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ABSTRACT
ater is the most important human basic necessity. As the the population increasing, also the
water requirement have also increase. Karstis one of the areas with very low water
availability particularly in the surface. Seropan, located in the district of Gunung Kidul-DIY,

is an underground river cave in karst areas, which there is an underground river with a enuogh amount
of discharge. This amount of water is sufficient and potential for hydropower installations. Hydropower
installation can be used as source of energy for the turbine to drive the pump, as a means off ulfilling the
public demands for water on the surface.
Manufacturing hydropower will involvea multi disciplines science including geology, engineering
geology, hydrology, hydraulicsand others. Geological engineering is one discipline that will be discussed
as the main subject to build an underground river cave hydropower plant, in Seropan. Based on the
observations of the engineering geology of the rock mass quality using the classification of rock
massrating (RMR) showed that rocks generally considered to a class IV.As a result of research hand
collaboration from a variety of multi disciplinary science, hydropower installations detail design can be
made
Keywords: caves, underground river, Seropan, hydropower, Gunung Kidul,

ABSTRAK
Air baku merupakan kebutuhan manusia yang paling utama. Seiring dengan bertumbuhnya penduduk,
maka kebutuhan air baku ini meningkat dengan ketersediaan yang semakin terbatas. Daerah karst
merupakan salah satu daerah dengan ketersediaan air yang sangat minim di permukaan. Seropan, terletak
di kabupaten Gunung Kidul-DIY, adalah suatu goa sungai bawah tanah daerah karst yang di dalamnya
terdapat aliran sungai bawah tanah dengan debit cukup besar. Potensi sungai bawah tanah ini akan
dibendung dan dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk instalasi hydropower. Instalasi hydropower ini
merupakan sumber energi untuk menggerakkan pompa dari turbin, sebagai sarana pemenuhan kebutuhan
masyarakat di permukaan.
Pembuatan instalasi hydropower ini akan melibatkan berbagai disiplin ilmu antara lain geologi, geologi
teknik, hidrologi, hidraulika dan lain sebagainya. Geologi teknik merupakan salah satu bidang yang akan
dibahas pada paparan mengenai goa sungai bawah tanah di Seropan dalam fungsinya sebagai instalasi
hydropower. Berdasarkan pengamatan dari sisi geologi teknik terhadap kualitas massa batuan dengan
menggunakan klasifikasi Rock Mass Rating (RMR) menunjukkan bahwa pada umumnya batuan termasuk
kelas III dan IV.
Sebagai hasil penelitian dan kolaborasi dari berbagai multidisiplin ilmu, maka dapat dibuat detail desain
instalasi hydropower
Kata Kunci : Goa, Sungai bawah tanah, Seropan, hydropower, Gunung Kidul,
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PENDAHULUAN
Ketersediaan air baku di daerah kering
merupakan kebutuhan yang tidak dapat
dihindari. Di beberapa daerah kering, masih
terdapat air pemukaan yang terbatas atau
memiliki tingkat kualitas yang kurang baik. Air
permukaan yang ketersediaannya relatif besar
mempunyai kualitas yang kurang baik dan
memerlukan pengolahan yang intensif untuk
digunakan sebagai sumber air baku. Disamping
itu, air permukaan sering tidak dapat tersedia di
sepanjang waktu dalam satu tahun dan sering
berada jauh dari wilayah yang memerlukannya.
Akibatnya penggunaan airtanah sebagai sumber
air baku menjadi andalan untuk memenuhi
kebutuhan air domestik, air industri maupun air
irigasi.
Gunung Kidul merupakan daerah yang unik
karena memiliki tipologi Karst Topografi, yaitu
bentukan bentang alam khas pada batuan
karbonat (gamping) akibat proses tektonik yang
dilanjutkan oleh adanya pelarutan dan terbentuk
celah tempat air mengalir (Sir McDonald,
1982).
Sumber air yang berada di dalam tanah yang
berupa gua-gua atau sungai-sungai bawah tanah
merupakan tantangan yang harus dihadapi
dalam penyediaan air, seperti misalnya di
wilayah Pawonsari (Pacitan, Wonogiri dan
Wonosari), Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur serta lainnya. Untuk
pemanfaatannya diperlukan teknologi
menaikkan air dari sumber air tersebut secara
efektif dan efisien sehingga masyarakat
pengguna mampu melakukan pengoperasian
dan pemeliharaan secara berkelanjutan
(sustainable) (BBWS, Serayu-Opak, 2010).
Salah satu permasalahan utama adalah besarnya
biaya untuk mengangkat air yang ada di sungai
bawah tanah tersebut ke permukaan. Besarnya
biaya tersebut karena metode pengangkatan air
yang umum dilakukan adalah menggunakan
energi listrik ataupun diesel. Sebagai Solusi
adalah teknologi hydropower, yang meskipun
memiliki beberapa keterbatasan namun sangat
murah dalam pengoperasiannya (Wibawa,
2005).
Dalam melaksanakan teknologi ini diperlukan
penelitian untuk mengatasi berbagai masalah
yang muncul dalam penerapannya. Prototipe
yang sudah dibangun berada di daerah Sindon,
Dadapayu, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul,
dengan sungai bawah tanah di Bribin sebagai
sumber airnya. Dalam pembahasan saat ini,
akan dipaparkan mengenai rencana
pembangunan hydropower di sungai bawah

tanah di Goa Seropan yang mengambil contoh
dari sungai bawah tanah di Bribin dan instalasi
di Sindon(BBWS Serayu-Opak, 2010).
Maksud dari penulisan ini adalah untuk
mengkaji kegiatan pembendungan sungai bawah
tanah di Seropan dan tujuannya untuk
memperkenalkan konsep dan penerapan sistem
pemanfaatan aliran sungai bawah tanah ditinjau
dari sudut pandang geologi teknik. Masalah
yang akan dibahas pada tulisan ini meliputi
konsep dasar pembuatan instalasi hydropower
di sungai bawah tanah Goa Seropan,
kelayakkan, tantangan yang harus dihadapi
beserta keuntungan yang didapatkan.

LANDASAN TEORI
Istilah Karst berasal dari bahasa Slovenia kras-
berarti lahan gersang berbatu. Saat ini istilah
tersebut di gunakan untuk mendeskripsikan
suatu kawasan atau bentang alam yang telah
mengalami proses pelarutan dalam ruang dan
waktu geologi. Ford dan Williams (1989)
mendefinisikan karst sebagai medan dengan
kondisi hidrologi yang khas sebagai akibat dari
batuan yang mudah larut dan mempunyai
porositas sekunder yang berkembang baik.
Beberapa penciri kawasan karst (Ford &
William, 1989) adalah sebagai berikut :
1. Terdapatnya cekungan tertutup dan atau

lembah kering dalam berbagai ukuran dan
bentuk

2. Langkanya atau tidak terdapatnya drainase
atau sungai permukaan

3. Terdapatnya gua dari sistem drainase
bawah tanah.

Batugamping merupakan batuan yang memiliki
komposisi karbonatan yang dominan, oleh
karena itu kawasan karst dapat berkembang baik
di suatu kawasan dengan satuan batuan
batugamping.
Suatu kawasan dapat dikatakan sebagai
kawasan karst apabila telah mengalami proses
karstifikasi. Kartisifikasi adalah serangkaian
proses mulai dari terangkatnya batugamping
kepermukaan bumi akibat proses dari dalam
bumi (endogen) dan terjadi proses pelarutan
terhadap batugamping tersebut, dalam ruang
dan skala waktu geologi hingga akhirnya
menghasilkan bentang alam karst yang khas.
Apabila suatu kawasan memiliki susunan
batugamping namun belum mengalami proses
karstifikasi maka belum dapat dikatakan sebagai
kawasan karst (Koesoemadinata, 1987).
Sistem hidrogeologi kawasan karst sangat
berbeda karakteristiknya dengan kawasan non-
karst. Porositas batugamping lebih didominasi
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oleh porositas sekunder di mana air lolos
melalui rekahan-rekahan (Fracture), perlapisan
batuan (bedding plane) dan patahan (fault) pada
formasi batugamping. Sedangkan nilai porositas
ruang antarbutir (primer) dan permeabilitas
pada batugamping terumbu (nonklastik)
sangatlah rendah (Fetter, 1994). Porositas
primer dan permeabilitas akan tinggi apabila
batugamping tersebut bersifat klastik karena
memiliki ruang antar butiran.
Aliran air pada aquifer batugamping tersebut
mengalir sekaligus melarutkan bidang
perlapisan, rekahan dan patahan. Kebanyakan
aliran air yang mengalir melalui rekahan dan
bidang perlapisan memiliki hydraulic
conductivity yang besar. Sifat Aquifer
batugamping tidak menerus secara lateral dan
tidak seragam dikarenakan aliran air pada
aquifer batugamping mengalir melalui rekahan-
rekahan dan bidang perlapisan. Aliran air yang
masuk akan segera lolos mengalir hingga ke
aliran dasar (Baseflow). Aliran tersebut
terakumulasi membentuk pola aliran di bawah
permukaan tanah sebagaimana layaknya sungai
pada permukaan. Dalam saat bersamaan proses
pelarutan memperbesar ruang rekahan-rekahan
dan bidang perlapisan membentuk sistem lorong
gua. Lorong-lorong gua ini berfungsi sebagai
koridor menuju ke sistem sungai bawah tanah
(underground river) (Koesoemadinata, 1987).
Aliran dasar pada sungai bawah tanah umumnya
merupakan muka air tanah dan aquifer
batugamping yang cenderung datar (flat water
table). Suplai air sungai bawah tanah dapat
berasal dan sungai permukaan yang masuk
melalui mulut gua horizontal (shallow hole)
atau gua vertikal (Sink Hole) maupun dan
resapan lapisan tanah diatas permukaan yang
masuk melalui rekahan kecil dibawah lapisan
tanah tersebut. Aliran air sungai bawah tanah
tersebut dapat muncul kembali di permukaan
sebagai mata air (kars Spring) atau sungai
keluar dari mulut gua (Sir McDonald, 1982).
Suatu keberadaan Sungai bawah tanah
(underground river) yang mengalir di dalam
gua bare dapat dikatakan pasti keberadaan dan
potensinya jika telah dilakukan penelusuran dan
pemetaan terhadap goa tersebut.Metode lain
untuk mengetahui kepastian darimana awal air
dalam gua tersebut berada dan kemana aliran
airnya, perlu dilakukan water tracing.
Pelacakan muka air tanah (water table) pada
sungai bawah tanah di kawasan kars sangatlah
komplek dan tidak sederhana, hal ini
disebabkan medan gua merupakan lingkungan
yang ektrim, dibutuhkan teknik penelusuran

serta memetakan sistem lorong gua (caving)
dengan aman. Penelusuran gua untuk pelacakan
sistem sungai bawah tanah adalah salah satu
aplikasi ilmu speleology (Yulianto, 2010).
Kegunaan Pompa Air Tenaga Mikro Hidro atau
hydropower (PATMH) adalah untuk untuk
menaikkan air dari tempat yang rendah ke
tempat yang lebih tinggi dengan memanfaatkan
energi aliran air yang mempunyai tinggi tekan
(Head) dan besar debit aliran tertentu.
Umumnya PATMH digunakan untuk memenuhi
kebutuhan air baku untuk pemukiman di
pedesaan dan irigasi skala kecil dengan syarat
tersedia tinggi jatuh air minimal 2 m dan
memiliki debit air yang mencukupi untuk
memfungsikan turbin (Wibawa, 2005).
Prinsip kerja PATMH adalah dengan
melakukan proses perubahan energi potensial
menjadi energi kinetis. Terdapat beberapa
keuntungan dengan menerapkan prinsip
PATMH, diantaranya adalah pengoperasiannya
tidak memerlukan keahlian khusus.Kelebihan
lain adalah dapat bekerja secara otomatis terus
menerus selama 24 jam, kebisingan relatif
sangat sedikit pada saat dioperasikan. Efisiensi
tinggi juga merupakan kelebihan karena pompa
air diputar oleh putaran turbin dengan transmisi
beltdan tidak memerlukan energi listrik,
sehingga sangat efisien. Biaya operasional dan
pemeliharaan kecil karena tidak memerlukan
listrik ataupun solar dalam pengoperasian, dan
hanya memerlukan penggantian olie transmisi
secara berkala. Disamping kelebihan tersebut,
terdapat beberapa kekurangan, diantaranya debit
pemompaan yang relatif kecil dibandingkan
dengan debit yang dibutuhkan untuk
memfungsikan turbindan biaya modal masih
relatif tinggi terutama untuk turbinnya karena
produksinya masih tergantung pada pesanan,
belum diproduksi secara massal (Wibawa,
2005).
Dalam penyelidikan pemanfaatan potensi
hydropower dalam sungai bawah tanah, tidak
terlepas dari kondisi lingkungan penempatan
instalasi, terutama kondisi geotekniknya. Di
setiap tempat di dalam bumi, terdapat tegangan
awal yang berupa tegangan gravitasi, tegangan
tektonik dan tegangan sisa. Kestabilan akan
terjadi jika terdapat kesetimbangan antara
tegangan-tegangan tersebut dengan kondisi
geologi yang ada. Jika ada penggalian, misalnya
pembuatan lubang bukaan/terowongan, maka
akan terjadi perubahan kesetimbangan dan
mengakibatkan terjadinya redistribusi tegangan
yang ada. Dalam proses redistribusi tegangan
tersebut, terdapat kemungkinan :
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a. Lubang bukaan tetap stabil.
b. Lubang bukaan tidak stabil pada saat-saat

awal, karena terjadi perpindahan
(deformasi), tetapi kemudian akan menjadi
stabil kembali.

c. Lubang bukaan tidak akan pernah stabil
sehingga menjadi runtuh.

Kestabilan suatu lubang bukaan, dipengaruhi
oleh faktor geologi, dalam hal ini adalah
struktur geologi, dan faktor non-geologi yang
meliputi kondisi tegangan, kondisi batuan dan
kondisi air tanahnya (Nugroho, 2000).
Meskipun demikian, cara atau metode
penggalian, sistem penyanggaan serta ketepatan
waktu pemasangan penyangga juga mempunyai
peran yang penting terhadap kestabilan lubang
bukaan.
Di bawah permukaan bumi terdapat tegangan,
yaitu tegangan vertikal dan tegangan horizontal.
Jika bawah permukaan dilakukan penggalian
untuk terowongan, maka terjadi gangguan pada
tegangan tersebut sehingga terjadi perpindahan
(deformasi). Jika proses deformasi pada
terowongan semakin besar, maka besar
kemungkinan terowongan atau lubang bukaan
tersebut runtuh. Jika semakin kecil tegangan,
maka kemungkinan akan berhenti dan menjadi
stabil (Bieniawski, 1989).
Daerah penelitian, mempunyai kondisi yang
relatif rawan terhadap hal tersebut (puslitbang
SDA, 2011) karena :
a. Secara litologi, berupa batugamping yang

mengalami proses pelarutan yang tinggi
oleh air. Goa pada daerah penelitian
terdapat air yang mengalir menjadi sungai
yang dapat melarutkan batuan sekitarnya.

b. Struktur geologi, di dalam goa banyak
terdapat bidang diskontinyu yang bisa
mempengaruhi kestabilan goa. Banyaknya
bidang diskontinyu tidak selalu membuat
terowongan/goa menjadi tidak stabil,
karena tergantung pada kondisi bidang
diskontinyu. Adanya kondisi bidang
diskontinyu yang saling berpotongan atau
tidak berpotongan di masing-masing lokasi
akan menjadi, sangat tidak
menguntungkan/very unfavorable, tidak
menguntungkan/unfavorable, sedang/fair,
menguntungkan/favorable, dan sangat
menguntungkan/very favorable.

METODOLOGI
Metode yang digunakan pada penelitian di
Seropan-Wonosari, menggunakan teknik
pemetaan lapangan baik liologi maupun struktur
yang hasilnya dipakai sebagai data dasar

penyelidikan geoteknik, menggunkana metode
Rock Mass Ratting (RMR) yang dikembangkan
oleh Bieniawsky(1987). Disamping itu sebagai
data pelengkap, terdiri atas beberapa bidang,
diantaranya bidang Speleologi, menggunakan
metode pemetaan goa bawah tanah frog leap,
dengan grade ketelitian 5. Dalam penyelidikan
hidrologi, menggunakan alat “Automatic Water
Level Recorder” dan perhitungan debit pada
saluran terbuka. Dalam bidang hidraulika
digunakan data pengukuran speleologi dan
hidrologi sebagai data dasar dengan
menggunakan perhitungan numerik Daya
hydraulik tenaga air, Pair = ρg Q H,untuk
hydropower (Wibawa, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Seropan adalah sungai bawah tanah yang
terletak di Semanu, Gunung Kidul dan ditempat
ini dilakukan percobaan kedua dalam
melakukan pembendungan sungai bawah tanah
untuk pembuatan PATMH. Berdasarkan
pengukuran dari ASC, sebagai gambaran awal,
dimensi dari Goa Seropan ini memiliki Panjang
sekitar 888 m dengan kedalaman  sekitar 62 m
dari permukaan tanah setempat. Pintu gua
terletak pada dasar dari sebuah cekungan
tertutup. Jalan yang menuju ke pintu gua sudah
dibuat tangga beton, sekaligus untuk perawatan
instalasi yang sudah terpasang di dalam gua.
Lorong awal  beratap rendah sampai pada
sebuah ruangan yang lebih besar. Bagian lorong
berikutnya dapat diakses dengan berjalan kaki
biasa. Panjang lorong dari mulut gua sampai ke
badan sungai bawah tanah sekitar 211 meter.
Sungai bawah tanah di dalam gua Seropan
memiliki debit air cukup besar, lebih dari 600 ltr
/ dtk pada musim kemarau (KIT, 2010).
Lorong ke arah hulu, hampir seluruhnya
terendam air dengan ketinggian 1 – 1,5 meter
akibat dibangunnya bendungan di percabangan.
Pada bagian sisi dalam belokan sungai, biasanya
air lebih dalam. Lorong ini berakhir pada
sebuah sump (lorong gua yang seluruhnya
tertutup air dari dasar sampai atap).Ke arah hilir
kedalaman air relatif lebih dangkal, hanya pada
beberapa tempat kedalaman air mencapai dada.
Sebagian besar ornamen yang ada adalah
golongan dripstone jenis stalaktit. Lorong ini
berakhir pada sebuah chamber(ruang besar di
dalam goa) dimana terdapat air terjun pertama
dengan ketinggian sekitar 7 meter. Untuk
menuruni air terjun saat ini sudah terpasang
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tangga besi dan sebaiknya tetap menggunakan
peralatan pengaman untuk medan vertikal.
Setelah air terjun pertama ini lorong masih
berlanjut sekitar 200 meter sebelum berakhir
pada air terjun kedua setinggi 9 meter kemudian
aliran air berakhir pada sebuah Sump.
Sungai bawah tanah yang mengalir di dalam
gua seropan ini telah dimanfaatkan untuk
mencukupi kebutuhan air minum penduduk
yang tersebar di 5 kecamatan (Semanu,
Ponjong, Wonosari, Playen, Rongkop). Target
masyarakat yang memanfaatkan air dari Gua
Seropan mencapai 200 ribu jiwa.Gua seropan
ini juga menjadi tempat latihan dan obyek
penelusuran gua bagi kelompok-kelompok
Pecinta Alam dari berbagai Perguruan Tinggi
tidak hanya dari  Yogyakarta saja melainkan
dari seluruh penjuru Indonesia .
Penelusuran Goa Seropan ini dilakukan pertama
kali pada tahun 1988, oleh kelompok speleologi
Acintyacunyata Speleological Club Yogyakarta.

Beberapa gua di sekitarnya telah di eksplorasi
dan dipetakan oleh team dari Inggris yg
bekerjasama dengan pemerintah Indonesia
untuk melacak keberadaan potensi air bersih
pada sungai bawah tanah yang terdapat di dalam
gua-gua di kawasan karst khususnya di
Yogyakarta.Keunikan lain dari Gua Seropan ini
adalah memiliki 2 buah air terjun, dengan
ketinggian masing-masing sekitar 7 dan 9
meter. Dan air terjun ini tetap ada meskipun
musim kemarau panjang.
Tahun 2009 sempat terjadi banjir besar di dalam
Gua Seropan (berdasarkan data logger tercatat
kenaikan muka air mencapai 2,5 meter)
dijumpai adanya ruangan baru yang sebelumnya
tertutup runtuhan. Pada ruangan tersebut
dijumpai lorong yang terdapat pada ketinggian 7
meter, setelah dieksplorasi sejauh 200 meter
lorong berakhir pada sebuah Sump (Gambar 1).

Gambar 1. Kondisi goa bawah tanah Seropan (tanpa skala, sumber: ASC)

Gua seropan terletak sekitar 45 km sebelah
Tenggara kota Yogyakarta. Jalur yang di
tempuh adalah Yogyakarta - Wonosari -melalui
jalan yang menuju ke arah Bedoyo. Terletak
100 meter  dari jalan Wonosari - Bedoyo.
Seropan berada di wilayah Semanu kabupaten
gunung kidul, kotamadya Wonosari, DIY,
secara geografis terletak pada UTM 465001
9113942.Seropan merupakan sungai bawah
tanah dengan kapasitas sungai yang cukup
memadai baik secara kemiringan maupun debit
aliran. Terdapat dua terjunan pada sungai
Seropan. Tinggi terjun pertama mencapai 15

meter dan terjunan kedua sekitar 7 meter
(gambar 2), dengan debit andalan sebesar 600
liter/detik (KIT, 2010). Dengan adanya terjunan
dan debit air tersebut, merupakan energi
potensial yang dapat dikembangkan menjadi
energi listrik dan pompa. Pada penyelidikan ini
pemanfaatan sungai bawah tanah akan berada
pada terjunan pertama, karena penempatan
turbine dan pompa lebih mudah dan
memperhitungkan pipa pesat yang akan
dipergunakan.
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Gambar 2. Hasil pengkukuran geometri dan lokasi penempatan turbine
(tanpa skala, sumber: KIT)

Sejak tahun 2010 KIT sudah membuat pre
desain goa seropan dan sampai 2012masih
disempurnakan. Pembangunan direncanakan
akan dimulai pada tahun 2013 namun
disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan
didaerah tersebut.
Pembangunan di seropan akan dilakukan atas
beberapa tahap. Pembendungan sungai bawah
tanah diperlukan untuk mendapatkan kestabilan
debit air yang akan dimasukkan kedalam
turbine. Tinggi pembendungan mengikuti tinggi
bendung yang sudah ada yaitu 15 meter dari
rencana peletakkan instalasi hydropower.
Sistem pembendungan yang digunakan adalah
bendung tetap, dengan konstruksi beton dan
hanya menutupi sebagian penampang goa
sehingga air yang berlebih melimpas melalui
puncak mercu bendung. Pembendungan juga

memperhitungkan aspek sistem terowongan
berupa rekahan dan junction pada bagian hulu
bendung, sebab apabila tinggi mercu bendung
lebih tinggi dibandingkan rekahan atau junction,
maka air dikawatirkan akan berpindah dan
dalam jangka pendek mengakibatkan hilangnya
sebagian air dan dalam jangka panjang air akan
berpindah arah melalui alur baru.

Gambar 3. bendung sungai bawah tanah di Seropan (sumber: Puslitbang SDA, KIT)
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Gambar 2. Hasil pengkukuran geometri dan lokasi penempatan turbine
(tanpa skala, sumber: KIT)

Sejak tahun 2010 KIT sudah membuat pre
desain goa seropan dan sampai 2012masih
disempurnakan. Pembangunan direncanakan
akan dimulai pada tahun 2013 namun
disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan
didaerah tersebut.
Pembangunan di seropan akan dilakukan atas
beberapa tahap. Pembendungan sungai bawah
tanah diperlukan untuk mendapatkan kestabilan
debit air yang akan dimasukkan kedalam
turbine. Tinggi pembendungan mengikuti tinggi
bendung yang sudah ada yaitu 15 meter dari
rencana peletakkan instalasi hydropower.
Sistem pembendungan yang digunakan adalah
bendung tetap, dengan konstruksi beton dan
hanya menutupi sebagian penampang goa
sehingga air yang berlebih melimpas melalui
puncak mercu bendung. Pembendungan juga

memperhitungkan aspek sistem terowongan
berupa rekahan dan junction pada bagian hulu
bendung, sebab apabila tinggi mercu bendung
lebih tinggi dibandingkan rekahan atau junction,
maka air dikawatirkan akan berpindah dan
dalam jangka pendek mengakibatkan hilangnya
sebagian air dan dalam jangka panjang air akan
berpindah arah melalui alur baru.
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Analisis geoteknik terowongan merupakan salah
satu aspek penting dalam penyelidikan. Hasil
analisis geoteknik akan dipergunakan sebagai
dasar perhitungan penempatan instalasi
hydropower beserta perangkatnya, berupa pipa
pesat dan bendung. Dalam melakukan analisis
geoteknik, parameter yang diukur meliputi
parameter geologi yaitu stratigrafi, jenis batuan,
jurus dan kemiringan, kekar dan sesar, dan
kandungan kimia. Parameter lain adalah
parameter geologi teknik, yaitu kuat massa
batuan melalui serangkaian test geomekanik
berupa triaksial, point load, slake durability.
Parameter geoteknik lain yang didapatkan
adalah RQD berdasarkan hasil pengeboran inti
dan mendapatkan core sample, baik core utuh
maupun artificial core. Bieniawski (1976)
mempublikasikan sebuah klasifikasi massa
batuan yang disebut Geomechanics
Classification atau Rock Mass Rating (RMR).
Selama bertahun-tahun, sistem ini telah
diperbaiki dengan semakin banyaknya studi
kasus yang dikumpulkan, sehingga akhirnya
Bieniawski melakukan pembobotan (rating)
terhadap parameter-parameternya seperti saat
ini..
Enam parameter yang digunakan untuk
mengklasifikasikan massa batuan menggunakan
sistem RMR atau klasifikasi geomekanika ini
adalah :
1. Kuat tekan uniaksial (Uniaxial

Compressive Strength/UCS)
Kuat tekan uniaksial adalah kekuatan
contoh batuan jika ditekan dari dua arah
(atas/bawah).

2. Rock Quality Designation (RQD)
Rock Quality Designation (RQD) yaitu
suatu penandaan atau penilaian kualitas
batuan berdasarkan kerapatan kekar. RQD
didapatkan dengan analisis terhadap core.

3. Spasi bidang diskontinyu
Spasi bidang diskontinyu adalah
perhitungan jarak antar bidang diskontinyu
yang satu family di lapangan.

4. Kondisi bidang diskontinyu

Kondisi bidang diskontinyu adalah kondisi
permukaan pada bidang diskontinyu.
Kondisi ini didapatkan dengan melakukan
pengamatan secara langsung di lapangan.
Kondisi bidang diskontinyu ini mempunyai
5 parameter, sebagai berikut :
a. panjang, yaitu panjang setiap bidang

diskontinyu
b. separasi, yaitu lebar bukaan pada bidang

diskontinyu
c. pengisian, yaitu material yang mengisi

pada bagian dalam bidang diskontinyu
d. kekasaran, yaitu kasar atau tidaknya

permukaan bagian dalam bidang
diskontinyu

e. pelapukan, yaitu lapuk atau tidaknya
bidang diskontinyu

5. Kondisi air tanah
Kondisi air tanah ditentukan berdasarkan
pengamatan secara langsung di lapangan.

6. Orientasi bidang diskontinyu
Orientasi bidang diskontinyu adalah pola
penyebaran dari bidang diskontinyu
terhadap arah sumbu terowongan.

Dalam menerapkan sistem ini, massa batuan
dibagi menjadi seksi-seksi berdasarkan atas
kondisi geologinya. Masing-masing seksi
diklasifikasikan secara terpisah. Batas-batas
seksi umumnya berupa struktur geologi seperti
patahan atau perubahan jenis batuan. Perubahan
signifikan dalam spasi atau karakteristik bidang
diskontinyu menyebabkan jenis massa batuan
yang sama dibagi juga menjadi seksi-seksi.
Dalam penyelidikan di Seropan, saat ini masih
dalam tahap pengambilan contoh dan sebagian
analisis. Hasil analisis yang sudah didapatkan
berupa analisis geologi teknik berupa pemetaan
struktur sungai bawah tanah. Pengambilan data
geologi-geoteknik di Goa Seropan dibagi
menjadi tiga bagian, yaitu section 1, section 2,
dan section 3(Gambar 4) (Puslitbang SDA,
2011). Pengukuran RMR pada Goa dilakukan
pada section 2, yaitu lokasi penempatan pipa
pesat dari lokasi bendung sampai posisi
penempatan instalasi hydropower
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Gambar 4. hasil pengukuran pemetaan struktur geologi di Seropan

Perhitungan RMR dilakukan pada section 2
(Gambar 5). Berdasarkan data yang hasil
pengukuran  di lapangan, maka section ini
termasuk kelas III – IV (fair-poor). Hal ini
sesuai dengan kondisi lapangan yaitu di
beberapa tempat terjadi runtuhan, mulai dimensi
kerikil sampai boulder/bomb. Sehingga perlu
perhatian khusus untuk melakukan rekayasa

geoteknik dalam pemasangan pipa dan instalasi
hydropower.

Gambar 5. Lokasi pengamatan dan pengambilan data geologi-geoteknik

Persiapan lokasi diperlukan sebagai langkah
awal perhitungan hidromekanik berkaitan
dengan penentuan lokasi turbin, dan pemilhan
pompa serta sistem perpipaan yang akan
dipergunakan. Dalam penyiapan lokasi,
diperlukan adanya hasil analisis hidraulika,
hidrologi, geoteknik dan mekanik. Dalam
penentuan lokasi, analisis hidrologi yang

dilakukan meliputi pengamatan tinggi muka air
pada saat normal dan banjir. Pengamatan ini
perlu dilakukan sebagai langkah pengamanan
dalam meletakkan turbine dan pompa. Pada
lokasi penyelidikan, tinggi air pada saat banjir
pada terjunan pertama dapat mencapai lebih dari
8 meter (Gambar 6), sehingga pengamanan

Section 1

Section 2

Section 3
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terhadap turbine dan pompa harus dilakukan
lebih baik.

Gambar 6. Hasil pengukuran tinggi muka air di sungai Seropan (KIT, 2010)

Analisis hidraulika merupakan hal penting
dalam persiapan lokasi. Pada penyelidikan di
Seropan, penentuan lokasi pada terjunan
pertama didasarkan pada jarak antara bendung
sungai dan panjangnya pipa pesat. Pipa pesat
memiliki panjang optimal untuk medapatkan
tekanan yang mencukupi bagi turbin.
Selain analisis hidraulika, analisis geoteknik
merupakan salah satu faktor utama dalam
pemilihan lokasi. Lokasi yang dipilih harus
relatif stabil atau dapat dilakukan perkuatan
tebing dan dinding untuk melindungi instalasi.
Dalam penyelidikan geoteknik, akan didapatkan
tingkat keamanan dinding dan atap goa terhadap
runtuhan. Salah satu dampak dari runtuhan
adalah tertutupnya aliran sungai bawah tanah
dan berkurangnya debit air yang mengalir. Hal
ini menjadi perhatian untuk penyelidikan
geoteknik tidak hanya pada lokasi pompa
melainkan juga pada bagian hulu dan hilir
pompa
Dalam desain pelaksanaan peletakkan instalasi
hydropower, perhitungan didasarkan pada tinggi
potensial (head) dan kapasitas debit. Analisis
hydraulik merupakan tahap akhir dari analisis
pada pembuatan desain hydropower di sungai
bawah tanah. Berdasarkan data yang
didapatkan, potensi tenaga air di sungai Seropan
dapat ditentukan sebagai berikut:
• Desain debit (Q): ~ 0,5 - 1,0 m3 / s (periode

kering - periode hujan)
• Tinggi tekan air (Head netto): 15 m
• Tinggi tekan pompa ke reservoir yang ada

(Hf): 112 m
• Debit air dipompa (output, q): 41-81 l / det
• Jumlah layanan pasokan air: 100 000 jiwa

• Volume air yang dipompa (24h): 3500-7000
m3/hari

Salah satu pertimbangan yang harus
diperhitungkan adalah perbandingan dengan air
yang ada saat ini dipompa teknik di Gunung
Kidul, yang merupakan teknik pompa klasik
menggunakan listrik eksternal (PLN) dan / atau
solar sebagai sumber energi. Sebagai dasar
perhitungan, untuk mencapai kapasitas yang
sama dengan pembangkit listrik tenaga air di
masa depan.Berdasarkan hasil perhitungan dari
tim KIT (2010), biaya energi untuk
pengoperasian teknik memompa klasik adalah:
• Listrik (1 kWh ~ 0,06 €): 41 000 €/yearatau

IDR 495,895,000/ tahun
• Diesel (1 liter ~ 0,4 €): 91 000 €/year atau IDR

1,100,645,000/ tahun
Oleh karena itu, dengan kapasitas yang sama,
teknik klasik pompa akan memerlukan biaya
operasional tinggi, yang dianggap sebagai salah
satu masalah utama penyebab masalah
kelangkaan air di Gunung Kidul.
Dengan menggunakan hydropower, tidak ada
biaya yang diperlukan untuk diesel maupun
listrik. Biaya yang dikeluarkan adalah untuk
perawatan alat termasuk pembiayaan tenaga
operator dan penggantian olie gearbox.
Pembuatan hydropower ini memerlukan biaya
investasi yang sangat tinggi. Di satu sisi, biaya
investasi untuk pengembangan pembangkit
listrik tenaga air juga perlu dipertimbangkan. Di
sisi lain, itu harus memperhatikan bahwa ini
pembangkit listrik tenaga air memiliki karakter
penelitian. Tujuan utama adalah untuk
menunjukkan teknologi berkelanjutan tersedia.
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Ini akan digunakan sebagai pilot project untuk
multiplikasidi masa yang akan datang.

KESIMPULAN
Ketersediaan air di daerah kering merupakan
kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi.
Problem utama pemenuhan kebutuhan adalah
biaya yang tinggi. Hydropower merupakan
salah satu metode untuk memompakan air
dengan biaya murah. Seropan adalah salah satu
daerah kering dengan sungai bawah tanah yang
memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai
instalasi hydropower. Pengembangan potensi
tersebut perlu didukung dengan penelitian
mengenai hidrologi, hidraulika, geologi,
geoteknik dan hidromekanik sebagai dasar awal
pembuatan instalasi hydropower. Secara teknis,
sungai bawah tanah Seropan merupakan daerah
yang layak untuk instalasi hydropower, dengan
beberapa rekayasa teknik. Dengan
pembangunan hydropower sebagai pengganti
pompa listrik/ diesel, maka penghematan
sebesar Rp.495,895,000,- /tahun dibandingkan
penggunaan  listrik atau
Rp.1,100,645,000/tahun dibandingkan
penggunaan diesel.
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