berupa batuan breksi polemik dan mempunyai sisipan berupa 

satuan tuff lapili.  

Gambar 3.22 Perselingan antara satuan tuff lapilli dengan breksi 

polimik dengan jurus N1650E/250 pada Lokasi 2 

a. Satuan Tuff lapilli 

Satuan ini tersusun oleh tuff lapili dengan ukuran 0,3-8 cm umumnya 

membentuk suatu laminasi (perlapisan <1 cm) dengan fragmen lapilli, batubara 

dan batulempung.. Kenampakan megaskopis berwarna abu-abu (warna segar), 

coklat (warna lapuk),ukuran pasir halus (1/8-1/4 mm skala Wentworth, 1922)-
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pasir sedang (1/4-1/2 mm skala Wentworth, 1922), bentuk butir subrounded, 

sortasi (keseragaman dari ukuran besar butir) buruk (very poorly sorted) dan 

kemas (hubungan antar butir) tertutup (saling bersentuhan). Satuan ini 

menumpang diatas satuan batupasir dengan bidang erosi yang tegas diantara 

kedua litologinya. Matriks umumnya berupa abu (ash) dan tebal lapisan ini 

berkisar 5-20 cm.  

Gambar 3.23 Laminasi pada satuan tuff lapilli Lokasi 2 

b. Satuan Breksi Polemik 

Berdasarkan kenampakannya dilapangan, satuan ini memiliki kenampakan 

megaskopis berwarna coklat (warna segar) dengan ukuran fragmen krikil-

bongkah. Bentuk butir rounded, sortasi (keseragaman dari ukuran besar butir) 

buruk (very poorly sorted) dan kemas (hubungan antar butir) tertutup (saling 

bersentuhan). Tingkat pelapukan 50% yang tergolong rendah-sedang. Komposisi 

penyusun satuan breksi tersebut berupa batuan beku bersifat dasitik-andesit 

dengan ukuran bongkah-krikil. Sedangkan matrik (pengikat antar fragmen) berupa 

batupasir ukuran sedang-halus  Pada breksi tersebut memiliki pola gradasi terbalik 
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yaitu semakin ke atas ukuran dari fragmennya semakin membesar. hal tersebut 

diakibatkan semakin pekatnya aliran dari aktivitas vulkanik pada masa erupsi. 

Gambar 3.24 Satuan batuan breksi polemik dengan gradasi terbalik 

pada lokasi 2 

Pada lokasi 2 terdapat struktur geologi berupa sesar dimana terlihat 

diantara rekahan tersebut terisi material yang lebih halus berupa kalsit, lempung 

maupun breksiasi.  
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Gambar 3.25 Breksiasi pada zona sesar 

Gambar 

3.26 Pengisian rekahan sesar oleh material kalsit dan lempung 

Genesa 

Berdasarkan Lokasi tinjauan 1 dan 2,batuan pada wilayah tersebut 

didominasi oleh batuan dari Formasi semilir dengan batuan produk gunung api 

dengan ukura besar butiran semakin besar kearah atas. Demikian pula dari 

ketebalannya lapisannya, Hal ini menunjukkan adanya peningkatan terhadap 

aktivitas gunung api tersebut ke arah atas. Bahkan pada satuan breksi polemik 

dengan ketebalan lapisan > 60 cm yang disebabkan adanya pasokan produk 

gunung api yang sangat tinggi. Selain itu, Lingkungan pengendapan yang semula 

laut dipengaruhi arus turbit pada satuan batupasir berubah semakin dangkal, yang 

kemudian menjadi lingkungan darat. Hal tersebut menunjukkan adanya 
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pendangkalan lingkungan pengendapan. Adanya sesar pada lokasi tersebut  

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas tektonik yang cukup kuat karena 

adanya pengangkatan dasar cekungan pada zona tumbrukan lempeng jawa bagian 

selatan. 

Masalah dan Rekomendasi 

Titik pengamatan yang dilakukan pada desa sendang ini meiliki masalah 

yang sama yaitu adanya rekahan pada lapisan batuan dan terdapat sesar dengan 

bidang sesar N3050E/760. Dari data struktur tersebut dapat diketahui bahwa pada 

titik ini memiliki zona lemah terutama pada bidang sesar yang rentan akan adanya 

gerakan tanah. Gerakan tanah ini dapat terjadi jika beban yang diberikan pada 

zona lemah berlebihan, akan tetapi pada zona lemah dapat diberikan metode 

geoteknik baik berupa pondasi atau yang dapat mengurangi potensi gerakan tanah. 

Dari hasil analisis yang dilakukan pada daerah kajian mengalami sesar 

normal yang juga bergerak menganan (normal fault right slip) yang menunjukkan 

tingginya potensi pergerakan tanah pada daerah kajian. 

Bersdasarkan pengamatan kedua lokasi yang akan didirikan Intake dan 

Reservoir, disarankan untuk menyesuaikan lokasi kedua bangunan tersebut. 

Beban yang bekerja pada reservoir dalam keadaan penuh jika ditinjau dengan 

beban tetap tanpa pengaruh dinamik sebesar 8000 ton dapat memicu gerakan 

tanah dan batuan di lokasi. Demikian halnya pada lokasi Intake di STA 2. Adanya 

struktur sesar naik di rencana dermaga akan membahayakan struktur pondasi dan 

kestabilan bangunan yang ada di atasnya. Sesuai peruntukkannya, intake akan 

dipasang motor pompa yang langsung terletak pada zona hancuran sesar. Beban 

statik dan dinamik akibat getaran motor pompa akan memicu ketidaksabilan 

struktur batuan di lokasi STA 2. 
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3.3.3. Analisis Hidrologi 

Kebutuhan Air per Kabupaten 

Berdasarkan hasil diskusi dan koordinasi antar instansi (DED Penyediaan Air Baku Wosusokas, 

Tahun 2015), Kabupaten Sragen tidak dimasukkan dalam Penyediaan Air Baku dengan sumber air 

Waduk Gajah Mungkur dengan alasan jarak sumber air terlalu jauh, kedepannya akan dicarikan 

sumber air alternatif untuk melayani Kabupaten Sragen yaitu dari Waduk Gondang dan 

Kedungombo. 

• Pelayanan Kabupaten Sragen  dihapus, sehingga Total Kebutuhan WOSUSOKAS yang 

semula 2100 menjadi 1450 liter per detik (lpd) 

• Disepakati SIPA di Kota Sukoharjo sebesar 300 lpd, sehingga Total Kebutuhan 

WOSUSOKAS menjadi 1450 (lpd) 

• Pembangunan dilakukan 1 Tahap 1450 lpd 

Tabel 3.4 Kebutuhan Air Penyediaan Air Baku Wosusokas 2015 

Kabupaten/ Kota 

Total 

(liter/ detik) 

1. Kab. Wonogiri 200 

2. Kab. Sukoharjo 300 

3. Kota Surakarta 600 

4. Kab. Karanganyar 350 

Total 1450 

Sumber : Diskusi Antar Instansi dalam Kegiatan DED Penyediaan Air Baku Wosusokas, 2015 
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Tabel 3.5 Simulasi Debit Waduk Gajah Mungkur  Untuk Pemenuhan WOSUSOKAS 
 Berbagai Skenario (USULAN PJT I) 

No Uraian TMA pada bulan April Pencapaian 

TMA 

per 1 Mei 

Pengambilan 

Wososukas 

Keterangan 

I II III IV Debit 

(ltr/det) 

Tersedia 

hingga 

1 Periode pengisian sesuai 

dengan ketentuan 

KEPMEN PU No 

229/KPTS/1986 

  135,3 135,56 135,49 - - TMA mencapai LWL pada akhir September, 1 

bulan sebelum musim kemarau berakhir 

2 Periode pengisian tidak sesuai dengan ketentuan KEPMEN PU No 229/KPTS/1986 

a. Memperpanjang masa 

pengisian, hingga CWL 

(135,30) dijaga s/d 1 April 

135,3 135,6 135,9 135,88 135,81 - - TMA pada akhir musim kemarau (31 Oktober) 

masih diatas LWL yaitu pada elevasi ±127,25 

b. Memperpanjang masa 

pengisian, menaikkan CWL 

ke 135,40 pada 1 April 

135,4 135,7 136,0 135,97 135,90 300 31 Okt TMA pada akhir musim kemarau (31 Oktober) 

masih diatas LWL yaitu pada elevasi ±127,27 

c. Memperpanjang masa 

pengisian, menaikkan CWL 

ke 135,50 pada 1 April 

135,5 135,8 136,1 136,05 135,99 800 31 Okt TMA pada akhir musim kemarau (31 Oktober) 

masih diatas LWL yaitu pada elevasi ±127,08 

d. Memperpanjang masa 

pengisian, menaikkan CWL 

ke 135,60 pada 1 April 

135,6 135,9 136,1 136,14 136,06 1100 31 Okt TMA pada akhir musim kemarau (31 Oktober) 

masih diatas LWL yaitu pada elevasi ±127,09 

e. Memperpanjang masa 

pengisian, menaikkan CWL 

135,7 136,0 136,3 136,20 136,20 1100 31 Okt TMA pada akhir musim kemarau (31 Oktober) 

 

Berdasarkan Kondisi saat ini, TMA mencapai LWL pada akhir September (1 bulan sebelum musim 

kemarau berakhir), dan Periode pengisian dengan perubahan KEPMEN PU hanya mampu 

memenuhi debit 1.100 lpd, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk pemenuhan kebutuhan 

debit 1.450 lpd.  
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Kualitas Air 

Untuk mengetahui kualitas air baku sistem penyediaan air bersih apakah telah 

sesuai dengan Baku Mutu Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 maka dilakukan 

uji sampel air. Sampel air yang diperiksa adalah sumber air yang akan dilakukan studi 

terhadapnya dan metode pengambilan sampel dilakukan sesaat yaitu sampel diambil di 

objek yang diteliti sesuai prosedur pengambilan sampel air. Pengambilan sampel dirasa 

penting, karena nantinya sampel tersebut akan diuji kualitasnya (fisika dan kimia) apakah 

layak digunakan sebagai sumber air baku atau tidak. Dari survey diambil sampel air pada 

lokasi rencana intake. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi pengambilan sempel kualitas 

air dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

Tabel 3.6 Hasil uji kualitas air. 

NO. PARAMETER SATUAN 
HASIL 

ANALISA 
ACUAN METODE 

KADAR MAKS YG 

DIPERBOLEHKAN (mg/l) 

Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 416/ 

MENKES/ PER/ IX/ 1990 

FISIKA 

1. Temperatur oC 32 SNI 06-6989-2004 Suhu udara ± 3oC 

2. Warna TCU 2,8 SNI 06-6989-2004 50 

3. Rasa - Tak Berasa SNI 06-6989-2004 Tak berasa 

4. Bau - Tak Berbau SNI 06-6989-2004 Tidak berbau 

5. Residu Terlarut mg/l 200 SNI 06-6989.3-2004 1500 

6. Turbidity NTU 4 APHA 2005; 2130 B 25 

KIMIA 

1. pH mg/l 6 SNI 06-6989.11-2004 6,5-8,5 

2. Arsen (As) mg/l < 0,002 SNI 06-6989-2004 0,05 

3. Raksa (Hg) mg/l - SNI 06-6989.2-2004 0,001 
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NO. PARAMETER SATUAN 
HASIL 

ANALISA 
ACUAN METODE 

KADAR MAKS YG 

DIPERBOLEHKAN (mg/l) 

Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 416/ 

MENKES/ PER/ IX/ 1990 

4. Barium (Ba) mg/l < 0,1 SNI 06-2467-1991 1,0 

5. Kadmium (Cd) mg/l < 0,001 SNI 06-6989.16-2004 0,005 

6. Tembaga (Cu) mg/l < 0,0002 SNI 06-6989.6-2004 0,05 

7. Seng (Zn) mg/l 0,0082 SNI 06-6989.7-2004 5 

8. Krom (Vl) mg/l < 0,0001 APHA 2005; 3500 Cr-B 0,05 

9. Timbal (Pb) mg/l < 0,0001 SNI 06-6992.3-2004 0,05 

10. Besi (Fe) mg/l 0,2838 APHA 2005; 3500 Fe-B 0,3 

11. Sulfida (H2S) mg/l 0,0059 APHA 2005; 4500 S-2-F 0,05 

12. Sianida (CN) mg/l < 0,01 SNI 19-6964.6-2004 0,1 

13. Mangan (Mn) mg/l 0,0142 APHA 2005;3500 Mn-B 0,1 

14. Nitrat NO3N mg/l 0,4149 SNI 06-6989.19-2004 10 

15. Nitrit NO2N mg/l 0,0061 APHA2005;4500NO2-B 1,0 

16. Sulfat (SO4) mg/l 41,84 SNI 06-6989.20-2004 400 

17. Kesadahan(CaCO3) mg/l 33,4 SNI 06-6989.12-2004 500 

18. Chlorida mg/l 21,24 SNI 06-6989.19-2004 250 
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3.3.4. Analisis Hidrolika 

Analisis hidrolika nantinya akan membahas hidrolik dari dipompanya air masuk ke 

dalam intake, kemudian mengalir melalui pipa transmisi menuju reservoir pengumpul. 

Untuk lebih jelasnya terkait analisis hidrolika yang akan dilakukan, dapat melihat gambar 

berikut ini. 

Gambar 3.27 Kegiatan Analisis Hidrolika dari Intake hingga ke Reservoir 

Pengumpul 

Jenis pompa yang digunakan pada intake air baku ini yaitu pompa vertikal (vertical 

pump), dengan kapasitas 1800 m3/jam pada ketinggian efisien 90 m. Intake yang 

direncanakan merupakan intake ponton, sehingga diperlukan pipa yang menghubungkan 

antara pompa dengan valve menunju jalur transmisi. Rencana dari pipa tersebut 

menggunakan pipa fleksibel dikarenakan kondisi intake yang tidak berada di daratan, 

sehingga rentan terjadi goncangan pada saat memompa air. 

Perhitungan hidrolika ini juga memperhatikan besarnya tekanan yang dihasilkan 

pompa yang melalui pipa, kemudian juga besarnya headloss akibat beda tinggi maupun 

jalur pipa / belokan yang dapat menurunkan tekanan air yang mengalir dalam pipa, 

sehingga mempengaruhi jangkauan pelayanan maksimum. Untuk analisis hidrolika ini juga 

Rencana 

intake 

Rencana 

reservoir 

Rencana  

jalur transmisi 



 

Laporan Praktik Kerja  

DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS 

 
 
 

 

Satriyo Wibowo (12.12.0017)                                                                  68 
 

dibantu dengan software ‘Epanet”, di mana program ini membantu dalam hal perhitungan 

tekanan, headloss maupun kekuatan air yang mengalir dalam suatu pipa. 

Gambar 3.28  Layout Jalur Pipa Transmisi (dari intake – reservoir pengumpul) yang 

dianalisis dengan program Epanet
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Gambar 3.29 Bentuk Layout pada Junction Epanet 

Gambar 3.30 Contoh Hasil dari Analisis yang telah dilakukan menggunakan 

Epanet  

(dari intake/pompa – junction 118 pada pipa transmisi) 
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Dari hasil Epanet dapat dilihat bahwa di junction n128 (dekat dengan 

intake) yang berada di elv. + 131,705 memiliki ketinggian (head) mencapai 287 m 

dan tekanan (preisure) sebesar 155,3. Dan menuju ke junc selanjutnya ke arah 

hulu yang berada di elevasi lebih tinggi menunjukkan nilai head dan preisure 

yang semakin mengecil. Sehingga nilai yang paling terkecil yaitu junc yang 

berada di paling ujung jalur transmisi masuk menuju reservoir pengumpul. 

Besarnya reservoir pengumpul didasarkan pada fluktuasi pemakaian air 

dari jam ke jam yang selalu berbeda dari suatu daerah ke daerah lain dan berbeda 

untuk tiap jenis pemakaian air seperti pemukiman, perdagangan, dan kebutuhan 

lainya. Reservoir dalam system distribusi yang dibangun tergantung pada system 

pelayanan yang direncanakan dan dengan memperhatikan atau 

mempertimbangkan keadaan darah pelayanan serta topografi daerah itu sendiri. 

Pelayanan kapasitas reservoir direncanakan sebesar 30% dari total kebutuhan air 

harian. Untuk reservoir DED Penyediaan Air Baku Wosusokas ini direncakanan 

di dekat lokasi intake yang berjarak ± 2 km, dengan beda tinggi mencapai 60 

meter. Sehingga analisis hidrolika juga berfungsi dalam menentukan lokasi yang 

tepat untuk reservoir agar didapat pelayanan maksimal dari pompa dan cakupan 

layanan nantinya. 
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3.4. HASIL PENGAMATAN LANGSUNG ANALISA GEOTEKNIK 

Dari hasil pengamatan penulis didapatkan bahwa analisa geoteknik itu 

sendiri mempunyai 2 jenis pekerjaan yaitu : 

 Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap ini pengambilan sempel tanah dengan beberapa 

kegiatan meliputi : 

– Pelaksanaan bor mesin sebanyak 4 (empat) titik dengan kedalaman: 

 BM 1 dengan kedalaman – 12.00 m 

 BM 2 dengan kedalaman – 12.00 m 

 BM 3 dengan kedalaman – 12.00 m 

 BM 3 dengan kedalaman – 12.00 m 

– Pengambilan sampel dengan interval 4.00 m pada masing-masing 

titik bor sehingga berjumlah 12 (dua belas) buah 

– 4 (empat) titik test pit (TP) dengan kedalaman – 1.50 m 

 Pekerjaan Pemeriksaan Laboratorium 

Pada tahap ini semua sampel tanah yang di dapatkan dari pekerjaan 

lapangan di lakukan uji laboratorium, pekerjaan uji laboratorium 

itu sendiri tidak dilakukan secara langsung oleh pihak perencana 

akan tetapi pekerjaan ini di serahkan ke pihak laboratorium untuk 

melakukan uji tanah tersebut, dalam hal ini pihak Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) yang melakukan uji laboratorium, 

pekerjaan pemeriksaan laboratorium ini meliputi : 

– Percobaan Indeks Pengenal (γ, w, Gs, e dan Sr)  

– Analisis Ukuran Butiran  

– Percobaan Kekuatan Geser Langsung  

– Percobaan Atterberg limits 

– Percobaan Kepadatan Modified  

Dari hasil yang didapatkan pada uji laboratorium dilakukan tahap 

penganalisaan untuk menghasilkan suatu rekomendasi yang nantinya akan 

menjadi bahan pertimbangan pada saat pendesainan bangunan, analisa yang 

dilakukan adalah analisa daya dukung tanah. 
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Daya Dukung Tanah 

Daya dukung ultimate pondasi dangkal pada kedalaman z di bawah 

permukaan tanah dihitung dengan mempergunakan rumus Meyerhoff (1963). 

 

Berdasarkan data test laboratorium : 

idsqiqdqsqcicdcscu FFFBNFFFqNFFFcNq 
2

1
  …………………(4.1) 

Dimana : 

qu = daya dukung batas/ultimate pondasi dangkal. 

c   = kohesi tanah 

q   = tegangan efektif pada level alas pondasi =  . Df 

 = berat isi tanah 

Df = kedalaman alas pondasi. 

B  = lebar atau diameter pondasi 

Fcs, Fqs, Fs = faktor bentuk, Tabel 4.1. 

Fcd, Fqd, Fd = faktor kedalaman, Tabel 4.1. 

Fci, Fqi, FI = faktor kemiringan beban, Tabel 4.1. 

Nq, Nc, N  = faktor daya dukung, dihitung berdasarkan Persamaan (4.2), (4.3) 

dan (4.4). 

Nq yang diusulkan oleh Reissner (1924) : 

 tan2

2
45tan eN q 








 ……………………………………………  (4.2) 

Nq yang diusulkan oleh Prandtl (1921) : 

cot)1(  qc NN ………………………………………………….   (4.3) 

N yang diusulkan oleh Caquot & Kerisel (1953) dan Vesic (1973) : 
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 tan)1(2  qNN ……………………………………………….... (4.4) 

Daya dukung ijin pondasi dangkal : 

qall = qu / SF………………………………………………………...... (4.5) 

dimana : 

qall = daya dukung ijin pondasi dangkal. 

SF = faktor keamanan = 3 
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3.5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

Dalam pelaksanaan proyek DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS 

diharapakan semuanya berjalan dengan hasil sesuai renacana baik biaya, mutu, 

maupun waktu. Namun tidak semua pekerjaan dapat terlaksana sesuai renacana 

yang telah ditetapkan. Terjadiya kerterlambatan penyelesaian progress DED 

Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS yang seharusnya selesai pada 27 November 

2015 akan tetapi sampai sekarang belum terselesaikan. Banyak timbul masalah-

masalah dan akhirnya akan menghambat sebuah pekerjaan. Berikut beberapa 

permasalahan dan penyelesainnya didalam proyek DED Penyediaan Air Baku 

WOSUSOKAS : 

 

3.5.1. Non Teknis 

 Masalah 

Diskusi antar instansi mengenai pemilihan lokasi reservoir 

yang sulit menemukan titik kesepakatan. 

 Solusi  

Diadakannya diskusi bersama antar instansi guna mengkaji 

secara menyeluruh dan mencari titik kesepakatan mengenai 

lokasi reservoir.  

3.5.2. Teknis 

 Masalah  

a) Kurang nya tenaga kerja pada saat pelaksanaan 

survey, yang seharusnya direncanakan 10 orang 

akan tetapi pada pelaksanaannya hanya 5 orang 

yang di libatkan dalam satu survey, mengakibatkan 

penyelesaian survey yang mundur dari schedule dan 

menghambat proses analisa data, 

b) BM yang sudah dibangun dilokasi survey ada 

beberapa yang hilang atau tidak diketemukan. 
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 Solusi 

a) Penambahan tenaga sesuai recana semula 10 orang 

untuk melaksanakan survey agar berjalan tepat 

waktu, 

b) Mencari titik ikat BM proyek lain yang pernah 

dibangun didaerah tersebut. 
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BAB IV 

  PENUTUP 

  

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan pengalaman penulis peroleh selama pelaksanaan kerja 

praktek di Perencanaan DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS , penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan : 

1. Tenaga kerja yang tidak sesuai dalam perencanaan dalam proses 

survey dan pengumpulan data mengakibatkan kemunduran proses 

yang telah di rencanakan dalam time schedule, 

2. Kurangnya pemeliharaan terhadap data-data hasil pengukuran, 

terbukti dengan hilangnya beberapa BM dilokasi survey, 

3. Pengendalian pada anggaran biaya berjalan cukup baik, jika dilihat 

dari aspek kelancaran pembayaran tenaga kerja tidak ada 

keterlambatan pembayaran pekerja dalam proyek ini, 

4. Monitoring terhadap progress pekerjaan terus dilakukan secara harian, 

mingguan dan bulanan untuk mengetahui progress kerja yang telah 

dilakukan guna koreksi dan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam 

pekerjaan berikutnya, 

5. Proyek ini memerhatikan lingkungan dengan dilaksanakannya 

kegiatan Amdal yang mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 660.1/28 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 660.1/32. 

 

4.2 SARAN 

Dalam perencanaan Proyek DED Penyediaan Air Baku WOSUSOKAS 

terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang mengakibatkan keterlambatan. 

Untuk itu pada kesempatan ini, kiranya penulis dapat memberikan saran-saran 

yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan : 
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1. Di dalam proyek sebesar ini penambahan tenaga lebih dari 

perencanaan semula untuk mengejar keterlambatan pekerjaan selama 

ini, 

2. Pemeliharaan dan pengawasan terhadap BM yang sudah dibangun 

diperlukan agar BM yang telah dibangun tidak mengalami kerusakan 

atau pun hilang yang nanti nya kan mempersulit pekerjaan 

selanjutnya, 

3. Pengawasan saat proses pekerjaan survey perlu ditingkatkan agar 

diperoleh hasil pekerjaan yang tepat waktu, 

4. Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam survey hendaknya sesuai 

dengan kemampuan masing-masing tenaga kerja agar hasil yang 

diperoleh bisa tepat sesuai yang diharapkan.  
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