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Acara 1 

Materi Pembelajaran  : Pengenalan dan Pengoperasian Peralatan Survey 

Acara Praktikum/Praktik        :  Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengoperasikan 

peralatan survey [C2. A2, P2] 

Tempat   : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu  : 1 X 120 Menit 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) : 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengoperasikan peralatan survey [C2. A2, P2] 

b. Indikator Penilaian : 

Kuliah 

1. Keberanian dan keaktifan menyampaiakn pendapat 

2. Ketepatan dalam menjelaskan jenis dan fungsi peralatan survey 

Praktikum 

1. Keberanian dan keaktifan menyampaiakn pendapat 

2. Kemampuan menjelaskan jenis dan fungsi peralatan survey 

3. Kemampuan mengunakan dan mengoperasikan wilayah dengan benar 

4. Ketepatan dan kritis mengajukan pertanyaan dalam diskusi 

 

c. Dasar Teori: 

Pengertian Surveying adalah pengukuran dilapangan dari pada keadaan fisik yang 

data-datanya dapat digambarkan dalam bentuk peta atau bentuk lainya. Di dalam praktek, 

surveying adalah suatu titik untuk menentukan relatif dari titik- titik di permukaan bumi, 

meliputi pengukuran jarak, sudut, beda tinggi, kontur pada permukaan tanah dan perhitungan 

luas. Dalam ilmu ukur wilayah, pengukuran lebih ditekankan pada tiga hal, yaitu pengukuran 

jarak, sudut / arah, dan beda tinggi. Kegiatan pengukuran wilayah atau surveying adalah 

pengumpulan data-data yang nantinya akan diolah kembali atau yang akan digambarkan pada 

peta atau dalam bentuk lainya. Sehingga surveying dalam kegiatannya meliputi metode-
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metode pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. Dua tipe surveying, yaitu plane 

surveying dan geodetic surveying. Pengertian masing-masing tipe surveying tersebut adalah: 

1. Plane Surveying 

Plane surveying adalah suatu tipe pengukuran dimana permukaan bumi dianggap 

merupakan bidang datar atau dengan perkataan lain lengkung bumi diabaikan. Tipe ini adalah 

yang umum dipergunakan di dalam pengukuran untuk wilayah atau areal yang tidak besar. 

Sebagai contoh: 

a. Jarak busur pada level line (arc) sepanjang 11.5 miles (± 17.5 km) hanya berbeda atau 

lebih panjang 0.05 feet (± 0.13 cm) dibandingkan dengan jarak tali busurnya (chord). 

b. Jumlah sudut-sudut segitiga datar hanya berbeda 1 sekon (ˮ), dibandingkan segitiga 

lengkung pada luasan sebesar 75.5 miles² (180 km²=18000 ha). 

2. Geodetik Surveying 

Geodetic surveying adalah suatu tipe pengukuran dimana bentuk bola bumi turut 

diperhitungkan , yaitu surveying yang dipergunakan untuk pengukuran luasan atau jarak yang 

besar, misalnya luas suatu negara, dan sebagainya. Berdasarkan kegunaan, maka 

berkembanglah tipe-tipe surveying yang dikenal di masyarakat, antara lain: 

a. Land Surveying adalah pekerjaan pengukuran yang meliputi perhitungan luas, jarak, 

sudut atau arah, yang akan digambarkan pada peta atau tanah. 

b. Topographic Surveying adalah pekerjaan pengukuran guna mendapatkan data-data 

dimana dapat dibuat suatu peta topograhic, yang menunjukan keadaan relatif dari pada 

tanah, elevasi serta ketidak-seragaman tanah pada permukannya (configurasi tanah). 

c. Route Surveying adalah pekerjaan pengukuran guna penempatan dan konstruksi dari pada 

alat-alat transportasi dan komunikasi, misalnya jalan raya, jalan kereta api, saluran, 

pemasangan kanal, pipa-pipa air minum, kawat atau kabel, dan sebagainya. 

Beberapa teknik pembuatan garis lurus di lapangan secara teoritis dapat diterangkan 

sebagai berikut. 

a. Garis Lurus Tanpa Rintangan 
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Diantara dua buah titik yang saling terlihat dapat dibuat garis lurus. Dalam hal ini 

bahwa bayangan dari titik-titik yang terletak pada suatu garis lurus yang berimpit. Kedua titik 

dapat diukur, selama bayangan tersebut dapat saling terlihat. 

 P                   1                            2                             3                                       Q             4  

Gambar 1.1. Pembuatan Garis Lurus Tanpa Rintangan di Lapangan 

Misalnya titik P dan Q adalah titik acuan yang akan dilalui garis lurus tersebut. Titik 1 

sampai dengan 4 adalah tempat berdirinya jalon dalam melakukan setting garis lurus tersebut. 

Dalam prakteknya pemegang jalon akan selalu bergerak disekitar titik 1 sampai dengan 4 

sampai didapatkan bayangan yang paling berimpit.  

b. Titik Acuan Tidak Saling Terlihat 

Untuk membuat garis lurus diantara dua titik acuan yang tidak saling terlihat, 

diperlukan bantuan dua orang pemegang jalon yang bergerak diantara kedua titik yang 

bersangkutan. Mula-mula dua orang berdiri sambil memegang jalon di titik Q dan No.1. 

Orang ketiga bergerak diantara kedua titik tersebut dan kedua pemegang kedua jalon lainnya 

memberi aba-aba pada orang ketiga dalam usaha menempatkan bayangan jalonnya berimpit 

dengan kedua jalon lainnya. Usaha ini dilanjutkan dengan titik acuan selanjutnya adalah titik 

P dan No.2, dengan sendirinya akan didapatkan titik No.3.  

c. Garis dengan Rintangan 

Pengukuran jarak pada sebua garis lurus yang melewati penghalang, misalnya sebuah 

bangunan tidak mungkin dilakukan dengan teknik jalon. Ada dua cara yaitu dengan membuat 

garis bantu siku-siku dan garis bantu bersudut sama. Pada prinsipnya garis bantu ini adalah 

membuat garis yang sejajar dengan garis lurus yang akan diukur tersebut 
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Gambar 1.2. Pembuatan Garis Lurus dengan Titik Acuan Tidak Saling Terlihat 

Untuk membuat garis lurus yang melewati rintangan dapat dilakukan dengan menarik 

garis bantu melalui titik acuan dengan sudut sembarang. Titik-titik bantu yang dibuat 

sepanjang garis bantu diproyeksikan dengan bantuan sudut siku-siku. Apabila jarak dari titik 

acuan P ke titik-titik bantu diketahui, maka jarak garis proyeksinya juga dapat dihitung dan 

diukurkan untuk mendapatkan titik proyeksinya.  

Tabel 1. Jenis alat Ukur Pendukung dan Pengukuran Wilayah 

 

NO 

 

NAMA ALAT 

FUNGSI PENGUKURAN 

 

JARAK 

SUDUT BEDA 

TINGGI HOR VER 

A ALAT UKUR:     

1 Roll meter √    

2 Range Fender √    

3 Odometer √    

4 Kompas  √   

5 Clinometer   √  

6 Abney Level   √  

7 Contour Liner   √  

8 Prismatic  √   

9 Plane Table √ √  √ 

10 Dampy Level √ √  √ 

11 Auto Level √ √  √ 

12 Theodolit √ √ √ √ 

 

B ALAT 

PENDUKUNG 

FUNGSI ALAT PENDUKUNG 

1 Plani Meter Alat untuk mengukur luas peta dengan skala yang telah diketahui 
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2 Curvi Meter Alat untuk mengukur panjang garis peta  

3 Pantograph Alat untuk mengcopy gambar atau peta dengan ukuran 

pembesaran  

4 Jalon Alat untuk memberikan tanda titik utama di lapangan sebagai 

pedoman dalam pengukuran  

5 Pin (Paku Lapang) Alat untuk memberi tanda suatu titik di lapangan sementara 

6 Unting-Unting  Alat untuk memproyeksikan kedudukan suatu titik  

7 Rambu Ukur  Alat untuk membantu pembacaan skala dengan stadia 

8 Tripod (Statif) Alat yang berbentuk kaki tiga, untuk menyangga pengoperasian 

autolevel, dumpy level, theodolit, plane table, dan sebagainya 

 

d. Alat dan Bahan: 

a. Roll Meter    m.  Plani meter   

b. Range Finder    n.   Curvimeter 

c. Odometer    o.   Pantograph 

d. Kompas    p.   Jalon 

e. Clinometer    q.   Pin (paku lapang) 

f. Abney level    r.    Plumb bob (batu duga) 

g. Contour linier    s.    Rambu Ukur 

h. Prismatic    t.    Tripot 

i. Plane table    u.    Kertas HVS 

j. Dumpy level    v.    Penggaris 

k. Auto level    w.   Kertas mm-blok 

l. Theodolit    x.    Macam-macam peta 

 

e. Prosedur Kerja: 

a. Amati dengan baik peralatan ukur wilayah, kemudian tulis nama peralatan, fungsi 

dan kelompokkan ke dalam jenis alat pengukuran apa? (jarak, sudut, beda tinggi) 

b. Lakukan setting alat dan cobalah mengoperasikan peralatan ukur wilayah  

c. Buatlah garis lurus di lapangan dengan jalon tanpa rintangan dan dengan rintangan 
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d. Praktekkan pengukuran jarak dengan range fender, roll meter, odometer 

e. Lakukan pengukuran sudut/arah  dan vertical dengan kompas dan prismatik, 

clinometer, abney level, dan counter liner. 

f. Lakukan pembacaan benang atas, tengah, bawah pada rambu ukur dengan stadia  

g. Lakukan pembacaan sudut horizontal, vertikal dengan autolevel dan atau theodolit 

h. Lakukan setting plane table dan  mengoperasikan untuk pengukuran sederhana 

 

f. Hasil dan Pembahasan: 

 Hasil praktikum berupa jobsheet dan laporan praktikum tentang gambar peralatan 

pengukuran wilayah beserta bagian-bagian, fungsi dan cara mengoperasikan  

 

g. Rubrik Penilaian 

Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot 
Penilaian 

Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan 
utama dan mempertimbangkan 
kerumitan yang ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan studi kasus 

10%  

Solusi Rekomendasi Solusi dalam 
memecahkan studi kasus sesuai 
dengan permasalahan yang ada 

40%  

Presentasi & 
Laporan 

Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam 
bentuk laporan serta penyampain 
waktu presentasi 

20%  

Total  100%  
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Acara 2 

Materi Pembelajaran  : Pengukuran Jarak Horizontal 

Acara Praktikum/Praktik        :  Mahasiswa mampu melakukan pengukuran jarak horizontal 

secara komprehensif dan mendalam [C2. A2, P2] 

Tempat   : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu  : 1 X 120 Menit 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  : 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pengukuran jarak horizontal [C2. A2, 

P2] 

b. Indikator Penilaian : 

Kuliah 

1. Keberanian dan keaktifan menyampaiakn pendapat 

2. Ketepatan dalam menjelaskan pengukuran jarak horizontal 

Praktikum 

1. Keberanian dan keaktifan menyampaiakn pendapat 

2. Kemampuan menjelaskan pengukuran jarak horizontal  

3. Kemampuan menentukan Jarak antara dua titik pada permukaan tanah 

4. Kemampuan pengukuran jarak dengan cara kira-kira (approximate) 

5. Kemmapuan melakukan pengukuran jarak dengan odometer, pita ukur dan stadia 

6. Ketepatan dan kritis mengajukan pertanyaan dalam diskusi 

 

c. Dasar Teori: 

Ada dua cara pengukuran jarak, yaitu secara langsung dan tidak langsung yang 

dilakukan secara serentak atau dibagi menjadi beberapa bagian. Pengukuran jarak tidak 

langsung adalah pengukuran yang biasanya menggunakan alat ukur techimetri dan metode 

optik. Terdapat beberapa macam pengukuran jarak tidak langsung, diantaranya pengukuran 

dengan jarak kira-kira,yaitu menggunakan langkah dan skala pada peta. Sedangkan 

pengukuran langsung seperti pita ukur, range fender, EDMI (Electronic Distance 
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Measurement Instrument), dan sebagainya. Panjang langkah dapat diukur dengan cara 

berjalan beberapa kali dengan menghitung langkah pada suatu jarak atau garis yang 

ditentukan panjangnya. Dengan demikian dapat diatur jarak langkaj yang tetap (artificial 

pace). Oleh karena itu jarak antara dua titik di lapangan dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

Jarak (m) = Jumlah langkah × Panjang langkah (m) 

Odometer adalah suatu cara sederhana, dimana digunakan untuk mengukur jarak 

dengan menghitung jumlah putaran suatu roda yang diketahui kelilingnya. Untuk tanah-tanah 

yang permukaannya rata, ketelitian bisa mencapai 1%, tetapi di tanah kasar dan tidak rata, 

ketelitiannya sangat kurang, dimana jarak yang dicatat oleh odometer umumnya lebih besar 

dari jarak yang sebenarnya. Dengan mengetahui jumlah putaran roda bila digerakkan dari ke 

titik yang lain dan keliling roda tersebut, maka jarak antara dua titik dapat ditentukan. 

Jarak (m) = Keliling Roda × Jumlah Putaran Roda 

Pita ukur atau roll meter adalah alat yang paling umum digunakan dalam pengukuran 

jarak. Untuk mendapatkan jarak mendatar secara langsung dengan pita ukur dapat dilakukan 

dengan merentangkan pita ukur dalam keadaan mendatar. Apabila jarak antara dua titik yang 

diukur terlalu jauh, pengukuran harus dilakukan secara bertahap. 

Stadia adalah dua benang mendatar pada sebuah teropong (telescope), yang satu 

terletak di atas dan satunya lagi di bawah benang salib mendatar (horizontal cross hair) pada 

jarak yang sama. Jarak dari teropong ke satu titik dinyatakan dengan bagian satuan ukuran 

pada rambu ukur yang dipasang tegak di titik tadi dan terbaca diantara kedua benang stadia 

tersebut. Bila teropong dalam keadaan mendatar, maka jarak dihitung dengan rumus:  

H = (BA-BB) × k 

Dengan H = Jarak horizontal (m), BA = Bacaan benang stadia atas (m), BB = Bacaan benang 

stadia bawah (m), K = Konstanta, biasanya = 100. Metode pengukuran jarak pada tanah 

miring, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

 



BKPM Survey dan Pemetaan  

 

 

 

POLITEKNIK NEGERI JEMBER   9 
 
 

 

 

a. Rumus Koreksi 

Pengukuran jarak pada tanah dengan kemiringan 3 – 10 % dilakukan koreksi, 

sedangkan untuk tanah dengan kemiringan 1 – 2 % jarak miringnya secara langsung dapat 

diambil sebagai jarak horizontalnya. Apabila jarak miring diketahui (L) dan beda tinggi (V), 

maka jarak horizontal atau mendatar dapat diperoleh dari jarak miring dikurangi V² / 2L.  

H = L - V² / 2L 

b. Metode Bertingkat 

Pada tanah dengan kemiringan 3 – 10 %, pengukuran jarak dilakukan dengan metode 

bertingkat. Akan tetapi lebih baik jika metode bertingkat dikombinasikann dengan 

koreksinya. 

c. Metode Terpotong (Breaking Taping) 

Pengukuran cara terpotong-potong ini dipakai pada tanah dengan kemiiringan di atas 

10%. Pada saat pengukuran jarak horizontal dengan metode ini tidak menggunakan seluruh 

panjang pita ukur tetapi sipotong-potong setiap tanahnya bukan pada kedatarannya Jarak 

diperoleh dengan menjumlahkan jarak-jarak horizontalnya. Adapun jarak horizontalnya 

diperoleh dengan menerapkan rumus Phytagoras, yaitu : H = √ (L²-V²) 

d. Alat dan Bahan; 

1. Roll Meter      

2. Auto level 

3. Hand level 

4. Jalon, Pin, Rambu Ukur 

e. Prosedur Kerja 

 Latihan I : Praktekkan pengukuran jarak antara dua titik yang telah ditentukan dengan 

metode langkah, range fender, odometer, roll meter dan auto level. 

  Latihan II : Lakukan pengukuran jarak pada permukaan tanah miring dengan metode 

bertingkat dan terpotong, dengan menggunakan alat pita ukur dan auto level. Dimulai dari 

titik awal (A) ke titik akhir (B), kemudian diulang dari titik akhir (B) kembali ke awal 
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 Latihan III :Lakukan pengukuran keliling suatu bidang tanah dengan odometer, roll 

meter dan auto level. Pengukuran dimulai dari titik awal dan kembali ke titik awal 

semula.  

 Latihan IV : Lakukan pengukuran jarak pada peta yang telah ditentukan. Prosedurnya 

tentukan dua titik A dan B pada peta yang dimiliki skala tertentu, kemudian ukur jarak 

antara titik A dan B dengan penggaris atau curvimeter, lalu hitung jarak titik A dan B. 

 

f. Hasil dan Pembahasan  

-Dokumentasi tugas berupa laporan secara kelompok tentang sketsa pengukuran jarak 

seperti pada latihan I – IV. 

   - Mahasiwa menghitung jarak antara 2 titik yang telah ditentukan dengan berbagai alat ukur 

g. Rubrik Penilaian 

Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot 
Penilaian 

Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan 
utama dan mempertimbangkan 
kerumitan yang ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan studi kasus 

10%  

Solusi Rekomendasi Solusi dalam 
memecahkan studi kasus sesuai 
dengan permasalahan yang ada 

40%  

Presentasi & 
Laporan 

Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam 
bentuk laporan serta penyampain 
waktu presentasi 

20%  

Total  100%  
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Acara 3 

Materi Pembelajaran  : Pengukuran Sudut dan Arah 

Acara Praktikum/Praktik        :  Mahasiswa mampu melakukan pengukuran sudut dan arah 

secara komprehensif dan mendalam [C2. A2, P2] 

Tempat   : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu  : 1 X 120 Menit 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  : 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pengukuran sudut dan arah [C2, A2, 

P2] 

b. Indikator Penilaian : 

Kuliah 

1. Keberanian dan keaktifan menyampaiakn pendapat 

2. Ketepatan dalam menjelaskan pengukuran sudut dan arah 

Praktikum 

1. Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

2. Kemampuan menjelaskan pengukuran sudut dengan cara reiterasi dan repitisi 

3. Kemampuan melakukan pengukuran sudut horizontal dan vertikal 

4. Kemampuan menentukan besarnya sudut atau arah dengan system bearing dan 

azimuth 

5. Ketepatan dan kritis mengajukan pertanyaan dalam diskusi 

 

c. Dasar Teori: 

Pengukuran sudut dalam pemetaan digunakan sebagai bagian dari penentuan kerangka 

dasar bagi pemetaan wilayah yang bersangkutan. Sedangkan alat yang dipergunakan untuk 

mengukur sudut atau arah adalah theodolit dengan perlengkapannya yaitu statif, rambu ukur 

dan unting-unting. Theodolit dilengkapi dengan dua buah lingkaran pembacaan yang 

digunakan untuk penentuan sudut vertikal dan horizontal. Bagian penting alat ukur ini antara 

lain adalah teropong dan nivo yang fungsinya sama dengan yang terdapat pada alat ukur sipat 
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datar. Dalam praktek pengukuran sudut horizontal antara dua sisi terdapat dua cara 

pengukuran, yaitu cara reitarasi dan cara repetisi. 

a. Cara reiterasi 

Pada cara reiterasi, pengukuran sudut dilakukan dengan menyelesaikan pembacaan ke 

semua target yang tersedia pada satu kedudukan alat (kedudukan biasa). Setelah sampai pada 

pembacaan arah target yang terakhir kedudukan teropong diubah menjadi kedudukan luar 

biasa. Kemudian pengukuran ke arah target lainnya dilakukan mundur sampai ke arah target. 

b. Cara repetisi 

Pengukuran sudut dengan cara repetisi ini hanya dapat dilakukan dengan theodolit 

repetisi (bersumbu ganda). Cara ini hanya efektif digunakan pada pengukuran sudut tunggal. 

Umumnya pengukuran dilakukan sebanyak n kali.  

Pengukuran Sudut atau Arah Garis 

Bearing adalah suatu garis yang ditunjukkan oleh kwadran di mana garis tersebut 

terletak dan sudut-sudut yang dibentuk oleh garis itu terhadap garis meridian U – S pada 

kwadran tersebut.  

Garis OA terletak 40° antara Utara (U) dan Timur (T), maka bearing OA = U 40° T 

Garis OB terletak 55° antara Selatan (S) dan Timur (T), maka bearing OB = S 55° T 

Garis OC terletak 30° antara Selatan (S) dan Barat (B), maka bearing OC = S 30° T 

Garis OD terletak 75° antara Utara (U) dan Barat (B), maka bearing OD = U 75° B 

Jadi besarnya bearing adalah sudut antara 0° - 90° 

Due North, Jika bearing berpatokan arah utara atau berada di belahan bumi utara 

Due South, Jika bearing berpatokan arah selatan atau berada di belahan bumi selatan 

Jika sejajar meridian arah utara, bearing = U 0° (clock-wise system) 

Jika sejajar meridian arah selatan, bearing = S 0° (clock-wise system) 

Jika siku-siku meridian arah timur, bearing = U 90°T (clock-wise system) 

Jika siku-siku meridian arah barat, bearing = S 0°B (clock-wise system) 
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 Pengukuran azimuth (Az) dilakukan untuk mendapatkan arah sisi terhadap arah utara. 

Dalam pekerjaan pengukuran azimuth yang sederhana, maka pengukuran azimuth awal 

maupun akhir hanya dilakukan dengan menggunakan alat penunjuk arah utara magnetis 

(kompas). Azimuth dapat diperoleh hanya dengan pengukuran sudut arah pada satu sisi 

poligon saja (dua sisi poligon akan lebih baik). Azimuth adalah arah dari garis yang diberikan 

oleh sudut antara meridian dengan garis tersebut searah jarum jam (clock wise). Jika arah 

garis berdasarkan arah utara, kemudian searah jarum jam, maka azimuth tersebut berdasarkan 

Due North. Sedangkan apabila berdasarkan arah selatan, disebut Due South. Dalam surveying 

due south tidak digunakan, yang dipakai adalah sistem due north.  Contoh azimuth pada 

Gambar 26 di atas, arah garis  OA, OB, OC, OD adalah:  

Azimuth Garis OA =  40°   Azimuth Garis OB = 125° 

Azimuth Garis OA = 210°   Azimuth Garis OB = 285° 

 

Pengukuran Sudut Vertikal 

Sudut vertikal adalah sudut yang terbentuk perpotongan antara dua garis pada satu 

bidang vertikal. Pada prakteknya salah satu garis pada sudut vertikal adalah garis horizontal. 

Pengukuran sudut vertikal diperlukan untuk konversi jarak miring menjadi jarak horizontal 

atau mendatar. Sedangkan ketelitian pengukuran sudut vertikal yang paling berpengaruh 

adalah kesalahan indeks. Prosedur pengukuran sudut vertikal secara rinci sebagai berikut. 

1. Aturlah theodolit di atas titik yang bersangkutan dalam kedudukan biasa dan letakkan 

bayangan gelembung nivoU dalam kedudukan berimpit. 

2. Bidiklah target dengan cermat, periksalah gelembung nivo U agar tetap pada 

kedudukannya 

3. Putar teropong pada kedudukan luar biasa,lakukan pembidikan target yang sama. 

4. Hasil rata-rata kedua pembacaan tersebut akan menghilangkan pengaruh salah indeks. 
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d.Alat dan bahan: 

- Pita ukur 

- Kompas  

- Abney level    

- Contour linier 

- Auto level 

- Theodolit 

- Jalon, Rambu ukur, Pin, Busur derajat 

 

e. prosedur Kerja 

Latihan I : Pengukuran Sudut Horizontal 

Lakukan pengukuran sudut horizontal secara bergantian dengan menggunakan pita ukur, 

kompas, prismatic, auto level, theodolit, dari titik-titik yang telah ditentukan. Lakukan 

pengulangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian catatlah pada buku lapangan. 

 Latihan II : Pengukuran Sudut Vertikal 

Lakukan pengukuran sudut vertikal titik-titik yang telah ditentukan dengan abney level, 

clino meter, contour linier, kompas, pita ukur, theodolit.  

Latihan III : Pengukuran Sudut dengan Metode Reterasi dan Repitisi 

Lakukan pengukuran sudut dengan theodolit pada titik-titik yang telah ditentukan dengan 

metode reiterasi dan repetisi. kemudian catatlah hasil pengukuran pada catatan lapangan 

Latihan IV : Pengukuran Poligon Tertutup  

Buatlah poligon tertutup segi banyak pada areal yang telah ditentukan dengan teliti. 

Tentukan besarnya sudut dalam pada poligon segi banyak dan ukur panjang setiap sisi 

poligon yang terbentuk.  

f.Hasil dan Pembahasan  

- Dokumentasi tugas berupa laporan secara kelompok tentang sketsa pengukuran sudut 

horizontal, sudut vertikal, reterasi dan repitisi, serta poligon tertutup. 
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- Mahasiswa membuat laporan berupa analisis besarnya sudut horizontal atau arah 

dengan sistem bearing dan azimuth dari data-data hasil pengukuran 

- Mahasiswa membuat laporan berupa laporan tentang pengukuran sudut horizontal 

dengan  theodolit dengan cara reiterasi dan repitisi 

g. Rubrik Penilaian 

Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot 
Penilaian 

Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan 
utama dan mempertimbangkan 
kerumitan yang ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan studi kasus 

10%  

Solusi Rekomendasi Solusi dalam 
memecahkan studi kasus sesuai 
dengan permasalahan yang ada 

40%  

Presentasi & 
Laporan 

Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam 
bentuk laporan serta penyampain 
waktu presentasi 

20%  

Total  100%  
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Acara 4 

Materi Pembelajaran  : Pengukuran Beda Tinggi 

Acara Praktikum/Praktik        :  Mahasiswa mampu melakukan pengukuran Beda Tinggi 

secara komprehensif dan mendalam [C2. A2, P2] 

Tempat   : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu  : 1 X 120 Menit 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  : 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pengukuran beda tinggi [C2, A2, P2] 

b. Indikator Penilaian : 

Kuliah 

- Keberanian dan keaktifan menyampaiakn pendapat 

- Ketepatan dalam menjelaskan pengukuran Beda Tinggi 

Praktikum 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Kemampuan menjelaskan metode pengukuran beda tinggi yang cocok dipakai 

sesuai dengan keperluan daerah pengukuran setempat. 

- Kemampuan melakukan pengukuran alat penyipat datar untuk melakukan 

pengukuran beda tinggi 

- Kemampuan melakukan pengukuran beda tinggi dengan cara deffrential leveling, 

profile leveling dan penyipan datar luas 

- Ketepatan dan kritis mengajukan pertanyaan dalam diskusi 

 

c. Dasar Teori: 

Pengukuran beda tinggi atau leveling adalah pekerjaan pengukuran jarak vertikal 

langsung atau tidak langsung dengan tujuan untuk menentukan beda tinggi atau elevasi dua 

titik atau tempat kedudukan. Beda elevasi antara dua titik adalah jarak vertikal antara dua 

level surface, dimana kedua titik tersebut terletak. Elevasi suatu tempat adalah jarak vertikal 

di atas atau di bawah suatu level surface yang disebut datum. Datum yang sering digunakan 
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sebagai bidang referensi atau acuan adalah rata-rata tinggu permukaan laut (mean sea level), 

sedangkan datum yang bukan mean sea level biasanya sudah diketahui elevasinya terhadap 

mean sea level. Datum mean sea level mempunyai elevasi = 0. Sifat datar adalah proses 

penentuan ketinggian dari sejumlah titik atau pengukuran perbedaan elevasi. Perbedaan 

tinggi antara titik dapat ditentukan dengan garis sumbu pada pesawat (alat ukur) yang 

ditunjukkan pada rambu yang vertikal. Pengukuran sipat datar bertujuan mencari beda tinggi 

antara dua titik yang diukur. Apabalia sebuah tinggi dari dua buah titik diketahui 

kedudukannya dan tinggi titik pertama diketahui, maka tinggi titik kedua dapat dihitung. 

Tinggi titik pertama (hı) dapat didefinisikan sebagai koordinat lokal ataupun terikat dengan 

titik lain yang telah diketahui tingginya.  

Dengan pesawat sipat datar dapat ditentukan selisih ketinggian melalui suatuu bidang 

horizontal. Garis bidik adalah suatu garis horizontal yang menembus titik tengah teropong. 

Apabila teropong diputar maka garis bidik akan membentuk suatu bidang dan bila 

teropongnya horizontal, maka garis bidiknya juga akan horizontal.Alat penyipat datar 

merupakan alat yang dapat membuat bidang bidikan sejajar bidang nivo. 

a. Alat ukur Sipat Datar Otomatis (Automatic Level) 

Pada automatic level ini sistem pengaturan garis bidik yang tidak tergantung pada 

nivo yang terletak di atas teropong. Hanya dengan mendatarkan bidang nivo kotakk (secara 

kasaran) melalui ketiga sekrup penyetel, maka secara otomatis sebuah bandul menggantikan 

fungsi novo tabung di atas dalam mendatarkan garis jurusan nivo ke target yang dikehendaki.  

b. Rambu Ukur 

Umumnya rambu ukur berbentuk sebuah mistar  ukur yang besar dengan skala 

terkecilnya adalah centimeter. Satu bagian skala rambu besarnya 10 cm dan ditandai oleh dua 

bagian yang dihubungkan dan terpisah. Lebar 1-5cm. 

c. Teknik Pengukuran Beda Tinggi 

Cara pertama pesawat didirikan pada salah satu titik(misalnya titik A) dan diukur tinggi 

dari permukaan tanah sampai dengan pusat lensa pesawat (TI = tinggi instrumen). Pada titik 
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B didirikan rambu ukur dan baca benang tengahnya, maka beda tinggi antara titik A dan titik 

B = tinggi pesawat dikurangi pembacaan benang tengah (BT). Beda Tinggi (∆ h) = TI - BT 

Cara kedua pesawat didirikan diantara dua titik. Pada titik A dan titik B didirikan rambu 

ukur dan baca benang tengahnya masing-masing bacaan belakang dan bacaan muka. Beda 

tinggi antara titik A dan titik B = bacaan benang tengah belakang (B) dikurangi bacaan 

benang tengah muka (M). Beda Tinggi (∆ h) = B – M. 

Cara ketiga pesawat didirikan diluar titik A dan titik B. Di atas titik A&  B didirikan rambu 

ukur. Benang tengah dititik A dan titik  B dibaca,beda tinggi antara titik A dan B = bacaan 

benang tengah di A dikurangi bacaan benang tengah di B. Beda Tinggi (∆ h) = BTA –BTB 

Cara ketiga ini dilaksanakan dalam keadaan terpaksa jika harus melalui rintangan seperti 

sungai dan tidak memungkinkan penggunaan cara 1 dan cara 2. Perlu diperhatikan bahwa 

bacaan belakang selalu bertanda positif (+), sedangkan bacaan muka bertanda negatif (-). 

d. Metode Pengukuran Beda Tinggi 

Terdapat tiga metode pengukuran beda tinggi atau leveling yang umum dilakukan 

dengan masing-masing tujuan yang berbeda, yaitu: Pengukuran beda tinggi secara tidak 

langsung,yaitu pengukuran beda tinggi yang dilakukan dengan mengukur jarak miring dan 

sudut vertikalnya dengan mempergunakan rumus-rumus ilmu ukur segitiga. Barometic 

leveling, yaitu pengukuran beda tinggi suatu tempat dengan cara mengukur perbedaan 

tekanan udara (atmospheric pressure) dengan barometer. Barometic leveling terutama 

dipergunakan untuk mengukur beda tinggi dengan ketelitian yang sangat rendah. 

Pengukuran beda tinggi secara langsung, yaitu pengukuran beda tinggi dengan 

pengukuran jarak vertikal secara langsung. Istilah-istilah yang perlu diketahui pada 

pengukuran beda tinggi secara langsung, yaitu: 

 BM (Bench Mark); yaitu satu titik atau tempat yang dipakai sebagai dasar leveling 

selanjutnya, dimana lokasi dan elevasinya telah diketahui. Titik ini merupakan titik 

permanen (Permanent established point). Bench Nark diberi simbol : X 
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 TP ( Turning Point); yaitu titik yang dapat dipakai sebagai dasar leveling selanjutnya 

dimana elevasinya didasarkan pengukuran terhadap BM, TP dalam leveling bisa lebih 

dari satu, selama pengukuran masih dilakukan. Jadi sifatnya sementara simbol: O. 

 BS (Back Sight atau +S); yaitu pandangan atau bidikan dari tempat yang belum diketahui 

elevasinya ke arah tempat yang sudah diketahui elebasinya, misalnya ke arah BM/TP. 

 FS (Fore Sight atau –S); yaitu pandangan atau bidikan dari titik yang diketahui 

elevasinya BM atau TP ke arah titik yang belum diketahui elevasinya ayau yang akan 

diukur tingginnya., HI (Height of Instrument); yaitu tinggi alat terhadap elevasi 0. 

e. Jenis Pengukuran Beda Tinggi 

1. Differential Leveling (Penyipatan datar memanjang) 

Pada pengukuran penyipatan datar memanjang paling sedikit dilakukan dua kali 

pembacaan, yaitu pembacaan rumus belakang (BS = Back Sight) dan pembacaan rambu 

muka (FS = Fore Sight) untuk setiap kali alat berdiri (set up). Kedua seri data inilah yang 

kemudian dioalah sehingga menghasilkan data beda tinggi dan jarak antara kedua titik 

tersebut. Contoh perhitungan pengukuran beda tinggi dengan differential leveling,  

 

SET UP 

TITIK 

UKUR 

PEMBACAAN RAMBU 

UKUR 

ELEVASI 

(m) 

JARAK 

(m) 

KET 

BA BT BB 

I A 3.023 2.792 2.561 100.00 46.20 TBM 

 TP 1 2.361 1.927 1.492 100.87 86.90  

II TP 1 3.987 3.987 3.722 100.87 53.10  

 TP 2 0.907 0.571 0.234 104.02 67.30  

III TP 2 2.909 2.758 2.606 104.02 30.30  

 TP 3 1.492 1.301 1.110 105.48 38.20  

IV TP 3 3.681 3.415 3.148 105.48 53.30  

 B 1.295 0.894 0.492 108.00 80.30  

Tabel 3. Cross Check Hasil Perhiungan Beda Tinggi 
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SET UP 

TITIK 

UKUR 

PEMBACAAN RAMBU UKUR ELEVASI 

(m) 

JARAK 

(m) 

KET 

BS HI FS 

 A 2.792 102.792  100  TBM 

I      133.10  

 TP 1 3.722 104.587 1.927 100.87   

II      120.40  

 TP 2 2.758 106.774 0.571 104.02   

III      68.50  

 TP 3 3.415 108.888 1.301 105.47   

IV      133.60  

 B   0.894 107.99   

        

CROSS CHEX 12.687  4.693 7.99 455.60  

2. Profile Leveling (Penyipat datar profil) 

 Profile leveling adalah pekerjaan penentuan elevasi dari beberapa titik yang berjajar 

pada interval tertentu sepanjang garis yang diperlukan bagi penggambaran profil didalam 

areal tersebut. Prinsipnya hampir sama dengan metode differential leveling, tetapi ini hanya 

menggunakan 1 BS dengan sebanyak mungkin FS.  

Penyipat Datar Luas 

Pengukuran penyipan datar luas ini biasanya digunakan untuk membuat peta kontur. 

Pengukuran dimulai dengan pembuatan kerangka dasar vertikal kemudian dari masing-

masing titik kerangka diukur tinggi titik-titik detail.  Keadaan tinggi rendah suatu daerah 

digambarkan oleh garis-garis tinggi atau kontur. Garis kontur adalah garis khayal yang 

menghubungkan secara berurutan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama. 

SET UP TITIK 

UKUR 

PEMBACAAN RAMBU UKUR ELEVASI 

(m) 

KET 

BS HI FS 

I 0+00 3.909 103.909  100.00 TBM 

 0+25   1.492 102.40  
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 0+50   1.890 102.02  

II 0+75 0.909 104.714 0.104 103.81  

 1+00   1.219 103.50  

 1+25   1.754 102.97  

 1+50   1.492 103.23  

 1+75   3.895 100.82  

 2+00   2.890 101.83  

III 2+25 1.122 103.724 2.117 102.60  

 2+50   1.606 102.12  

 2+75   3.975 99.75  

 3+00   2.306 101.42  

CROSS CHEX 5.940  4.527 1.41  

   

d.Alat dan Bahan 

a. Roll meter 

b. Auto level 

c. Kompas, rambu ukur, Jalon, pin 

 

e.Prosedur Kerja 

Latihan I : Temtukan beda tinggi antara dua titik A& B dengan cara defferential leveling, 

mulai dari titik A ke titik B selanjutnya dibalik dengan titik awal dari titik B ke titik A.  

Latihan II : Tentukan beda tinggi sederetan titik-titik dalam satu garis lurus untuk 

menggambarkan profil permukaan tanahnya dengan cara pengukuran profile leveling. 

Prosedur pelaksanaan seperti dijelaskan pada teori. Dimana harus dibuat dahulu garis lurus 

pada permukaan tanah yang akan di profile leveling, kemudian sepanjang garis tersebut 

tentukan titik-titik yang mempunyai berubahan nyata elevasinya dan ukur jaraknya. Titik 

sepanjang garis, kemudian pengukuran beda tinggi dengan penyipat datar.  

Latihan III : Lakukan praktek pengukuran beda tinggi dan jarak horizontal secara melingkar, 

dimulai dari TBM dan kembali ke TBM lagi. 

Latihan IV : Tentukan tinggi titik-titik dalam suatu wilayah yang telah dibuat grid dengan 

ukuran tertentu, dengan cara pengukuran penyipat datar luas secara tidak langsung. 

Kemudian gambar garis konturnya. Prosedur pelaksanaan seperti dijelaskan pada teori. 
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Buatlah titik-titik grid pada wilayah pengukuran dengan ukuran (10 X 10) meter, kemudian 

lakukan pengukuran beda tinggi pada setiap titik grid. Catatlah hasil pengukuran pada buku 

catatan lapangan. 

 

f.Hasil dan Pembahasan 

- Dokumentasi tugas berupa laporan kelompok tentang sketsa pengukuran beda tinggi  

- Mahasiswa membuat laporan berupa gambar hasil praktikum seduai standart 

penggambaran dengan form standar dalam ukur wilayah 

- Mahasiswa membuat laporan berupa garis kontur dengan interval tertentu dari hasil 

pengukuran penyiapt dasar luas (system grid) 

 

g.Rubrik Penilaian 

Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot 
Penilaian 

Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan 
utama dan mempertimbangkan 
kerumitan yang ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan studi kasus 

10%  

Solusi Rekomendasi Solusi dalam 
memecahkan studi kasus sesuai 
dengan permasalahan yang ada 

40%  

Presentasi & 
Laporan 

Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam 
bentuk laporan serta penyampain 
waktu presentasi 

20%  

Total  100%  
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Acara 5 

Materi Pembelajaran  : Pengukuran Luas 

Acara Praktikum/Praktik        :  Mahasiswa mampu melakukan pengukuran Luas secara 

komprehensif dan mendalam [C2. A2, P2] 

Tempat   : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu  : 1 X 120 Menit 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  : 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pengukuran Luas [C2, A2, P2] 

b. Indikator Penilaian : 

Kuliah 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Ketepatan dalam menjelaskan pengukuran Luas 

Praktikum 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Kemampuan menentukan luas suatu wilayah dengan menggunakan angka 

pengukuran yang menyatakan jarak 

- Kemampuan menggunakan pendekatan rumus matematika untuk menghitung luas 

suatu wilayah 

- Kemampuan menggambar bentuk wilayah dengan batas-batas yang telah diukur 

luasnya 

- Ketepatan dan kritis mengajukan pertanyaan dalam diskusi 

 

c. Dasar Teori: 

Penentuan luas dengan menggunakan angka-angka yang menyatakan jarak adalah 

apabila pengukuran wilayah dilakukan dengan maksud untuk menentukan luas, maka wilayah 

itu akan dibagi dalam segitiga, trapesium. Penentuan luas dengan menggunakan koordinat 

adalah menghitung luas suatu wilayah dengan angka yang diproyeksikan pada sistem 
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koordinat titik batas suatu wilayah. Disamping itu penentuan luas wilayah juga dapat dihitung 

dengan cara setengah grafis, grafis penuh dan mekanis grafis.. 

a. Empat Persegi Panjang atau Persegi 

Luas = panjang x lebar atau sisi x sisi 

b. Parallelogram; bidang empat sisi dengan dua sisi yang berhadapan saling sejajar. 

Luas = alas x tinggi 

c. Trapezoid; bidang empat sisi dengan sepasang sisi yang berhadapan sejajar 

Luas = tinggi x rata-rata sisi sejajar (Luas = t x (a+b)/2) 

d. Segitiga; ada tiga cara untuk mencari luas sebuah segitiga 

Segitiga dengan alas dan tinggi diketahui 

Luas = ½ alas x tinggi  (Luas = ½ a x t) 

Segitiga dengan ketiga sisinya diketahui 

S  = ½ (a+b+c)   Luas = √s (s-a) (s-b) (s-c) 

Segitiga dengan dengan 2 sisi dan sudut antara 2 sisi itu diketahui 

Luas = ½ b c sin    Luas = ½ a c sin     Luas = ½ a b sin   

e. Segi empat tak beraturan; perhitungan luas dengan cara membagi bidang tersebut atas dua 

segitiga, sehingga didapatkan bentuk segitiga sebagaimana rumusan yang telah diketahui. 

f. Bidang dengan sisi banyak; untuk perhitungan luas sedapat mungkin membagi atas beberapa 

segitiga dan menghitung luas segitiga dengan apa yang diketahui. 

g. Bidang dengan sisi lengkung atau tidak lurus; perhitungan luas dapat dilakukan dengan 

membagi bidang atas koordinat-koordinat dengan jarak yang sama (d). 

 Untuk bidang dengan sisi lengkung, perhitungan luas dapat dilakukan dengan 

pendekatan dua rumus matematika, yaitu: 

1. Rumus Trapezoidal; bidang harus dibagi atas koordinat dengan jarak yang sama (d),  

Luas = d (ho/2+ ∑  +hn/2) 

2. Rumus 1/3 dari Simpson; bidang harus dibagi atas koordinat-koordinat dengan jarak sama 

(d), tetapi jumlah koordinat harus genap,  

Luas = d/3 (ho+2 ∑        +4 ∑         + hn) 
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d Alat dan Bahan 

- Pita ukur 

- Pin, unting-unting, jalon 

- Kompas, Auto level 

- Rambu ukur, penggaruis, jangka  

 

e.Prosedur Kerja 

Latihan I : Perhitungan luas pada Bidang teratur Hitunglah luas pada bidang teratur yang 

telah disediakan dengan unsur unsur yang telah diketahui, seperti dalam contoh kasus yang 

dapat ditentukan sendiri oleh kelompok kerja mahasiswa. Kemudian hitunglah luas  

 Latihan II : Pengukuran Luas dengan Metode Segitiga Lakukan pengukuran luas suatu 

wilayah yang telah ditentukan batas-batasnya dengan metode segitiga. Pertama luas wilayah 

dibagi menjadi segitiga-segitiga, kemudian ukurlah panjang sisi masing- masing segitiga 

yang terbentuk secara keseluruhan. Catat Dan gambarlah hasil pengukuran  

Latihan III : Pengukuran Luas dengan Metode Trapezoidal Lakukan pengukuran luas 

suatu wilayah yang sama dengan wilayah yang telah ditentukan untuk pengukuran luas 

dengan metode segitiga, kemudian lakukan pengukuran luas dengan metode trapezoidal,. 

Pertama buatlah garis lurus yang relatif membelah ditengah-tengah wilayah yang akan diukur 

luasnya. Kemudian tentukan titik-titik sepanjang garis dengan jarak (d) atau lebar segmen 

trapezoidal yang sama besar. dari titik tersebut buatlah garis tegak lurus, kemudian ukurlah 

panjang garis tegak lurus tersebut sampai batas wilayah yang diukur atau panjang (h).  

Latihan IV : Pengukuran Luas pada Peta Lakukan pengukuran luas pada peta yang telah 

ditentukan dengan planimeter. Ikutilah garis batas-batas wilayah pada peta yang akan diukur 

luasnya, dari titik awal berputar searah jarum jam sampai kembali pada titik semula. catatlah 

skala peta dan hasil pengukuran pada counter pada planimeter, dengan pendekatan rumus 

terntentu, maka luas peta dapat ditentukan. 
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f.Hasil dan Pembahasan 

- Dokumentasi tugas berupa laporan kelompok tentang gambar yang telah diberi 

keterangan luas wilayah 

- Mahasiswa membuat laporan berupa gambar hasil praktikum seduai standart 

penggambaran dengan form standar dalam ukur wilayah, perhitungan dengan rumus 

sesuai bidang teratur dua dimensi dalam penentuan luas wilayah, perhitungan luas 

wilayah dari hasil pengukuran dengan metode segitiga dan trapezoidal, gambar batas-

batas wilayah yang telah diukur luasnya pada kertas mm-blok dengan skala yang telah 

ditentukan, luasnya dengan planimeter 

 

g.Rubrik Penilaian 

Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot 
Penilaian 

Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan 
utama dan mempertimbangkan 
kerumitan yang ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan studi kasus 

10%  

Solusi Rekomendasi Solusi dalam 
memecahkan studi kasus sesuai 
dengan permasalahan yang ada 

40%  

Presentasi & 
Laporan 

Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam 
bentuk laporan serta penyampain 
waktu presentasi 

20%  

Total  100%  
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Acara 6 

Materi Pembelajaran  : Pembuatan Peta Kontur dengan metode grid 

Acara Praktikum/Praktik        :  Mahasiswa mampu melakukan Pembuatan Peta Kontur 

dengan Metode grid[C2. A2, P2] 

Tempat   : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu  : 1 X 120 Menit 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  : 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pembuatan dan analisis peta kontur 

[C2, A2, P2] 

b. Indikator Penilaian : 

Kuliah 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Ketepatan dalam pembuatan dan analisis peta kontur 

Praktikum 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Kemampuan menentukan pembagian lahan ke dalam kotak (grid) dan menentukan 

elevasinya 

- Kemampuan menggambarkan garis kontur dengan interval tertentu sehingga 

terbentuk peta kontur pada suatu wilayah 

- Ketepatan dan kritis mengajukan pertanyaan dalam diskusi 

 

c. Dasar Teori: 

Pemetaan topografi unntuk mencari ketinggian / elevasi diantara dua titik yang sudah 

diketahui, dapat dilakukan dengan cara interpolasi. Terdapat tiga cara interpolasi dalam 

pembuatan peta kontur, yaitu perkiraan cara ini paling sederhana dan cepat, Sedangkan cara 

kedua menggunakan grafis, ketiga dengan perhitungan secara matematika sederhana, 

hasilnya lebih valid tetapi dibutuhkan waktu lebih lama dibandingkan cara pertama dan 

kedua. Penentuan luas dengan menggunakan angka-angka yang menyatakan jarak adalah 
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apabila pengukuran wilayah dilakukan dengan maksud untuk menentukan luas, maka wilayah 

itu akan dibagi dalam segitiga-segitiga, trapesium. Pada peta topografi, tinggi rendahnya titik-

titik pada bidang tanah biasanya digambarkan dengan suatu garis kontur. Peta yang 

menggambarkan garis kontur sebagai tujuan utama dinamakan peta kontur.  

Garis kontur adalah suatu garis bayangan atau khayalan yang melalui titik-titik pada 

bidang tanah yang mempunyai tinggi atau elevasi yang sama. Contoh garis kontur adalah 

garis pinggir dari suatu danau. Pada peta, garis-garis kontur digambarkan bersama dengan 

angka yang menunjukkan elevasinya, seperti diperlihatkan pada Gambar di bawah ini. 

60

61

62

 

Gambar 6.1 Garis Kontur dengan Elevasinya 

Sifat-sifat khas garis kontur yang perlu diperhatikan antara lain: 

 Jarak mendatar dua garis kontur pada interval kontur yang sama akan makin rapat. 

 Garis kontur akan seragam berjarak sama pada tanah dengan lereng yang seragam  

 Garis-garis kontur tidak akan berpotongan kecuali dalam keaadan khusus. 

 Pada permukaan datar, garis kontur akan merupakan garis lurus, berjarak sama dan 

sejajar. 

Interval kontur atau jarak interval/beda tinggi antara dua garis kontur tergantung pada 

kemiringan tanah (slope), skala peta, detail daripada pengukuran dan tujuan penggunaan peta. 

Sedangkan kemiringan tanah (slope), semakin besar kemiringan permukaan tanah, interval 

kontur yang dipakai biasanya lebih besar. Dan apabila skala peta yang digunakan semakin 

kecil, maka interval kontur yang digunakan semakin besar. Sementara itu pengukuran detail 

semakin teliti, semakin kecil interval kontur yang digunakan. 

Salah satu metode penentuan titik-titik detail di lapangan dapat dilakukan dengan 

metode grid. Metode ini lebih cocok digunakan pada pengukuran untuk pembuatan peta skala 
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besar, misal 1 : 1200, lahan yang diukur tertutup vegetasi hutan dan topografinya relatif 

seragam. Disamping itu lahan berbentuk segi empat atau mendekati segi empat. 

Lahan dibagi ke dalam bentuk-bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang 

dengan cara memasang pin atau patok dengan jarak 10 x 10 m sampai dengan 50 x 50 m. 

Pengukuran untuk pematokan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan roll meter dan 

jalon, kemudian diberi nomor seperti pada Gambar 2, yaitu ke arah sumbu X (absis) diberi 

nomor urut (1,2,3, dan seterusnya) ke arah sumbu Y (ordinat) dengan abjad (A,B,C,.....dan 

seterusnya), dengan demikian setiap titik pada grid mempunyai nomor tersendiri, yaitu 

gabungan antara huruf dan angka (A1,B3,D4,.....dan seterusnya). 

A

B

C

D

1 2 3 4  
A

B

C

D

1 2 3 4
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Gambar 6.2 Prosedur dan contoh Pengukuran Grid Method 

 Pengukuran ketinggian atau elevasi dilakukan terhadap titik-titik pada grid tersebut 

secara bergantian. Dimulai dari TBM (Tempory Bench Mark) titik yang diasumsikan sudah 

diketahui elevasinya, kemudian titik-titik grid yang terdekat dalam satu set up alat. Jika 

memungkinkan semua titik-titik grid diselesaikan pengukuran elevasinya dalam satu set up, 

tetapi jika memungkinkan maka harus dilakukan pindah set up berikutnya, dan seterusnya, 

sehingga seluruh titik-titik dalam grid yang telah dibuat dapat diukur elevasinya. Tahapan 

kegiatan dalam pembuatan peta kontur adalah sebagai berikut: 

  Memilih skala peta dan interval kontur. 
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 Memplotkan posisi horizontal. 

 Memplotkan posisi vertikal atau ketinggian. 

d. Penarikan garis kontur 

Garis kontur ini ditarik melalui titik-titik dengan ketinggian atau elevasi dan interval 

kontur yang telah ditentukan. Titik-titik tersebut dapat berada tepat pada grid atau 

diantaranya. Penentuan titik-titik untuk penarikan garis kontur diantara titik-titik grid ini 

dilakukan secara proporsional dan interpolasi. Contoh hasil pengukuran dan pembuatan peta 

kontur dengan metode grid secara sederhana dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. 

 

d.Alat dan Bahan 

- Auto level, roll mete 

- Kompas, Jalon, pin, rambu ukur 

- Unting-unting, rapido 

- Penggaris, kertas mm blok, kertas kalkir 

 

e.Prosedur Kerja 

a. Kenali batas-batas wilayah yang akan dipetakkan. 

b. Menentukan dua pasang garis utama yang saling tegak lurus dengan jarak sesuai dengan 

ukuran grid yang akan dibuat. 

c. Ukurlah dengan jarak yang sama atau sesuai dengan ukuran grid sepanjang garis utama, 

dan berikan nomor pada titik ukur yang tebentuk. 

d. Tentukan titik ukur lain dengan cara memberikan pin atau patok pada titik perpotongan 

garis yang saling tegak lurus secara berurutan dan berpedoman pada garis utama  

e. Lakukan pengukuran sebanyak mungkin titik-titik yang mampu dibaca, jika tidak 

memungkinkan pindahkan auto level ke tempat yang representatif berikutnya. 

f.Hasil dan Pembahasan 

- Dokumentasi tugas berupa laporan kelompok tentang peta kontur pada wilayah yang 

telah ditentukan dengan auto level. 
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g.Rubrik Penilaian 

Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot 
Penilaian 

Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan 
utama dan mempertimbangkan 
kerumitan yang ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan studi kasus 

10%  

Solusi Rekomendasi Solusi dalam 
memecahkan studi kasus sesuai 
dengan permasalahan yang ada 

40%  

Presentasi & 
Laporan 

Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam 
bentuk laporan serta penyampain 
waktu presentasi 

20%  

Total  100%  
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Acara 7 

Materi Pembelajaran  : Pemetaan Batas Wilayah dengan Metode Segitiga 

Acara Praktikum/Praktik        :  Mahasiswa mampu melakukan Pemetaan Batas Wilayah 

dengan Metode Segitiga [C2. A2, P2] 

Tempat   : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu  : 1 X 120 Menit 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  : 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan Pemetaan Batas Wilayah dengan 

Metode Segitiga [C2, A2, P2] 

b. Indikator Penilaian : 

Kuliah 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Ketepatan dalam pembuatan peta batas wilayah dengan metode segitiga 

Praktikum 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Kemampuan menentukan batas wilayah dan luas suatu wilayah dengan 

menggunakan metode segitiga. 

- Kemampuan Memetakan dan menggambarkan bentuk wilayah dengan batas-batas 

yang telah diukur luasnya. 

- Ketepatan dan kritis mengajukan pertanyaan dalam diskusi 

 

c. Dasar Teori: 

Penentuan luas dengan menggunakan angka-angka yang menyatakan jarak adalah 

apabila prngukuran wilayah dilakukan dengan maksud untuk menentukan luas, maka wilayah 

itu akan dibagi dalam segitiga-segitiga, trapesium atau bentuk-bentuk yang mana dengan 

mudah dicari luasnya. Penentuan luas dengan menggunakan koordinat adalah menghitung 

luas suatu wilayah dengan angka-angka yang diproyeksikan pada sistem koordinat titik-titik 

batas suatu wilayah. Disamping itu penentuan luas suatu wilayah juga dapat dihitung dengan 
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cara setengah grafis, grafis penuh dan mekanis grafis, semua itu tergantung kondisi data yang 

mendukungnya. Bentuk bidang dan rumus matematika yang umum digunakan dalam 

pengukuran luas suatu wilayah yang diketahui sisinya. Ada tiga cara untuk mencari luas 

sebuah segitiga, seperti berikut ini. 

Segitiga dengan alas dan tinggi diketahui 

Luas = ½ alas x tinggi         Luas = ½ a x t 

Segitiga dengan ketiga sisinya diketahui 

s = ½ keliling     s= ½ (a+b+c)    Luas= √s (s-a) (s-b) (s-c) 

Segitiga dengan ketiga sisinya diketahui 

Luas = ½ b c sin   Luas = ½ a c sin       Luas= ½ a b sin   

 

d. Alat dan Bahan 

Theodolit, Pita ukur, Pin, Jalon, Rambu ukur  

e.prosedur Kerja 

Latihan I : Perhitungan luas dengan Metode Segitiga 

Lakukan pengukuran luas suatu wilayah yang telah ditentukan batas-batasnya dengan metode 

segitiga. Pertama luas wilayah dibagi menjadi segitiga-segitiga, kemudian ukurlah panjang 

sisi masing- masing segitiga yang terbentuk secara keseluruhan.  

Latihan II : Pengukuran Luas dengan Pada Peta 

 Lakukan pengukuran luas pada peta yang telah ditentukan dengan planimeter. Ikutilah garis 

batas wilayah pada peta yang akan diukur luasnya, dari titik awal berputar searah jarum jam 

sampai kembali pada titik semula. Kemudian catatlah skala peta dan hasil pengukuran yang 

ditunjukkan counter pada planimeter, dengan pendekatan rumus tertentu, maka luas peta  

 

f.Hasil dan Pembahasan  

- Dokumentasi tugas berupa laporan kelompok tentang luas wilayah dari hasil 

pengukuran dengan metode segitiga, trapezoidal, Gambar batas-batas wilayah dikertas 

mm-blok dengan skala terentu dan luasnya dengan planimeter 
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g.Rubrik Penilaian 

Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot 
Penilaian 

Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan 
utama dan mempertimbangkan 
kerumitan yang ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan studi kasus 

10%  

Solusi Rekomendasi Solusi dalam 
memecahkan studi kasus sesuai 
dengan permasalahan yang ada 

40%  

Presentasi & 
Laporan 

Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam 
bentuk laporan serta penyampain 
waktu presentasi 

20%  

Total  100%  
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Acara 8 

Materi Pembelajaran  : Pemetaan Topografi 

Acara Praktikum/Praktik        :  Mahasiswa mampu melakukan Pemetaan Topografi [C2. A2, 

P2] 

Tempat   : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu  : 1 X 120 Menit 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  : 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan Pemetaan Topografi [C2, A2, P2] 

b. Indikator Penilaian : 

Kuliah 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Ketepatan dalam pembuatan peta topografi 

Praktikum 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Kemampuan menggunakan metode topografi sesuai dengan kondisi lapangan 

- Ketepatan dan kritis mengajukan pertanyaan dalam diskusi 

 

c. Dasar Teori: 

Peta topografi selain menyajikan konfigurasi lahan yang diperlihatkan oleh adanya 

garis-garis kontur. Peta topografi sangat dibutuhkan sebagai alat bantu dalam berbagai 

perencanaan kegiatan, seperti peningkatan sarana fisik, ekploitasi sumber daya alam 

a. Pengukuran Topografi dan Pemetaan 

Topografic surveying menentukan ukuran, bentuk dan lokasi yang sebenarnya dari 

suatu bidang tanah. Lokasi dari tempat pada bidang adalah bidang planimeteri, dan 

konfigurasi dari bentuk permukaan tanahnya adalah topografi. Pemetaan topografi untuk 

mencari ketinggian diantara dua titik yang sudah diketahui, dapat dilakukan dengan cara 

interpolasi (perkiraan; grafis dan perhitungan secara matematika sederhana) 

b. Kontur 
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Pada peta topografi, tinggi rendahnya titik-titik pada bidang tanah biasanya 

digambarkan dengan suatu garis kontur. Hal ini merupakan contoh peta topografi yang 

menggambarkan suatu keadaan tiga dimensi dalam bentuk gambar dua dimensi. Garis kontur 

adalah suatu garis bayangan melalui titik pada bidang tanah yang tinggi dan elevasi sama. 

c. Skala Peta 

Skala adalah perbandingan satuan ukuran yang digunakan pada peta atau gambar 

dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Penggunaan skala pada peta topografi, dibagi atas 

tiga ukuran, yaitu skala besar (large scale) dengan perbandingan1:100 atau kurang, skala 

sedang (intermediate scale) dengan perbandingan antara 1:100 sampai dengan 1:1000, dan 

skala kecil (small scale) dengan perbandingan 1:1000 atau lebih. Cara menuliskan skala pada 

peta dibagi menjadi dua cara, yaitu secara perbandingan, misalnya 1:500 dan cara grafik. 

c. Metode Pengukuran 

Terdapat lima metode pemetaan topografi yang biasa digunakan oleh surveyor dalam 

pekerjaan di lapangan, yaitu: 

1. Trace Countur Method; yaitu metode pemetaan topografi yang digunakan di areal sempit 

dengan ketelitian tinggi. Pengukuran dimulai dari BM, kemudian dicari titik di lapangan 

yang mempunyai ketinggian. Dengan demikian pembawa rambu ukur terus bergerak 

sampai diperoleh elevasi yang dikehendaki. Dasar pengukuran yang diperlukan adalah 

jarak dan sudut. Peralatan yang digunakan antara lain stadia, rambu ukur dan pita ukur. 

2. Ghaly Method; yaitu metode pemetaan topografi yang dapat digunakan pada areal yang 

sempit maupun besar. Pengukuran titik-titik yang akan diukur elevasinya bukan dibuat 

dalam petak-petak, tetapi diletakkan secara radial atau melingkar. Pembidikan secara 

lingkaran, tetapi jarak tidak perlu sama. Dalam areal yang luas, perlu adanya titik kontrol 

vertikal dan horizontal. Dasar pengukuran yang diperlukan adalah pengukuran jarak, 

sudut dan beda tinggi. Peralatan yang digunakan theodolit, kompas, pita ukur. 

3. Grid Method; yaitu metode pemetaan topografi yang digunakan pada areal yang cukup 

luas dengan permukaan tanah yang relatif datar. Pengukuran diawali membagi areal 

dengan ukuran grid tertentu dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Titik-titik 
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perpotongan diberi tanda gabungan huruf dan angka (misalnya A1, B3, D4. E7, dst), 

selanjutnya disebut titik ukur pada metode grid. Peralatan yang dipergunakan adalah auto 

level, jalon, pita ukur, dan kompas, dasar pengukuran yang dipergunakan adalah 

pengukuran beda tinggi. 

4. Cross section Method; yaitu metode pemetaan topografi yang digunakan untuk areal 

yang memanjang, jarak ke samping lebih kecil dibandingkan dengan jarak yang 

memanjang, seperti daerah perbukitan atau lembah yang panjang. Pengukuran diawali 

dengan membuat garis lurus dengan jarak yang sama relatif jauh di punggung bukit atau 

cekungan lembah. Kemudian lakukan pengukuran titik-titik ke samping seperti metode 

trace countur, tetapi dengan jarak tidak sama.  

5. Countrolling Point Method; yaitu metode pemetaan topografi yang biasanya 

dipergunakan pada areal yang luas dan tidak teratur atau bergelombang serta skala yang 

diinginkan kecil. Pengukuran di lapangan lebih bebas dengan mencari titik-titik pada 

permukaan tanah yang mempunyai ketinggian ekstrim. Dasar pengukuran yang 

digunakan adalah pengukuran jarak, sudut horizontal dan vertikal serta beda tinggi. 

Peralatan yang dipergunakan adalah theodolit, pita ukur, kompas.  
U

U

Set-Up 1

Set-Up 2

 

 Gambar 8.1. Prosedur Pengukuran Countrolling Point Method dan Peletakkan Titik Ukur 

dAlat dan Bahan 

- Theodolit, Pita ukur, kompas, jalon, pin (paku lapang), rambu ukur, paying 

e.Prosedur Kerja 

a. Awali pengukuran dengan mengikatkan terlebih dahulu ke titik yang sudah diketahui 

lokasi dan elevasinya, bisa didalam atau diluar areal pengukuran. 
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b. Jika tidak ada titik yang dimaksud pada butir (c) di atas, tentukan salah satu titik pada 

poligon sebagai TBM, kemudian tentukan lokasinya dengan mengukur azimuth arahnya 

dan elevasi titik tersebut diasumsikan (misalnya= 100.00m). 

c. Lakukan pengukuran detail dari set up alat ke titik ukut sebanyak-banyaknya  

d. Pengukuran hanya dilakukan dengan pengukuran jarak, sudut dan beda tinggi pada titik-

titik ukur dilapangan yang ada perubahan elevasi. 

e. Pemetaan topografi termasuk didalamnya mengukur batas wilayah yang telah ditentukan. 

f. Lakukan perpindahan alat setelah selesai mengukur areal disekitarnya. 

g. Detiap perpindahan alat, lakukan set up awal dan selalu diawali pengukuran dengan 

mengikatkan terlebih dahulu pada titik yang sudah diketahui lokasi dan elevasinya. 

f.Hasil dan Pembahasan 

- Dokumentasi tugas berupa laporan kelompok tentang wilayah pengukuran yang akan 

dipetakan, batas-batas wilayah pengukuran, titik-titik poligon, perhitungan dan analisis 

hasil pengukuran di lapangan dengan pendekatan rumus matematika  

g.Rubrik Penilaian 

Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot 
Penilaian 

Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan 
utama dan mempertimbangkan 
kerumitan yang ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan studi kasus 

10%  

Solusi Rekomendasi Solusi dalam 
memecahkan studi kasus sesuai 
dengan permasalahan yang ada 

40%  

Presentasi & 
Laporan 

Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam 
bentuk laporan serta penyampain 
waktu presentasi 

20%  

Total  100%  
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Acara 9 

Materi Pembelajaran  : Penggambaran Peta 

Acara Praktikum/Praktik        :  Mahasiswa mampu Menggambar peta [C2. A2, P2] 

Tempat   : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu  : 1 X 120 Menit 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  : 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan penggambaran peta [C2, A2, P2] 

b. Indikator Penilaian : 

Kuliah 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Ketepatan dalam penggambaran peta 

Praktikum 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Kemampuan Menggambar peta wilayah yang besarnya tergantung tujuan dari 

pengukuran 

- Kemapuan membuat peta situasi dan topografi, peta dasar dan peta tematik  

- Ketepatan dan kritis mengajukan pertanyaan dalam diskusi 

 

c. Dasar Teori: 

Peta adalah hasil dari penggambaran relatif keadaan dilapangan hasil pengukuran, 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi lebih lanjutterutama dalam bidang 

perencanaan. Data yang diperoleh dari pengukuran, selanjutnya diolah dan dikembangkan 

untuk disajikan dalam bentuk peta.  Metode yang digunakan dalam penggambaran peta 

dengan metode ortogonal untuk penggambaran peta-peta yang lebih besar, sedangkan 

penggambaran peta pada umumnya menggunakan proyeksi kerucut conformal. Gambar atau 

peta wilayah dibuat dengan skala yang besarnya tergantung pada maksud dari pengukuran itu 

sendiri. Skala yang lazim digunakan adalah 1:250,  1:500 dan  1:1000. Alat yang digunakan 

untuk menggambar peta dari hasil pengukuran adalah mistar ukur dengan skala mm, jarum 
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gambar (rapido), pensil 2B, jangka drajat dan skala transversal. Penggambaran dimulai 

dengan menggambar rangka yang diletakkan diluar atau di dalam areal peta. Kemudian 

buatlah titik-titik pada garis-garis rangka ini dengan menggunakan jarak-jarak yang diukur 

pada garis rangka ini. Disamping skala yang selalu ada pada setiap kali penggambaran peta, 

arah utara-selatan juga tidak boleh ketinggalan.  

. 

d.Alat dan Bahan 

 Meja gambar, penggaris mm, rapido, tinta gambar 

 Mal huruf dan angka, kertas mm blok, kertas kalkir 

e.Prosedur Kerja 

 Lakukan pengggambaran draft dengan menggunakan kertas milimeter-blok 

 Lakukan penggambaran atau penyalinan gambar draft ke gambar detail dengan 

menggunakan kertas kalkir, kemudian lengkapi gambar terebut dengan legenda 
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f.Hasil dan Pembahasan 

-Dokumentasi berupa laporan tentang hadil pengukuran lapangan yang dituangkan dalam 

sebuah gambar peta  

g.RubrikPenilaian 

Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot 
Penilaian 

Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan 
utama dan mempertimbangkan 
kerumitan yang ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan studi kasus 

10%  

Solusi Rekomendasi Solusi dalam 
memecahkan studi kasus sesuai 
dengan permasalahan yang ada 

40%  

Presentasi & 
Laporan 

Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam 
bentuk laporan serta penyampain 
waktu presentasi 

20%  

Total  100%  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BKPM Survey dan Pemetaan  

 

 

 

POLITEKNIK NEGERI JEMBER   42 
 
 

 

 

Acara 10 

Materi Pembelajaran  : Survei Mikrohidro, Energi Angin dan Energi Surya 

Acara Praktikum/Praktik        :  Mahasiswa mampu Melakukan survey mikrohidro, Energi 

Angin dan Energi Surya [C2. A2, P2] 

Tempat   : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu  : 1 X 120 Menit 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  : 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan Survei mikrohidro, energy angina 

dan energy surya [C2, A2, P2] 

b. Indikator Penilaian : 

Kuliah 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Ketepatan dalam survey mikrohidro, energy angin dan energy surya 

Praktikum 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Kemampuan melakukan survey mikrohidro, energy angina, energy surya di daerah 

berpotensi energy, lokasi, pengukuran tinggi jatuh air, pengukuran debit air, 

pengukuran kecepatan angina, pengukuran iradiasi matahari dna kelembapan, 

Kemampuan menghitung potensi daya terbangkitkan 

- Ketepatan dan kritis mengajukan pertanyaan dalam diskusi 

 

c. Dasar Teori: 

Mikrohidro 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik berskala 

kecil (kurang dari 200 kW), yang memanf aatkan tenaga (aliran) air sebagai sumber 

penghasil energi. PLTMH termasuk sumber energi terbarukan dan layak disebut clean 

energy karena ramah lingkungan. Dari segi teknologi, PLTMH dipilih karena 

konstruksinya sederhana, mudah dioperasikan, serta mudah dalam perawatan dan 
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penyediaan suku cadang. Secara ekonomi, biaya operasi dan perawatannya relatif murah, 

sedangkan biaya investasinya cukup bersaing dengan pembangkit listrik lainnya. Secara 

sosial, PLTMH biasanya dibuat dalam skala desa di daerah-daerah terpencil yang belum 

mendapatkan listrik dari PLN.  

Prinsip Kerja PLT Mikrohidro 

PLT Mikrohidro pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per 

detik y ang ada pada aliran air saluran irigasi, sungai atau air terjun. Aliran air ini akan 

memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya 

menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Pembangunan PLTMH perlu diawali 

dengan pembangunan bendungan untuk mengatur aliran air yang akan dimanfaatkan 

sebagai tenaga penggerak PLTMH. Survey potensi air sebagai dasar dalam perencanaan 

dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) ini dilakukan 

dalam empat tahapan metode seperti dibawah ini: 

 a. Penentuan lokasi 

Penentuan lokasi dilakukan dengan cara menyusuri sungai yang berada di daerah 

survey. Survey lapangan dilakukan guna mengetahui lokasi-lokasi mana yang 

berpotensi untuk dilaksanakan (PLTMH). Setelah didapat lokasi yang memiliki 

potensi, dilakukan penandaan lokasi menggunakan GPS 

 b. Pengukuran tinggi jatuh air 

Pengukuran tinggi jatuh air antara sumber air dengan lokasi turbin dilakukan 

menggunakan altimeter yang terdapat pada GPS. Prinsip kerja altimeter adalah 

mengukur tekanan udara. Tekanan udara akan berubah 9 mm head air raksa untuk 

setiap 100 meter perubahan elevasi. Altimeter sangat mudah terpengaruh oleh 

perubahan suhu, tekanan atmosfir dan kelembaban. Penggunaan altimeter yang 

terbaik adalah dengan melakukan pengukuran beda ketinggian dalam jangka waktu 

yang secepatnya. Untuk itu, selain menggunakan altimeter, pengukuran beda 

ketinggian juga dilakukan secara manual menggunakan meteran dengan menggunakan 

metode spirit level and string (papan water pass).  
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 c. Pengukuran debit air  

Pengukuran debit air sesaat di lokasi memilik tiga tujuan Untuk mengetahui debit air 

sepanjang musim kemarau dimana studi hidrologi dilakukan guna mengetahui debit air 

terkecil, Untuk memverifikasi data yang diperoleh dari dokumen pengairan apakah sesuai 

dengan data yang diperoleh dari pengukuran, Diperlukan dalam aplikasi dari metode korelasi 

aliran. 𝑄 = 𝑣 . 𝐴 

Q = debit air [m3/s], v = kecepatan air [m/s], A = luas penampang melintang sungai [m2] 

d. Perhitungan potensi daya terbangkitkan 

Data hasil survey potensi air diolah untuk mengetahui besarnya daya yang dapat dibangkitkan 

dengan menggunakan persamaan berikut : 𝑃 = 𝜌 . 𝑞 .𝑄 . ℎ 𝑒𝑓 

 P = daya terbangkitkan (Watt), ρ = massa jenis air = 1000 kg/m3, g = gravitasi = 9,81 m2/s  

  Q = debit (m3/s), Hef = tinggi efektif (m) 

Angin 

Pengukuran angin menggunakan distribusi Weibull dan Rayleigh. Melalui metode ini 

dapat diketahui karakteristik angin suatu wilayah serta perancangan turbin angin yang sesuai 

dengan kondisi tersebut. Pemanfaatan angin yang sudah ada adalah sebagai sumber energi 

listrik (grid connection dan grid non-connection) serta energi mekanik (windpump). Energi 

angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang ada dan masih sedikit 

pemanfaatannya. Pemanfaatan energi angin sebagai sumber energi terbarukan adalah suatu 

usaha menjawab suatu masalah atas terjadinya perubahan lingkungan dan alam juga salah 

satu usaha konservasi dari sumber energi konvensional. Sebagai contoh, berdasarkan laporan 

AWEA di Amerika untuk pembangkit daya angin 750 kW dengan kecepatan angin 5.76 m/s 

dengan ketinggian 10 m yang beroperasi selama setahun mampu mengurangi emisi gas-gas 

berbahaya, antara lain 1179 ton CO2; 6,9 ton SO2 dan 4,3 ton NO2 atas penggunaan BBM. 

Surya 

Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat 

dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, 

listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Matahari adalah sumber energi yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Matahari
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemanas_surya
https://id.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaik_surya
https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik_panas_surya
https://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur_surya
https://id.wikipedia.org/wiki/Fotosintesis_buatan
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berjumlah besar dan bersifat terus-menerus (tidak habis), khususnya energi elektro magnetik yang 

dipancarkan oleh matahari. Penggunaan tenaga surya tidak membutuhkan pembakaran sehingga tidak 

menghasilkan gas buang berupa gas rumah kaca. Pemanfaatan energi matahari dilakukan dengan 

mengubah sinar matahari menjadi energi panas atau listrik untuk memenuhi kebutuhan energi 

manusia. Pemanfaatan tenaga surya dilakukan dengan mengubah sinar matahari secara langsung 

menjadi panas atau energi listrik. Dua tipe dasar tenaga matahari adalah sinar matahari dan 

photovoltaic, yaitu tenaga matahari. Radiasi surya di kawasan Barat sekitar 4.5 kwh/m2 degan variasi 

bulanan sekitar 10%. Perhitungan potensi PLTS mempunyai beberapa tahap analisis yakni 

menghitung potensi berdasarkan luasa daerah, kebutuhan PLTS berdasarkan konsumsi listrik 

selanjutnya membandingkan data potensi dengan kapasitas daya PLN Terpasang. 

d Alat dan Bahan 

 GPS, Altimeter, Meteran, Waterpass, Anemometer dan wind vane 

e.Prosedur Pelaksanaan 

Survey Mikrohidro 

1. Ditentukan lokasi survey mikrohidro dengan menggunakan GPS, pada saat menghidup 

GPS, receiver GPS secara otomatis akan mengumpulkan data satelit dan arah lokasinya. 

Untuk merekam jalur saluran pembawa kejalur pipa penstock dari bak penampungan. 

2. Diukur tinggi jatuh air menggunakan altimeter. selain menggunakan altimeter, pengukuran 

beda ketinggian juga dilakukan secara manual menggunakan meteran dengan menggunakan 

metode spirit level and string (papan water pass). Metode spirit level and string melakukan 

pengukuran beda ketinggian antara dua titik dengan menggunakan bantuan tiang, tali, dan batang 

water pass untuk melihat kelurusannya secara horizontal 

3. Diukur debit air menggunakan current meters, alat alat ini mengukur kecepatan air mulai dari 

0,2 sampai 5 m/s dengan tingkat kepresisian 2 %. Setelah kecepatan arus air diketahui 

selanjutnya dilakukan pengukuran luas penampang melintang sungai. 

4. Hitunglah daya terangkitkan menggunakan persamaan pada dasar teori 

Survei Energi Angin 

1. diukur kecepatan angina dengan kriteria (ketinggian minimum uji min 8m, range kecepatan 

angina uji berkisar 0-25 m/s) 
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2. Lakukan estimasi energi angin (distribusi dan densitas daya angin) serta tentukan 

karakteristik turbin angina yang sesuai dengan parameter Weinull dan parameter Rayleigh 

3. Ukurlah arah dan kecepatan angina dengan anemometer. Pada saat tertiup angina, baling-

baling pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah angin, catatlah nilai kecepatan 

angin tersebut kemudian dicocokkan dengan skala Beaufort 

Survei Energi Surya 

1. Diukur iradiasi maatahari, suhu dan kelembapan disuatu wilayah 

2. Lakukan estimasi energy surya serta tentukan karakteristik panel surya yang sesuai 

dengan parameter 

3. Studi potensi energy surya, studi beban listrik, 

f.Hasil dan Pembahasan 

-Dokumentasi berupa laporan terkait potensi mikrohidro, energy angin dan energy surya  

g.RubrikPenilaian 

Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot 
Penilaian 

Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan 
utama dan mempertimbangkan 
kerumitan yang ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan studi kasus 

10%  

Solusi Rekomendasi Solusi dalam 
memecahkan studi kasus sesuai 
dengan permasalahan yang ada 

40%  

Presentasi & 
Laporan 

Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam 
bentuk laporan serta penyampain 
waktu presentasi 

20%  

Total  100%  
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Acara 11,12 

Materi Pembelajaran  : Pengantar SIG, Konsep Dasar, Basis Data 

Acara Praktikum/Praktik        :  Mahasiswa mampu memahami konsep dasar system 

informasi geografis dan basis data [C2. A2, P2] 

Tempat   : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu  : 2 X 120 Menit 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  : 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar system iformasi geografis dan basis 

data [C2, A2, P2] 

b. Indikator Penilaian : 

Kuliah 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar system infromasi geografis dan basis  

Praktikum 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Kemampuan melakukan instalasi dan konfigurasi quantumGIS serta implementasi 

pada bidang energy terbarukan 

- Ketepatan dan kritis mengajukan pertanyaan dalam diskusi 

 

c. Dasar Teori: 

        Sistem Informasi Geografis telah menjadi alat dengan penggunaan yang luas dalam 

pengembangan berbagai aplikasi. GIS adalah system berbasis computer yang digunakan 

untuk menyusun, menyimpan, memanipulasi, mengolah, menampilkan dan menganalisis 

informasi geografis dan betbagai atribut lainnya. (Aronoff, 1989). Keunggulan SIG antara 

lain cara kerja (cepat, akurat, tepat), Biaya, waktu, tenaga (hemat), Mudah menghasilkan 

peta-peta tematik, dapat menampilkan peta 3 dimensi, dapat menvisualisasikan data 

spasial dan data atribut, serta dapat menghasilakan data spasial dengan integritas geometri 

yang mendekati keadaan sebenarnya. Perangkat lunak (software) seperti word processor, 
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spreadsheet, database dan software aplikasi SIG misalnya MapInfo, ArcInfo, ArcView, 

Erdas, Ilwis dan Grass. Sistem utilitas dan program-program pendukung yang digunakan 

terdiri dari bahasa pemrograman compiler bahasa pemrograman Basic, Bahasa C, Fortran, 

Assembler dan C++. Manfaat  

Terbarukan yakni untuk menentukan distribusi suatu potensi energi terbarukan disuatu 

wilayah, untuk menentukan pola atau model persebaran potensi energi suatu wilayah, 

untuk menganalisis trend spasial dan temporal, untuk mengetahui pemetaan populasis 

daerah manifestasi energi terbarukan, penilaian distribusi sumberdaya energi, 

perencanaan dan penentuan intervensi. Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat diuraikan 

menjadi beberapa subsistem sebagai berikut: 

a. Data Input 

  Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan data, menyimpan   data 

spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab 

dan mengkonversikan format data asli ke dalam format SIG. 

b. Data Output 

Subsistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran (termasuk 

mengekspornya ke format yang dikehendaki) seluruh atau sebagian basis data (spasial) 

baik dalam bentuk softcopt maupun hardcopy seperti table, grafik, report, peta dan lain-

lain. 

c. Data Management 

Subsistem ini mengorganisasi baik data spasial maupun table-tabel atribut terkait ke dalam 

system basis data sedemikian rupa hingga mudah dipanggil kembali, diupdate dan diedit 

d. Data Manipulasi dan Analisis 

Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu 

subsitem ini juga melakukan manipulasi (evaluiasi dan penggunaan fungsi dan operator 

matematis dan logika) dan permodelan data untuk menghasilkan informasi yang 

diharapkan. 
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          Contoh pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam bidang Energi 

Terbarukan yakni dalam mengidentifikasi manifestasi potensi energi terbarukan di suatu 

daerah. SIG dapat digunakan untuk memetakan daerah yang berpotensi energi terbarukan 

berdasarkan data-data dan informasi geografis, studi kelayakan dan analisis perencanaan 

pengelolaan energi terbarukan. Menginvestigasi daerah potensi energi terbarukan. Sebagai 

contoh seorang enginer sedang mengolah data tentang studi potensi energi terbarukan 

(manifestasi panas bumi) di daerah X. Data yang digunakan antara lain data geografis 

daerah X, data ini dibuat ke dalam bentuk digital (digitizing), pembuatan database dengan 

informasi digital yang dapat diterjemahkan ke dalam SIG. Peta yang dibuat dengan 

berbagai skala dan dapat menunjukkan informasi yang dipilih sesuai dengan karakteristik  

 

Gambar 1. Ilustrasi Uraian subsistem SIG 

Secara umum ada 2 jenis data yang digunakan untuk memodelkan fenomena-fenomena 

yang terdapat didunia nyata yakni:  

a. Data Spasial yakni data yang mempresentasikan aspek-aspek keruangan dari fenomena 

yang bersangkutan. Jenis data ini biasa dikenal dengan data posisi, koordinat, dan ruang. 

b. Data Atribut yakni jenis data yang mempresentasikan aspek-aspek deskriftif dari fenomena 

yang dimodelkan. Aspek tersebut mencakup item dan propertis dari fenomena hingga 

dimensi waktu.Analisa data spasial sebagai berikut: Bagaimana mempresentasikan 

permukaan bumi pada basis data SIG, Bagaimana analisis data, bagaimana melakukan 

interpretasi hasil analisis 
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Aspek penting dalam penentuan objek geografik adalam menentukan bagaimana data objek 

ini harus disimpan, dicari/akses, dimodelkan dan dipresentasikan dalam penyajian objek dan 

pengukurannya meliputi pengenalan ciri/feature objek yang dibutuhkan, apakah ciri tersebut 

akan berubah secara temporal, pada skla berapa kita perlu mengamati objek tersebut. 

Instalasi dan Setup QGIS 

Quantum GIS adalah salah satu peangkat lunak SIG yang berbasis open source dan free 

(gratis) untuk keperluan pengolahan data geospasial. Quantum GIS dapat dikatakan multi 

platform namun dalan bkpm ini akan dijelaskan penggunaan QGIS pada platform Windows. 

Pemanfaatan QGIS dapat digunakan untuk input data SIG dan pengolahan data geospasial 

sebagai alternative dari perangkat lunak SIG komersial seperti ArcView dan ArcGIS.  

Tampilan dialog setting seperti gambar di bawah ini: Setting konfigurasi dibagi menjadi 

beberapa bagian (bisa di-klik di sebelah kiri dialog): General, Rendering& SVG, Map tools, 

Overlay, Digitising, CRS (Coordinate Reference System), Locale, serta Network & Proxy. 

Apabila pengaturan konfigurasi sudah selesai, silahkan klik OK  

d.Alat dan Bahan 

- BKPM, Komputer, Hardisk External/Server Hardisk Internal, DVD R/W, Kertas HVS A4  

e. Prosedur Kerja 

1. Mahasiswa mencari referensi jurnal SIG Bidang Energi Terbarukan dan Membuat Makalah 

2. Dipresentasikan dan Pembahasan serta analisis makalah dengan topic yang diambil. 

Langkah-langkah instalasi dan setup QGIS sebagai berikut: 

1. Klik QGis-osGeo4w-i.5.0-4-14109-setup, kemudian akan muncul wizard 

2. Klik Next, lalu pilih I agree 

3. Tentukan direktori instalasi lalu klik next 

4. Klik Instal, atau bisa sekaligus download data set apabila terkoneksi dengan internet. 

Jika tidak menghendaki maka hilangkan centang, lalu klik install 

 5. Proses instalasi berlangsung 

6. Jika sudah selesai dan instalasi telah lengkap maka akan muncul opsi finish. 
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Gambar 1. Tampilan setup QGIS 

7. Proses instalasi selesai, silahkan jalankan QGIS dengan klik ganda pada ikon QGIS  

8. Akan muncul tampilan proses startup Quantum GIS Sebelum memulai menggunakan 

Quantum GIS,  

f.Hasil Pembahasan 

-Dokumentasi berupa laporan akhir praktikum terkait makalah review jurnal system 

informasi geografis bidang energy terbarukan dan instalasi quantumGIS 

g. Rubrik Penilaian 

Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot 
Penilaian 

Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan 
utama dan mempertimbangkan 
kerumitan yang ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan studi kasus 

10%  

Solusi Rekomendasi Solusi dalam 
memecahkan studi kasus sesuai 
dengan permasalahan yang ada 

40%  

Presentasi & 
Laporan 

Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam 
bentuk laporan serta penyampain 
waktu presentasi 

20%  

Total  100%  
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Acara 13 

Materi Pembelajaran  : Digitasi dengan qgis 

Acara Praktikum/Praktik        :  Mahasiswa mampu memahami digitasi dengan qgis  

Tempat   : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu  : 2 X 120 Menit 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  : 

Mahasiswa mampu menjelaskan digitasi dengan QGIS [C2, A2, P2] 

b. Indikator Penilaian : 

Kuliah 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Ketepatan dalam menjelaskan digitasi dengan QGIS 

Praktikum 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Kemampuan melakukan memahami menjelaskan tentang Quantum GIS dan 

komponen yang digunakan dalam aplikasi Quantum GIS 

- Kemampuan melakukan digitasi dengan quantumGIS 

- Ketepatan dan kritis mengajukan pertanyaan dalam diskusi 

 

c. Dasar Teori: 

Quantum GIS merupakan salah satu perangkat lunak open source yang dapat digunakan 

untuk pengelolaan data spasial dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Geografik. 

Quantum GIS dikembangkan dengan bahasa pemrograman C++ dan bersifat multi 

platform, dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi. Digitasi dapat dilakukan pada 

sebuah shapefile. Bernagai fungsionalitas pendukung proses digitasi hanya akan aktif jika 

sebuah shapefile aktif. 

Bahasan mengenai QGIS sebagai berikut: 

a. User Interface. Berikut tampilan QGIS dengan data berbentuk vector dan raster. 
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Gambar 1. Tampilan dengan data vector dan raster 

 Muka peta digunakan untuk menampilkan dan editing data peta,  

 Daftar layer Berisi daftar layer yang sekarang sedang terbuka, dan dapat digunakan 

sebagai salah satu jalan pintas untuk pengelolaan suatu layer peta tertentu. 

 Menu dan toolbar Digunakan untuk menjalankan fitur-fitur dan fungsi-fungsi tertentu 

dari Quantum GIS. Pada proses pengelolaan dan analisis data peta, kita akan 

menjalankan berbagai fitur dan fungsionalitas yang disediakan melalui berbagai menu 

dan toolbar yang tersedia.  

 Status bar Digunakan untuk melihat berbagai status dari Quantum GIS (koordinat 

kursor, sistem proyeksipeta yang sedang digunakan dan sebagainya) 

b. Elemen pembentuk QGIS 

c. Fitur dasar dalam pengelolaan data vector dan raster 

d. Konektivitas data spatial dalam DBMS (Database Management System) 

e. Penggunaan plugin dalam Quantum GIS 

d. Alat dan Bahan 

 BKPM, Komputer, QGIS, DVD R.W, Kertas HVS A4  

e.Prosedur kerja 

Langkah-langkah atau cara mendigitasi sebuah peta dengan Polygon yaitu : 

1. Jalankan dulu aplikasi QGis anda 

2. Untuk menentukan koordinat peta analog anda klik raster pada menu bar kemudian pilih 
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raster>>georefencer>>georeferencer 

3. Kemudian buka raster dengan cara klik berkas kemudian buka raster (Ctrl+O) 

4. Cari peta yang akan di digitasikan yang sudah disimpan dalam folder anda. Jika kita 

kaan mendigitasi peta desa Ajung, maka pilih peta dan open. 

     5. Akan muncul tampilan seperti dibawah ini dan kemudian pilih yang WGS 

6. Klik OK dan akan muncul seperti tampilan di bawah ini 

7. Kemudian pilih menu Tambah titik seperti gambar dibawah ini 

8. Selanjutnya pilih koordinat yang akan ditambah, dan isikan koordinat sesuai dengan 

gambar tersebut. 
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Gambar1. Starting Interface, Gambar 2. Menu Raster, Gambar 3. Raster View, Gambar 4. 

Berkas, Gambar 5 .Buka Raster Baru, Gambar 6. Mencari File SHP 

9. Setelah selesai pemberian titik maka peta akan terlihat seperti ini  

     10.Kemudian klik mulai georeferencer dengan cara pilih berkas > mulai georeferensi 
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Gambar 7. Pemilihan Reference, Gambar 8. Hasil Pemilihan reference, Gambar 9. 

Penambahan titik, Gambar 10. Input titik coordinate, Gambar 11. Tampilan data koordinat 

keseluruhan, Gambar 12. Memulai georeference 
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Gambar 13, Pengaturan transformasi, Gambar 14. Peilihan metode digitasi, Gambar 15. 

Penentuan letak save output file, Gambar 16. Pemberian nam  file, Gambar 17. Pemilihan 

WGS (WGS 84 EPSG-4326) 

11. Langkah selanjutnya adalah mulai mendigitasi peta yang sudah ditambahkan titiknya 

tadi dengan cara drag peta desa ajung_modifikasi kemudian tarik dan masukkan ke layer. 

     12. Pilih menu Layer > Buat Lapisan > Layer Shapefile Baru Pilih Tipe Poligon karena   

kita akan digitasi sebuah poligon untuk desa Ajung. Pada Atribut baru, Nama isikan 

ID_DS dan NM_DS serta tentukan tipe serta lebarnya kemudian klik 

13. Tambahkan ke daftar atribut seperti yang ditunjuk pada tabel. 

14. Klik OK kemudian save dengan nama Desa Ajung 

15. Untuk memulai digitasi klik simbol pencil atau toggle untuk mengedit 

16. Mulailah mendigitasi 

17. Jika sudah selesai mendigitasi klik kanan dua kali dan akan muncul kotak dialog 

18. Untuk memunculkan nama klik kanan pada layer kemudian properti 

19. Untuk merubah warna peta pilih menu style 
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Gambar 20. Gambar Digitasi awal, Gambar 21. Pembuatan Layer baru, Gambar 22. 

Penginisialisasian table, Gambar 23. Penghapusan redudance ID karena dua ID dalam daftar, 

Gambar 24. Penyimpanan lokasi file Sehingga pada daftar lapisan muncul layer Desa Ajung, 

Gambar 25. Lapisan layer yang sudah di buat, Gambar 26. Memulai digitasi Tekan Tambah 

Fitur juga, Gambar 27. Penabahan fitur, Gambar 28. Pengisian table Isikan AD_DS dan 

NM_DS kemudian OK , Gambar 29. Hasil digitasi 
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Gambar 30. Penampilan properties, Gambar 32. Penampilan layer, Gambar 33. Penampilan 

layer, Gambar 34. Penampilan hasil digitasi 

 

 

 

LINE 

 Langkah untuk digitasi Line/Jalan 

a. Pilih peta yang akan anda digitasi Line, sebelumnya menetukan titik koordinat pada peta 
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yang akan didigitasi Line dengan menggunakan Sub Menu Georeference. Pilih menu Raster 

kemudian Klik Georeferencer, Kemudian Pilih Georefence 

b. Setelah itu, pilih peta yang akan didigitasi, dengan cara pilih menu Open Raster, kemudian 

pilih peta dan Klik Open 

c. Setelah itu akan muncul jendela tampilan untuk memilih sistem referensi Koordinat, Pilih 

WGS 84 dan EPSG 4326, Kemudian pilih OK 

d. Membuat titik koordinat. Pilih menu tambahkan titik, klik pada setiap sudut pada peta yang 

akan didigitasi Line, akan muncul tampilan untuk memasukkan koordinat peta 

e. Setelah memasukkan nilai titik koordinat peta, pilih menu mulai georeferensi, akan muncul 

jendela untuk menentukan tipe transformasi, Klik Ok 

F. Tentukan type transformasi, Resample Method, kemudian Tentukan folder untuk 

menyimpan peta yang telah ditentukan titik koordinatnya. Pada Raster Keluaran 

g. Setelah menentukan folder peta yang akan didigitasi, beri nama kemudian Klik Save 

h. Untuk mulai digitalisasi. Pertama-tama kita akan menciptakan layer jalan dan 

mendigitalisasi jalan di sekitar desa ajung. Pilih Layer ‣ New ‣ New Shapefile Layer 

i. Akan muncul tampilan Newshape Layer, isikan tipe yang akan didigitasi, pilih Garis, 

karena kita akan digitasi Jalan/Line. Ketika layer sudah dimunculkan, klik tombol Toggle 

Editing untuk membuat layer dalam posisi pengeditan, Klik tombol Add feature. Klik pada 

kanvas peta untuk menambah verteks atau simpul baru. Menambah verteks baru spenjang fitur 

jalan. Ketika sudah mendigitalisasi sebuah segment jalan, klik kanan untuk mengakhiri fitur 

j. Kemudian isi field,yang digunakan untuk memberikan identitas dan nama jalan yang 

didigitasi, kemudian pilih OK Setelah anda meng-klik kanan untuk mengakhiri fitur, anda 

akan mendapat dialog yang muncul bernama Feature Attributes . Di sini anda dapat 

memasukkan attribut dari fitur yang baru saja dibuat. Sejak tetapkan id jalan dan nama jalan . 

Klik OK. 
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Gambar 1. Tampilan awal, Gambar 2. Tampilan menu raster, Gambar 3. Pengaturan WGS, 

Gambar 4. Input titik koordinat, Gambar 5. Hasil inputan titik koordinate, Gambar 6. 

Penentuan type transformasi 
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Gambar 7. Penentuan nama file, Gambar 8. Tanpilan awal digitasi, Gambar 9. New shape 

layer, Gambar 10. Penyimpanan layer, Gambar 11. Hasil Digitasi, Gambar 12. Input box 

pengisian tabel 



BKPM Survey dan Pemetaan  

 

 

 

POLITEKNIK NEGERI JEMBER   64 
 
 

 

 

POINT 

1. Penggunaan 

Dipakai untuk menentukan suatu tempat, misalnya, potensi energy angin di daerah X. 

Langkah Langkah Digitasi Poin 

a. Buka Aplikasi QGIS 

b. buka file.shp klik proyek, klik open, pilij file dengan ekstensi.shp 

c. Buat Layer Baru Klik Layer → Buat Lapisan → Layer Shape File baru 

2. Beri nama file 

3. Aktifkan tongle untuk mengedit dan tambahkan fitur 

4. Digitasi daerah potensi Energi Ajung masukkan di atribut lalu ok 

5. Mengganti symbol poin k lik layer kantor ajung → properti → Style 

6. ukuran dari symbol yang digunakan menggambarkan data potensi energy daerah xx 

7.. Penyimpanan atribut 

8. Aktifkan toogle mengedit dan tambahkan fitur 

9. Masukkan id dan nama daerah potensi energy angina di kawasan pariwisata 

10. Untuk mengubah symbol klik kanan layer lalu properties pilih sesuai kebutuhan lalu 

ok 
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Gambar 1. Tampilan awal, Gambar 2. Tampilan menampilkan file shp, Gambar 3. Membuat 

layer baru, Gambar 4. Penulisan attribute, Gambar 5. Pemberian nama file, Gambar 6. Toogle 

untuk mngedit, Gambar 7. Pemulai digitasi dengan memasukkan data sesuai table, Gambar 

8. Mengganti symbol, pilih salah satu di kolom symbol lalu ok 
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Gambar 9. Hasil pergantian symbol, Gambar 10. Penulisan atribut, Gambar 11. Modifikasi 

symbol, Gambar 12. Hasil perubahan symbol 

f.Hasil dan pembahasan 

- Dokumentasi berupa laporan akhir praktikum terkait digitasi peta berdasarkan datab survey 

potensi energy terbarukan diwilayah masing-masing 

g. Rubrik Penilaian 

Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot Penilaian Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah 
didapatkan dengan mengidentifikasi 
permasalahan utama dan 
mempertimbangkan kerumitan yang ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan studi kasus 

10%  

Solusi Rekomendasi Solusi dalam memecahkan 
studi kasus sesuai dengan permasalahan 
yang ada 

40%  

Presentasi & 
Laporan 

Menyajikan informasi yang runtut,lengkap 
dan jelas dalam bentuk laporan serta 
penyampain waktu presentasi 

20%  

Total  100%  
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Acara 14 

Materi Pembelajaran  : Geoprocessing 

Acara Praktikum/Praktik        :  Mahasiswa mampu melakukan geoprocessing [C2. A2, P2] 

Tempat   : Laboratorium Teknik Energi Terbarukan 

Alokasi Waktu  : 1 X 120 Menit 

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  : 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan geoprocessing peta [C2, A2, P2] 

b. Indikator Penilaian : 

Kuliah 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Ketepatan dalam geoprocessing peta 

Praktikum 

- Keberanian dan keaktifan menyampaikan pendapat 

- Kemapuan membuat geoprocessimg peta 

- Ketepatan dan kritis mengajukan pertanyaan dalam diskusi 

 

c. Dasar Teori: 

Geoprocessing merupakan kemampuan GIS untuk analisis data dan mengaplikasikan fungsi-

fungsi data spasial. Geoprocessing biasanya dilakukan pada fitur-fitur di input layer(s) yang 

terpilih. Kalau fitur-fitur di Input-Layer tidak di select, maka semua fitur dari input layer akan 

digunakan dalam fungsi  geoprocessing. Proses geoprocessing diberlakukan terhadap satu 

data spasial dengan dasar batasan pada peta spasial lainnya. Proses ini akan menghasilkan 

satu peta spasial baru yang merupakan hasil proses geoprocessing. 

Jenis-jenis GeoProcessing 
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d.Alat dan Bahan 

1. BKPM, Komputer,Quantum GIS,DVD R.W,Kertas HVS A4 80 gram 1 Rim 

e.Prosedur Kerja 

1. persiapan data 

1. Data ShapeFile (.shp) Propinsi di Indonesia, download  

2. Untuk data ShapeFile seluruh Indonesia, download  

2.  Dissolve 

Tujuan dissolve adalah untuk menggabungkan fitur wilayah yang memiliki kesamaan 

atribut tertentu.Contoh : 

Kita memiliki Data Desa/Kelurahan se Kabupaten Jember. Di dalam  informasi atribut 

data tersebut terdapat FIELD Kecamatan. DISSOLVE  dapat digunakan untuk 

menurunkan data Kecamatan dari data Desa  tersebut. 

1 : Open Data Source Manager (Pilih File shp) 2 : Memilih File Desa.shp 

Jika sudah pilih “Open”,  klik “Add” untuk tambah  ke layer kemudian  “Close” 

3 : Hasil Add file “Desa.shp” 

     4 : Memfilter Data Kab. Jember 

5 : Mengisi Query Kab. Jember 

Double klik kabupaten, klik ,, cari kota jember dan klik, pastikan hasil query  

6 : Hasil Filter Query Kab. Jem 
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7 : Memilih Area Hasil Filter “Kab. Jember” 

8 : Hasil Select Features “Kab. Jember” 

9 : Menyimpan Hasil “Select Features..” 

10 : Menyimpan Hasil “Select Features..”Pastikan pengisian data sesuai contoh 

11 : Hasil Penyimpanan Data “Jember Desa.shp” Akan muncul layer jember desa 

12 : Menghapus Layer “Data Awal” 
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13 : Layer “File Jember Desa” 

14 : Menampilkan Data Atribut Tertentu “Open Atribut Table (F6)”  

15 : Menampilkan Data Desa di Kecamatan Tertentu “Ex. Data Desa di Kec. Patrang” Block 

data yang  hendak ditampilkan Keterangan : 

1. Dock Atribute  Table : untuk memposisikan  “open atribut table”  dibawah layer  utama 

2. Toggle editing  mode berfungsi  untuk melakukan  manipulasi terhadap  data table 

16 : Menampilkan Data Desa di Kecamatan Ambulu 

17 : Menghapus Data Atribut pada Peta 
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1. Klik “dock  atribute table” 

2. Klik icon “pensil”  atau “toggle  editing mode” 

18 : Menghapus Data Atribut pada Peta, Next.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 : Hasil Menghapus Field Peta 

20 : Proses GeoProcessing “Dissolve” 

21 : Proses GeoProcessing “Dissolve” 

Pilih kecamatan, karena kita akan  menggabungkan wilayah/desa yang berada di  suatu 

kecamatan yang sama 

22 : Menyimpan File Temporary “Dissolve” 

24 : Menjalankan Proses “Dissolve 
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Visualisasi & Layouting Peta  

Dalam penggunaan Quantum GIS atau QGIS ini yang mengambil provensi jawa timur dengan 

mengangkat potensi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PlTSa). Untuk pembuatan visualisasi dan layouting 

peta adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan data potensi energi terbarukan di sebuah wilayah provinsi. Tugas ini menggunakan data 

sampah di Provinsi Jawa Timur yang berpotensi untuk dikelola menjadi energi listrik. Data ini 

diperoleh dari situs https://ebtke.esdm.go.id/post/20 17/03/07/1583/statistik.ebtke.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pilih New Project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Klik kanan pada Layer Indo_Desa_region, kemudian pilih “filter” dan lakukan penyaringan data 

dengan menampilkan peta Jawa Timur, kemudian klik OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Klik pada menu Vector ➔ Geoprocessing Tools ➔  Dissolve ➔ pada bagian Dissolve field 

(optional), pilih “Kabupaten” dan klik OK ➔ pada bagian Dissolve, klik titik 3 di sisi kanan 

kemudian pilih   Save to File ➔ tentukan lokasi penyimpanan dan beri nama “Kabupaten di 

Jawa Timur.php” ➔ klik Save kemudian Run untuk men-dissolve. Data vector yang digunakan 
adalah dalam bentuk polygon (Fitri & Ferdiansyah, 2017). 

 
 
 

https://ebtke.esdm.go.id/post/2017/03/07/1583/statistik.ebtke.2016
https://ebtke.esdm.go.id/post/2017/03/07/1583/statistik.ebtke.2016
https://ebtke.esdm.go.id/post/2017/03/07/1583/statistik.ebtke.2016
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5. Klik icon Open Attribute ➔ Dock Attribute Tabel (agar lebih rapi) ➔ Toggle Editing Mode ➔: 

Delete Field ➔ Hapus field yang tidak diperlukan, dan sisakan field nomor fid dan nama                        
kabupaten saja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Selanjutnya, tambahkan field sesuai data potensi energi yang sudah diperoleh sebelumnya 
dengan cara klik New Field, kemudian isi nama field dan tipe datanya, dan lengkapi isi data field 
nya, kemudian Save. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Klik kanan pada layer Indonesia_Jateng, kemudian pilih Properties ➔ Symbology ➔ 

Categorized ➔ isi value dengan “Kabupaten”. Pada bagian Color Ramp, pilih sesuai selera, 
misalnya Spectral. Kemudian klik Classify, Apply, dan OK. Untuk menambah objek dan kota 
atau kabupaten dapat menggunakan digitasi tipe polygon (Bahri, Midyanti, & Hidayati, 2020).  

8.  
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9. Untuk memunculkan label peta, klik icon Layer Labelling, kemudian ubah No Labels menjadi 
Single Labels, pilih value dengan opsi “Kabupaten”. Aktifkan Draw Text Buffer kemudian klik 
Apply. Untuk membedakan daerah yang berpotensi dan tidak, klik kanan pada layer Kabupaten 
Di Jawa Timur, klik Properties, pilih Symbology, kemudian Graduated. Di bagian value, isilah 
dengan “EFESIENSI” (Efisiensi potensi sampah menjadi energi listrik). Tentukan warna di bagian 
color ramp. Kemudian atur Classes dengan angka 4 (untuk 4 warna), dan klik Classify. Atur 
warna di bagian Symbol menjadi merah (Berpotensi Tinggi), Jingga (Berpotensi Sedang), Kuning 
(Berpotensi Rendah), Hijau (Tidak Berpotensi). Atur pula bagian Value dan Legend nya. 
Kemudian klik OK.  
 

 

 

 

 

 

 

9. Selanjutnya, tanda kapasitas potensi pembangkitan energi dari sampah dengan mengatur variasi 

ukuran Centroid. Klik kanan pada layer Centroid ➔ Properties ➔ Symbology ➔ Graduated. Pada 

field value, pilih “Kapasitas”. Pada bagian Symbol, tentukan warna yang diinginkan. Pada bagian 

Method, ganti dengan “Size”. Pada bagian Classes, isi dengan nilai 3 (artinya ada 3 rentang 

ukuran). Kemudian klik Classify, Apply, dan OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hasilnya adalah seperti berikut. Jangan lupa untuk di Save. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Setelah tahap visualisasi peta selasai, kemudian lakukan layouting peta. Buat background dengan 

klik menu Web, pilih QuickMapService – Google – Googlecsn.Normal. Kemudian Klik menu 

Project, pilih New Print Layout, beri judul layout dengan nama “Potensi PLTSA di Jawa Timur”, 

dan klik OK. 
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12. Pada lembar layout, klik Add Shape kemudian pilih Rectangular. Buatlah kotak untuk peta, 

kemudian klik kanan, pilih Item Properties dan beri warna sesuai selera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Klik icon Add Maps, kemudian tambahkan peta di halaman layout. Kemudian klik kanan, pilih Item 

Preperties. Atur skala peta, border, dan sebagainya. Sesuaikan posisi peta dengan menggunakan 

tool Move Item Content.                                               

 

 

 

 

 

 

                                                             

14. Aktifkan fitur Grid pada peta, klik icon “+”, kemudian Modify. Buatlah rentang grid peta, dalam hal 
ini X = 0,800; dan Y = 0,800. Ubah Frame style menjadi model Zebra. Aktifkan Draw Coordinates, 
kemudian ubah pada bagian kiri dan kanan yang semula Horizontal menjadi Vertical Ascending. 
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15. Klik icon Add North Arrow, buatlah arah mata angin ke atas pada kontak sebelah peta. Kemudian 
klik icon Add Label dan tulislah huruf N (North). Kemudian klik kanan, pilih Item Properties. Atur 
jenis font, ukuran, warna, dan justifikasinya. Ulangi langkah tersebut untuk memberikan 
keterangan arah W (West), S (South), dan E (East). 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Klik icon Add Legend, tentukan lokasi untuk menambahkan legenda. Setelah legenda ditampilkan, 
klik kanan, pilih Item Properties, kemudian berikan judul, atur ukuran font, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Tambahkan skala dengan klik icon Add Scale, kemudian tentukan lokasi untuk meletakkan baris 
skala. Setelah skala mucul, klik kanan, pilih Item Preperties. Pada bagian Style, ubah menjadi 
bentuk Numeric. Selanjutnya atur jenis font, ukuran, warna, dan justifikasinya. Dengan langkah 
yang sama, dapat digunakan untuk menambahkan identitas maupun gambar lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Langkah terakhir adalah klik menu Layout, pilih Export to PDF, tentukan lokasi penyimpanan dan 
nama file, kemudian Simpan. Lakukan langkah yang sama untuk ekspor ke dalam bentuk gambar 
(.png). Pemetaan ini dapat mempermudah melihat potensi 
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