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ABSTRAK
Teknik pengambilan data topografi permukaan di bawah air yang saat ini sedang berkembang, salah
satunya menggunakan metode survei batimetri. Survei batimetri bertujuan untuk menggambarkan
topografi di bawah air melalui pengukuran kedalaman dasar air sepanjang area yang ditentukan. Alat
yang digunakan dalam survei batimetri dapat berupa singlebeam echosounder (SBES) atau multibeam
echosounder (MBES) dengan single atau dual frekuensi. Kegiatan survei batimetri menggunakan
wahana teledyne odom singlebeam echosounder ini juga tidak luput dari industri pertambangan,
khususnya tambang batu bara yang saat ini mulai popular menggunakan salah satu teknologi yang
modern ini. Salah satu jenis wahana yang digunakan PT Arutmin Indonesia adalah teledyne odom
singlebeam echosounder single frequency. Kegiatan survei batimetri menggunakan wahana ini, pada
dasar prinsipnya adalah dengan memancarkan gelombang akustik ke dasar permukaan di bawah air
dalam hal ini void pit, kemudian gelombang akustik dipantulkan kembali yang akan diterima oleh
tranducer (alat pemancar dan penerima gelombang akustik). Waktu dari pemancaran gelombang
akustik sampai gelombang akustik ditangkap kembali oleh tranducer digunakan oleh echosounder
untuk menentukan kedalaman. Kegiatan survei batimetri yang dilakukan PT Arutmin Indonesia ini
dilakukan di area void pit yang tergenang air dan bertujuan untuk menentukan dan menggambarkan
topografi permukaan lumpur. Dalam penggunaannya, kapal survei batimetri yang menggunakan
wahana teledyne odom singlebeam echosounder single frequency harus dilengkapi dengan GPS,
antenna GPS, transducer (alat pemancar dan penerima gelombang akustik), dan komputer. Antena
GPS digunakan untuk mendapatkan posisi dan echosounder akan menampilkan data hasil processing
tangkapan sinyal akustik dan posisi dari GPS. Komputer digunakan untuk mengoperasikan dan
mengintegrasikan alat-alat tersebut. Setelah semua alat-alat selesai diinstalasi di kapal, kapal akan
bergerak di sepanjang area tertentu/jalur yang sudah ditentukan yang nantinya akan dipetakan
topografinya. Dengan demikian, kedalaman dasar void pit akan terekam di setiap titiknya berdasarkan
posisi GPS. Dengan menggabungkan data kedalaman dan posisi, makan akan diperoleh data topografi
dasar void pit.
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ABSTRACT
Underwater surface topographic data collection techniques are currently being developed, one of
which is a bathymetric survey method. The bathymetric survey aims to delineate the topography under
water by measuring the depth of the water bed along a defined area. The tools used in the bathymetric
survey can be singlebeam echosounder (SBES) or multibeam echosounder (MBES) with single or dual
frequencies. The bathymetric survey activity using the teledyne odom singlebeam echosounder is also
part of the mining industry, especially coal mining, which is currently gaining popularity using one of
these modern technologies. One type of vehicle that PT Arutmin Indonesia uses is a single frequency
teledyne odom singlebeam echosounder. The bathymetric survey activity using this vehicle, in
principle, is to emit acoustic waves to the bottom surface under water, in this case the void pit, then
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the acoustic waves are reflected back which will be received by the transducer (acoustic wave
transmitter and receiver). The time from transmitting acoustic waves to acoustic waves being
recaptured by the transducer is used by the echosounder to determine the depth. The bathymetric
survey activity carried out by PT Arutmin Indonesia was carried out in an inundated void pit area and
aims to determine and describe the surface topography of the mud. In its use, a bathymetric survey
vessel using a single frequency teledyne odom singlebeam echosounder must be equipped with a GPS,
GPS antenna, transducer (acoustic wave transmitter and receiver), and a computer. The GPS antenna
is used to get the position and the echosounder will display the data from the processing of the signal
capture and position from the GPS. computers are used to operate and integrate these tools. After all
the equipment has been installed on the ship, the ship will move along a certain area / path that has
been determined which will be mapped the topography. Thus, the bottom depth of the void pit will be
recorded at each point based on the GPS position. By combining depth and position data, the bottom
topographic data of the void pit will be obtained.
Keywords: bathymetric survey, topographic, echosounder, void pit, depth
A. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Teknik pengambilan data topografi di bawah air menggunakan teknologi beam echosounder,
khususnya singlebeam echosounder (SBES) merupakan salah satu teknologi dalam melakukan
kegiatan mapping (pemetaan topografi di bawah air) yang juga merupakan salah satu teknologi yang
sedang berkembang di industri pertambangan. Pemetaan topografi di bawah air dikenal dengan survei
batimetri. Survei batimetri merupakan kegiatan pengukuran dan pemetaan topografi di bawah air.
Survei batimetri mampu menggambarkan topografi permukaan di bawah air melalui pengukuran
kedalaman dasar air sepanjang area yang ditentukan. Saat ini ada dua alat yang digunakan dalam
melakukan pemetaan topografi di bawah air, diantaranya: menggunakan alat singlebeam echosounder
dan multibeam echosounder. Perbedaan utama dari kedua alat tersebut adalah jumlah beam yang
dipancarkan. Singlebeam echosounder hanya memancarkan satu beam (gelombang akustik)
disepanjang lajur survei, sedangkan multibeam echosounder memancarkan lebih dari satu beam
disepanjang lajur survei, sehingga akan mendapatkan banyak titik kedalaman dalam satu kali pancaran
beam disepanjang lajur survei.
Dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan topografi,di bawah air, salah satu jenis echosounder yang
digunakan PT Arutmin Indonesia adalah singlebeam echosounder single frequency. Kegiatan batimetri
yang dilakukan PT Arutmin Indonesia ini dilakukan di area void pit yang mana menggunakan
peralatan pendukung, diantaranya: rubber boat, RTK DGPS, barcheck, laptop, 2 surveyor dan 1 juru
kemudi rubber boat yang sudah menggunakan pelampung. Dalam penelitian ini akan dilakukan
analisa hasil pengukuran, pemetaan, dan menggambarkan topografi void pit . Diharapkan dalam
penelitian ini diperoleh ketelitian dan keakuratan data topografi, baik posisi horizontal dan vertikal
sebesar 5 cm.
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B. METODOLOGI PENELITIAN
Data dan Peralatan
-

-

Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data topografi terakhir void pit, pengukuran
base GPS (Benchmark) dengan menggunakan metode statik, dan pengukuran level air void pit
sebelum dilakukan survei batimetri.
Peralatan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teledyne odom singlebeam echosounder
single frequency, GPS Trimble R8S tipe geodetic, rubber boat, barcheck, software leica geo
office, hypack, dan minescape.

Wilayah Penelitian dan Akuisisi Data
Wilayah penelitian dilakukan di area IUPK PT Arutmin Indonesia area Mulia, site tambang Satui.
Area Satui berada dalam Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan dengan
geografis yang dominan masih ditumbuhi hutan, tanaman sawit, dan karet. Pengambilan dan
pengolahan data penelitian ini dapat dilihat dari diagram alir berikut:

Mulai
Persiapan

Koordinasi dengan
penanggung jawab area

Orientasi lapangan,
penentuan, pengukuran
dan pemasangan titik BM
Pelaksanaan

Instalasi peralatan SBES
pada rubber boat dan
Pemasangan GPS RTK
di BM

Pengambilan data
batimetri
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Pengolahan data batimetri di
software hypack dan
minescape

Análisis hasil pengolahan
data batimetri

Selesai

Gambar 1. Diagram alir pengambilan dan pengolahan data
C. HASIL

DAN

PEMBAHASAN

Pengambilan dan Pengolahan Data
Sebelum dilakukan pengambilan data, terlebih dahulu dilakukan pembuatan lajur survei batimetri,
penetuan, pengukuran, dan pemasangan base DGPS tipe geodetic di benchmark (BM). Dalam
penelitian ini dilakukan pembuatan lajur survei batimetri dengan interval lajur utama 15 m dan lajur
silang 45 m. Posisi horizontal dan vertikal survei batimetri akan diikatkan ke BM menggunakan
DGPS dengan metode real time kinematic (RTK)

Gambar 2. Rencana dan Lajur Survei Batimetri
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Setelah peralatan SBES selesai di instalasi, pada rubber boat, selanjutnya dilakukan pemasangan GPS
tipe geodetic pada titik BM dan DGPS RTK yang dipasang pada rubber boat, dimana rubber boat
akan menjadi rover saat survei batimetri dimulai. Berikut deskripsi typical of elevation and depth
relationship chart:

Gambar 3. Typical of elevation and depth relationship chart
Sebelum survei batimetri dimulai, dilakukan kalibrasi alat echosounder menggunakan alat barcheck
yang terbuat dari piringan besi, agar echosounder menghasilkan kedalaman yang sudah benar. Proses
kalibrasi ini dilakukan dengan menurunkan piringan besi ke bawah air yang sudah dibuat bar-bar
kedalaman dan echosunder akan membaca kedalaman barcheck. Bar-bar pada barcheck dibagi
menjadi beberapa bagian kedalaman, yaitu: 2 m, 3 m, 4 m, dan 5 m. Ketika barcheck diturunkan pada
kedalaman 2 m, echousounder juga akan membaca kedalaman 2 m dan selanjutnya dilakukan proses
kalibrasi sampai kedalaman 5 m. Toleransi echosounder membaca kedalaman adalah 0.05 m atau 5
cm setiap membaca kedalaman barcheck. Survei batimetri dilakukan di area void pit seluas 5.10 Ha.
Data-data yang dihasilkan berupa data kedalaman yang mempunyai nilai koordinat (posisi horizontal
dan vertikal) yang akan digunakan pada saat pengolahan data, menggunakan software hypack. Hasil
dari pengolahan data batimetri penelitian ini adalah titik-titik kedalaman yang mempunyai nilai
easting, northing, dan elevasi yang selanjutnya data-data kedalaman akan dibuat kontur topografi
atau lebih dikenal dengan DEM (Digital Elevation Model) atau DTM (Digital Terrain Model). Titiktitik kedalaman yang dihasilkan dari survei batimetri, akan validasi dan diseleksi, sehingga antar titiktitik kedalaman dapat dilakukan proses interpolasi, yang selanjutnya akan dibuat kontur topografi.
Setelah diperoleh topografi, selanjutnya data topografi akan di analisis menggunakan software
minescape. Topografi yang diperoleh merupakan data topografi permukaan bagian atas lumpur,
setelah void pit terendam oleh air. Terendamnya void pit yang cukup lama mengakibatkan material
pada void pit tersebut menjadi lunak dan dikategorikan menjadi lumpur pada void pit tersebut. Data
topografi lumpur akan digabungkan dengan data topografi terakhir void pit sebelum terendam oleh
air, sehingga nanti akan diperoleh estimasi volume lumpur dan air pada void pit.
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Hasil pengambilan data survei batimetri masih berupa titik-titik yang mempunyai nilai koordinat dan
elevasi. Aktual interval antar lajur pengambilan data batimetri beragam-ragam intervalnya,
diantaranya: 10 m, 12 m, dan 15 m. beragamnya interval disebabkan beberapa faktor dilapangan,
yaitu: kondisi angin yang mempengaruhi rubber boat untuk mengikuti lajur yang sudah dibuat dan
kemampuan juru kemudi untuk mengikuti lajur. Berikut hasil pengambilan data survei batimetri:

Gambar 4. Titik-titik kedalaman hasil survei batimetri

Gambar 5. Topografi hasil survei batimetri
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Pembahasan
Setelah dilakukan pengambilan dan pengolahan data batimetri, maka selanjutnya dilakukan pembuatan
penampang topografi hasil survei batimetri yang dikombinasikan dengan data water level, dan data
topografi terakhir void pit. Dari ketiga data tersebut dapat dilihat posisi dan menghitung estimasi
volume lumpur yang berada di void pit tersebut selama terendam oleh air. Garis-garis penampang
dibuat sebanyak 4 garis penampang yang dimulai dari arah barat ke timur (A-A’), utara ke selatan (BB’, C-C’, dan D-D’. Garis penampang dipilih dari perbedaan topografi ketiga data di atas yang terlihat
siginifikan. Hasil dari penampang topografi ketiga data tersebut bisa dilihat dari gambar penampang
berikut:

Gambar 6. Penampang topografi water level, batimetri, dan void pit
-

-

-

Penampang A-A’, memperlihatkan posisi water level berada pada elevasi 11.280 m, topografi
bagian atas lumpur berada pada elevasi 4.700 m, dan sebagian besar topografi terakhir void pit
berada pada elevasi di bawah 0m dan yang terdalam berada pada elevasi -7 m.
Penampang B-B’, memperlihatkan posisi water level berada pada elevasi 11.280 m, topografi
bagian atas lumpur berada pada elevasi 4.800 m, dan sebagian besar topografi terakhir void pit
berada pada elevasi di bawah 0 m dan yang terdalam berada pada elevasi -6 m.
Penampang C-C’, memperlihatkan posisi water level berada pada elevasi 11.280 m, topografi
bagian atas lumpur berada pada elevasi 4.850 m, dan sebagian besar topografi terakhir void pit
berada pada elevasi di bawah 0 m dan yang terdalam berada pada elevasi -6 m.
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-

-

-

Penampang D-D’, memperlihatkan posisi water level berada pada elevasi 11.280 m, topografi
bagian atas lumpur rata-rata berada pada elevasi 5.000 m, dan sebagian besar topografi
terakhir void pit berada pada elevasi di bawah 5 m dan yang terdalam berada pada elevasi 3 m.
Dari 4 garis penampang topografi memperlihatkan topografi yang dihasilkan dari survei
batimetri adanya material lumpur pada void pit, sehingga dapat dilakukan perhitungan
estimasi ketebalan lumpur, volume lumpur serta perhitungan biaya untuk perencanaan
penambangan.
Estimasi ketebalan dan volume lumpur yang sudah diketahui dari topgrafi hasil batimetri,
maka dapat dibuat perencanaan penambangan, sehingga sequence dan operasional
penambangan berjalan dengan efektif, dan efisien.

Gambaran kontur topografi sebaran lumpur yang dihasilkan dari survei batimetri dapat dilihat dari
gambar berikut:

Gambar 7. Gambaran sebaran lumpur yang dihasilkan dari survei batimetri
-

Dari peta di atas, dapat dilihat rata-rata sebaran lumpur pada void pit pada elevasi 0 m – 0.5 m.
Elevasi sebaran lumpur paling tinggi berada pada elevasi 4 m – 4.5 m, namun sebaran lumpur
ini dalam area yang sangat kecil atau minor yang berada area paling timur void pit.
Estimasi rata-rata ketebalan lumpur 2 m – 11 m.
Estimasi volume lumpur pada area void pit adalah 254,204 m3.
Estimasi volume air pada elevasi 11.280 m area void pit adalah 252,882 m3.
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D. KESIMPULAN
Survei batimetri yang dilakukan pada area void pit, bisa ditarik kesimpulan:
- Memberikan informasi kedalaman pada void pit.
- Memberikan informasi topografi (gambaran dasar permukaan) terupdate atau terbaru pada
void pit.
- Hasil batimetri dapat ditampilkan dalam bentuk peta batimetri, sehingga dapat memberikan
gambaran topografi terupdate pada void pit.
- Topografi terupdate yang diperoleh merupakan topografi bagian atas lumpur sehingga dapat
dilakukan perhtiungan estimasi ketebalan lumpur, volume lumpur, dan volume air.
- Setelah diketahui estimasi ketebalan dan volume lumpur, maka dapat dibuat sequence
penambangan dan perencaan biaya yang dikeluarkan untuk membuang lumpur, agar
operasional penambangan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
Saran
-

-

-

-

-

Untuk mendapatkan informasi topografi material keras void pit dapat dilakukan survei
batimetri menggunakan dual frequency dan sub bottom profiler, sehingga diperoleh topografi
bagian bawah lumpur atau material keras, serta estimasi ketebalan dan volume lumpur dapat
dihitung lebih akurat.
Untuk mempercepat waktu dalam pengambilan data batimetri, dapat menggunakan alat
batimetri jenis multibeam echosounder yang dapat memancarkan beam lebih banyak dan lebih
luas area cakupan pancaran beamnya.
Pada saat pengolahan data batimetri menggunakan software hypack dan minscape dilakukan
dengan sangat hati-hati, agar mengurangi dan menghindari human error.
Ketika area void pit dilakukan aktivitas pemompaan dan kondisnya sudah kering, sebaiknya
dilakukan pengambilan data topografi ulang, sehingga akan menghasilkan keakuratan dan
presisi data topografi dengan tingkat/selang kepercayaan data yang sangat tinggi
Area void pit yang sudah lama ditinggalkan dan akan dilakukan kegiatan penambangan,
sebaiknya dilakukan survei batimetri, agar perencanaan penambangan dan biaya pembuangan
lumpur dapat dihitung dengan baik.
Penelitian ini jauh dari hasil yang sempurna dan harapan penulis agar penelitian ini dapat
dikembangkan menjadi yang lebih baik lagi.
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