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Prakata 

 
 
Pedoman pengukuran dan pemetaan teristris sungai ini termasuk dalam Gugus Kerja Irigasi, 
Sabo, Rawa dan Pantai, Danau dan Sungai, pada Sub Panitia Teknik Sumber Daya Air dan 
berada di bawah panitia Teknik Konstruksi dan Bangunan, Departemen Permukiman dan 
Prasarana Wilayah. 

Penulisan pedoman ini mengacu kepada Pedoman BSN No.8 Tahun 2000 dan telah 
mendapat masukkan dan koreksi dari ahli bahasa. 

Perumusan pedoman ini dilakukan melalui proses pembahasan pada Gugus Kerja, 
Prakonsensus dan Konsensus pada tanggal 14 Agustus 2003 di Pusat Litbang Sumber Daya 
Air Bandung serta proses penetapan pada Panitia Teknik yang melibatkan para narasumber 
dan pakar dari berbagai instansi terkait. 

Pedoman ini disusun berdasarkan dukungan teori dan praktek lapangan, yang sangat 
berguna bagi para praktisi pengukuran dan pemetaan teristris sungai serta berbagai pihak 
yang berkaitan dengan penanganan sungai. 
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Pendahuluan 

 
 

Salah satu informasi yang sangat diperlukan dalam pengaturan dasar sungai, pengaturan 
alur sungai, pengendalian aliran sungai, pengendalian tinggi muka air sungai, pengendalian 
banjir, dan kegiatan penanganan sungai lainnya adalah informasi kuantitatif mengenai 
geometri sungai. Informasi kuantitatif geometri sungai secara lengkap disajikan berupa peta 
situasi sungai berikut gambar-gambar penampang melintang serta gambar penampang 
memanjang sungai. 

Sampai saat ini teknologi pemetaan untuk mendapatkan peta situasi sungai, gambar 
penampang melintang sungai, dan gambar penampang memanjang sungai, hanya berupa 
teknologi pengukuran dan pemetaan secara teristris. Namun demikian pelaksanaan 
pengukuran dan pemetaan teristris sungai tidaklah sederhana bila dibandingkan dengan 
pengukuran dan pemetaan teristris untuk obyek lainnya. Tiap alur sungai memiliki dinamika 
morfologi yang tidak selalu sama, tiap sungai memiliki karakteristik aliran yang berbeda-
beda, dan bentuk penggunaan lahan di sepanjang tepian alur sungai juga tidak sama.  

Adanya kesalahan dalam pengukuran dan pemetaan teristris sungai mengakibatkan 
kesalahan yang berkelanjutan dalam berbagai perhitungan dan analisis yang menggunakan 
peta situasi sungai. Secara umum kesalahan dalam pengukuran dan pemetaan teristris 
sungai bisa bersumber dari ketidakpahaman pelaksana terhadap kaidah pemetaan dan bisa 
juga bersumber pada ketidakpahaman pelaksana terhadap unsur-unsur apa saja yang harus 
dipetakan. 

Ketidakpahaman pelaksana terhadap kaidah pemetaan, antara lain karena surveyor yang 
digunakan belum memiliki dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk 
melaksanakan pengukuran dan pemetaan teristris sungai. Adapun ketidakpahaman 
pelaksana terhadap unsur-unsur yang harus dipetakan mengakibatkan informasi yang 
disampaikan pada peta situasi sungai tidak lengkap. 
Untuk meminimalisasi timbulnya berbagai kesalahan dan untuk mendekatkan persepsi 
berbagai pihak terhadap hal-hal yang dilakukan dalam pengukuran dan pemetaan teristris 
sungai, perlu dibuatkan ketentuan dasar yang bisa memberikan arah terhadap hal-hal yang 
perlu dilakukan dalam pengukuran dan pemetaan teristris sungai, mulai dari tahap 
persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian hasil. 
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Pengukuran dan pemetaan teristris sungai 

 
 
 
1    Ruang lingkup 
Pedoman ini berisi ketentuan dasar yang memberikan arah mengenai cara-cara melakukan 
pengukuran dan pemetaan teristris sungai, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, 
pengolahan data, dan penyajian hasil. Pedoman ini memberikan pula rincian hasil suatu 
kegiatan pengukuran dan pemetaan teritris sungai.  

Pedoman ini dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan penanganan 
sungai, khususnya para praktisi yang akan menyusun rencana pengukuran dan pemetaan 
teristris sungai yang melaksanakan pengukuran dan pemetaan teristris sungai, atau  yang 
mengevaluasi pelaksanaan pengukuran dan pemetaan teristris sungai. 

 
2 Acuan normatif 

- SNI 03-2401-1991 : Tata cara perencanaan umum bendung. 

- SNI 03-2400-1991 : Tata cara perencanaan umum krib di sungai. 

3 Istilah  dan definisi 

3.1 Azimut  adalah sudut yang diukur searah dengan arah putaran jarum jam yang dimulai 
dari garis meridian utara sampai dengan sisi yang dimaksud. 

3.2 Beda tinggi adalah jarak antara dua bidang nivo yang diukur sepanjang garis unting-
unting.  

3.3 Blok judul adalah kolom yang diletakkan di bagian bawah sebelah kanan (pojok 
kanan) tiap-tiap lembar peta atau gambar. Kolom tersebut diisi simbol dan nama instansi 
pemilik pekerjaan, nama pekerjaan, nomor dan tanggal kontrak, tanggal penyerahan hasil 
pekerjaan, nomor lembar peta atau gambar, nama juru gambar, nama dan jabatan yang 
memeriksa, nama dan jabatan yang menyetujui, dan nama instansi pelaksana. 

3.4 Data ukur adalah data asli yang diperoleh dari hasil pembacaan alat ukur. 

3.5 Data hitungan adalah data yang diperoleh dari penghitungan data ukur. 

3.6 Deskripsi patok tetap adalah pemaparan letak patok tetap dengan gambar serta 
kata-kata. 

3.7 Echo sounder adalah alat pengukur kedalaman dengan menggunakan pantulan 
gelombang suara. 

3.8 Eksagerasi adalah teknik memperbesar penyajian suatu unsur pada peta dengan 
pertimbangan skala.   

3.9 Detail situasi adalah bentuk, ukuran, dan letak  unsur-unsur yang akan disajikan 
didalam peta. 

3.10 Gambar draf adalah gambar yang diperoleh dari hasil peletakan data hitungan. 



Pd T-10-2004-A 
 

 2 dari 43 

3.11 Gambar manuskrip adalah gambar yang diturunkan dari gambar draf dan disajikan 
menurut kaidah kartografi. 

3.14 Garis silang (Grid) adalah garis-garis yang bersilangan yang digambar di muka peta 
agar lebih mudah dalam membaca koordinat titik-titik yang ada didalam peta.  

3.15 Indek skala adalah penunjuk skala. 

3.16 Kerangka horizontal peta adalah jaring-jaring atau rangkaian segi banyak yang tiap 
titiknya dinyatakan dengan koordinat planimetris (XY) dan berfungsi sebagai pengikat 
planimetris dari unsur-unsur yang disajikan didalam peta. 

3.17 Kerangka vertikal peta adalah jaring-jaring atau rangkaian segi banyak yang tiap 
titiknya dinyatakan dengan ketinggian titik tersebut terhadap suatu bidang referensi tinggi 
dan berfungsi sebagai pengikat ketinggian unsur-unsur yang disajikan didalam peta. 

3.18 Ketinggian sementara adalah nilai-nilai ketinggian kerangka vertikal peta yang belum 
diberi nilai-nilai koreksi. 

3.19 Ketinggian definitif adalah nilai-nilai ketinggian kerangka vertikal peta yang telah 
diberi nilai-nilai koreksi, sehingga hasil pengukurannya telah memenuhi persyaratan 
geometris.  

3.20 Koordinat sementara adalah nilai-nilai koordinat kerangka horizontal peta yang belum 
diberikan nilai-nilai koreksi. 

3.21 Koordinat definitif adalah nilai-nilai koordinat kerangka horizontal peta yang telah 
diberikan nilai-nilai koreksi, sehingga hasil pengukurannya telah memenuhi persyaratan 
geometris.  

3.22 Muka peta adalah daerah yang dibatasi garis tepi peta bagian dalam. 

3.23 Patok sementara adalah patok yang dibuat dari kayu dengan ukuran tertentu, dan 
digunakan sebagai tempat menyimpan koordinat planimetris serta ketinggian di lokasi 
pengukuran dan pemetaan untuk jangka waktu yang tidak lama.   

3.24 Patok tetap adalah patok yang dibuat dari beton bertulang dengan ukuran tertentu, 
dan digunakan sebagai tempat menyimpan koordinat planimetris serta ketinggian di lokasi 
pengukuran dan pemetaan untuk jangka waktu yang lama.   

3.25 Pertampalan peta (overlap peta) adalah pertampalan antarlembar peta yang 
berdampingan. 

3.26 Peta kerja adalah peta yang diturunkan dari peta rupa bumi atau dari foto udara atau 
dari peta lainnya, dan digunakan untuk merencanakan pekerjaan, misalnya untuk orientasi 
lapangan, untuk pemilihan  letak base camp, dan untuk merencanakan jalur pengukuran. 

3.27 Poligon adalah rangkaian segi banyak yang berfungsi sebagai kerangka horizontal 
peta. 

3.28 Proyeksi UTM adalah sistem proyeksi peta yang menggunakan bidang silinder 
sebagai bidang proyeksi. 

3.29 Pengukuran dan pemetaan teristris adalah metode pengukuran dan pemetaan, yang 
kegiatan pengumpulan datnya dilakukan secara langsung di permukaan bumi, tanpa melalui 
suatu media tertentu, baik berupa foto udara, citra satelit, ataupun media lainnya. 

3.30  Slag adalah langkah atau jarak antara rambu rambu ukur belakang dengan rambu 
ukur muka dalam pengukuran waterpasing memanjang. 

3.31 Sounding adalah pengukuran kedalaman. 

3.32 Sudut adalah selisih dari dua arah 
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3.33 Tachymetri adalah pengukuran detail situasi, yang mana letak planimetris tiap detail 
ditentukan berdasarkan sudut dan jarak datar, sedangkan beda tinggi antara titik detail 
dengan titik poligon ditentukan dari hasil pembacaan rambu ukur, dan hasil pengukuran 
sudut miring atau sudut zenit.  

3.34 Tepi kanan sungai adalah tepi sungai di sebelah kanan kita jika kita berdiri di tengah 
sungai dengan menghadap ke arah hilir sungai. 

3.35 Tepi kiri sungai adalah tepi sungai yang di sebelah kiri kita kalau kita berdiri di tengah 
sungai dengan menghadap kearah hilir sungai yang bersangkutan. 

3.36 Titik ikat adalah patok tetap yang telah tersedia di lokasi atau di sekitar lokasi 
pengukuran dan pemetaan yang digunakan sebagai referensi. 

3.37 Teodolit adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arah, sudut, dan jarak. 

3.38 Waterpas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda tinggi antara dua 
titik atau lebih. 

3.39 Waterpasing adalah pengukuran beda tinggi yang selisih-selisih tinggi antara titik-titik 
yang berdekatannya ditentukan dengan garis vizir yang horizontal yang ditujukan ke rambu-
rambu ukur (bak-bak ukur) yang vertikal. 
 
4    Tahapan kegiatan 

4.1   Persiapan 

4.1.1   Persiapan administrasi 
Persiapan administrasi antara lain berupa 
a) surat tugas personil pelaksana, 
surat izin survai, 
b) hal-hal lain-lainnya yang diperlukan. 
 

4.1.2   Persiapan teknik 
Persiapan teknik, antara lain berupa 

a) penyediaan peta kerja, 
b) penyediaan deskripsi titik ikat planimetris dan ketinggian yang telah ada di lokasi atau di 

sekitar lokasi pemetaan, 
c) orientasi lapangan, 
d) pemeriksaan kondisi fisik serta pemeriksaan kebenaran koordinat planimetris dan 

ketinggian titik ikat yang akan digunakan, 
e) penetapan titik ikat planimetris dan ketinggian yang akan digunakan, 
f) penentuan letak base camp, 
g) perencanaan jalur pengukuran, 
h) perencanaan letak pemasangan patok tetap, 
i) penyediaan patok tetap utama dan patok tetap bantu, 
j) penyediaan patok sementara, 
k) perencanaan sistem pemberian nomor patok sementara dan nomor  patok tetap, 
l) penyediaan alat ukur yang sesuai dengan ketelitian yang telah ditetapkan, 
m) kalibrasi alat ukur,   
n) penyediaaan alat hitung, 
o) penyediaan formulir data ukur dan formulir data hitungan, 
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p) penyediaan tabel deklinasi untuk tahun pelaksanaan pengamatan matahari,  
q) persiapan lain yang diperlukan. 
 
4.1.3   Persiapan manajerial 
Persiapan manajerial, antara lain berupa 
a) pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan bila pekerjaan pengukuran dan pemetaan 

teristris sungai merupakan bagian kegiatan dari satu paket pekerjaan desain, jadwal 
pelaksanaan pekerjaan supaya dibuat dua macam, yaitu jadwal pelaksanaan keseluruhan 
kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan teristris sungai, 

b) pembuatan struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan, yang dilengkapi dengan status 
serta nama-nama personil pelaksana, 

c) pemberian pengarahan dan pemahaman pada personil pelaksana, 
d) penyusunan laporan pendahuluan, 
e) hal-hal lain yang diperlukan. 
 
4.2   Pengumpulan data 
4.2.1   Pemasangan patok 

a)  Patok sementara  
1) Semua patok sementara yang digunakan dibuat dari kayu dengan ukuran tertentu, 
2) Setiap patok sementara dipasang masing-masing dengan letak dan jarak yang 

diperhitungkan terhadap kebutuhan pengukuran kerangka horizontal peta, kerangka 
vertikal peta, detail situasi, dan penampang melintang sungai, 

3) Semua patok sementara yang dipasang dicat dengan warna merah, diberi paku di 
atasnya, serta diberi nomor secara urut, jelas, dan sistematis. 

 
b) Patok tetap 

1) Patok tetap utama  
(a) Semua patok tetap utama yang digunakan dibuat dari beton bertulang dengan 

ukuran yang telah disepakati, 
(b) Patok tetap utama dipasang di sepanjang tepi sungai setiap jarak 1 km, 
(c) Patok tetap utama cukup dipasang di sepanjang tepi sungai jika :    

(1) sungai yang dipetakan tidak lebar, 
(2) kondisi tanah di sepanjang tepi sungai tidak memungkinkan untuk dipasang 

patok tetap utama, 
(3) penggunaan lahan di sepanjang tepi sungai tidak memungkinkan untuk 

dipasang patok tetap utama, 
(4) bangunan sungai hanya akan dibuat di areal di tepi sungai. 
(5) tidak ada masalah pembebasan tanah di areal di sepanjang tepi sungai, 

dan  
(6) berdasarkan pertimbangan lainnya. 

(d) Patok tetap utama dipasang di sepanjang tepi kiri dan di sepanjang tepi kanan 
sungai,  jika  
(1) sungai yang dipetakan cukup lebar, 
(2) kondisi tanah di sepanjang tepi kiri dan di sepanjang tepi kanan sungai 

memungkinkan untuk dipasang patok tetap utama, 
(3) penggunaan lahan di sepanjang tepi kiri dan di sepanjang tepi kanan 

sungai memungkinkan untuk dipasang patok tetap utama, 
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(4) bangunan sungai akan dibuat di areal di sepanjang tepi kiri dan di 
sepanjang tepi kanan sungai, 

(5) ada masalah pembebasan tanah di areal di sepanjang tepi kiri dan di 
sepanjang tepi kanan sungai, 

(6) berdasarkan pertimbangan lainnya. 

(e) Letak pemasangan patok tetap utama dipilih pada kondisi tanah yang stabil, 
aman, dan tidak mengganggu atau terganggu oleh lalu lintas yang ada.  

(f) Semua patok tetap utama diberi nama, nomor, dan bulan serta tahun 
pemasangannya. 

(g) Nama, nomor, bulan dan tahun pemasangan patok tetap utama dibuat urut, 
jelas, sistematis, dan ditulis dengan warna biru pada marmer putih atau pada 
bahan lainnya. 

(h) Pemberian nomor patok tetap utama yang terkecil dimulai dari bagian hilir 
sungai, terus ke arah hulu. 

(i) Setiap patok tetap utama dipasang dengan memunggung sungai, dalam arti 
bahwa nama, nomor, bulan dan tahun pemasangannya berada dalam posisi 
membelakangi sungai. 

(j) Setiap patok tetap utama yang telah dipasang harus dibuat deskripsinya.  
(k) Deskripsi patok tetap utama harus representatif, dengan menampilkan pula 

nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, arah utara, arah aliran sungai, 
dan dilengkapi dengan sketsa serta foto patok tetap utama. 

(l) Foto patok tetap utama harus berwarna dan foto tersebut harus menampakkan 
nama dan nomor patok tetap utama. 

 
c)  Patok tetap bantu  

1) Semua patok tetap bantu yang digunakan dibuat dari beton bertulang dengan ukuran 
yang telah disepakati. 

2) Patok tetap bantu dipasang di sepanjang tepi sungai setiap jarak 200 m. 
3) Patok tetap bantu cukup dipasang di sepanjang salah satu tepi sungai jika   

(a) sungai yang dipetakan tidak lebar, 
(b) kondisi tanah di sepanjang tepi sungai tidak memungkinkan untuk dipasang patok 

tetap bantu, 
(c) penggunaan lahan di sepanjang tepi sungai tidak memungkinkan untuk dipasang 

patok tetap bantu, 
(d) bangunan sungai hanya akan dibuat di areal salah satu tepi sungai, 
(e) tidak ada masalah pembebasan tanah di areal di sepanjang tepi sungai, dan 
(f) berdasarkan pertimbangan lainnya, 

4) Patok tetap bantu dipasang di sepanjang tepi kiri dan di sepanjang tepi kanan sungai 
jika  
(a) Sungai yang dipetakan cukup lebar, 
(b) kondisi tanah di sepanjang tepi kiri dan di sepanjang tepi kanan sungai 

memungkinkan untuk dipasang patok tetap bantu, 
(c) penggunaan lahan di sepanjang tepi kiri dan di sepanjang tepi kanan sungai 

memungkinkan untuk dipasang patok tetap bantu, 
(d) bangunan sungai akan dibuat di areal di sepanjang tepi kiri dan di sepanjang tepi 

kanan sungai, 
(e) ada masalah pembebasan tanah di areal di sepanjang tepi kiri dan di sepanjang 

tepi kanan sungai, dan 
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(f) berdasarkan pertimbangan lainnya, 
5) Letak pemasangan patok tetap bantu dipilih pada kondisi tanah yang stabil, aman, dan 

tidak mengganggu atau terganggu oleh lalu lintas yang ada.  
6) Semua patok tetap bantu diberi nama, nomor, dan bulan serta tahun pemasangannya. 
7) Nama, nomor, bulan dan tahun pemasangan patok tetap bantu dibuat urut, jelas, 

sistematis, dan ditulis dengan warna biru pada marmer putih atau pada bahan lainnya. 
8) Pemberian nomor patok tetap bantu yang terkecil dimulai dari bagian hilir sungai, terus 

ke arah hulu. 
9) Setiap patok tetap bantu dipasang dengan memunggung sungai, dalam arti bahwa 

nama, nomor, bulan dan tahun pemasangannya berada dalam posisi membelakangi 
sungai. 

10) Setiap patok tetap bantu yang telah dipasang harus dibuat deskripsinya.  
11) Deskripsi patok tetap bantu harus representatif, dengan menampilkan pula nama desa, 

nama kecamatan, nama kabupaten, arah utara, arah aliran sungai, dan dilengkapi 
dengan sketsa serta foto patok tetap bantu yang bersangkutan. 

12) Foto patok tetap bantu harus berwarna dan foto tersebut harus menampakkan nama 
dan nomor patok tetap bantu. 

 
4.2.2   Pengukuran kerangka horizontal peta 
Kerangka horizontal peta diukur dengan metode poligon  
a)    Pengukuran poligon utama  

1) Jika patok tetap utama dipasang di sepanjang tepi kiri dan di sepanjang tepi kanan 
sungai, jalur pengukuran poligon utama hanya melalui patok tetap utama. 

2) Jika patok tetap utama hanya dipasang di sepanjang tepi sungai, maka jalur 
pengukuran poligon utama di sepanjang tepi sungai yang ada patok tetap utamanya 
melalui patok tetap utama, sedangkan jalur pengukuran poligon utamanya di 
sepanjang tepi sungai yang tidak ada patok tetap utama melalui patok sementara. 

3) Bentuk poligon utama harus tertutup, sehingga pada jarak tertentu patok yang 
berada di tepi kiri dan di tepi kanan sungai (berseberangan) dihubungkan sebagai 
sisi penutup. 

4) Setiap sudut poligon utama diukur dengan universal teodolit yang memiliki ketelitian  
≤ 2 detik. 

5) Setiap akan melakukan pengukuran terlebih dahulu dilakukan kalibrasi teodolit. 
6) Setiap sudut poligon utama diukur dengan cara reiterasi sebanyak satu seri 

rangkap. 
7) Kesalahan penutup sudut poligon utama harus ≤ 10"√n, dengan pengertian bahwa n 

adalah banyaknya titik poligon utama. 
8) Semua sisi poligon utama diukur secara tidak langsung, dengan menggunakan alat 

pengukur jarak elektronik. 
9) Setiap sisi poligon utama diukur sebanyak minimal 2 kali, dan dilakukan dengan 

cara pergi-pulang.  
10) Jalur pengukuran poligon utama serta arah dan letak tiap sudut yang diukur harus 

dibuat sketsanya. 
11) Sketsa jalur pengukuran poligon utama harus dilengkapi dengan arah utara.  
12) Kesalahan linier poligon utama harus ≤ 1/10.000. 
13) Apabila pengikatan koordinat planimetris dilakukan terhadap 2 titik ikat atau lebih, 

yang titik-titik ikat tersebut berada dalam satu sistem koordinat, maka sudut arah 
poligon menggunakan azimut titik ikatnya. 
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14) Apabila di lokasi atau di sekitar lokasi pekerjaan pengukuran dan pemetaan teristris 
sungai hanya ada satu titik ikat koordinat planimetris, atau belum ada, sudut arah 
poligon menggunakan azimut astronomi, yaitu dilakukan dengan pengamatan 
matahari.  

15) Pengamatan matahari menggunakan metode tinggi matahari, dilakukan pada pagi 
dan sore hari, dengan masing-masing pengamatan minimal sebanyak empat seri. 

16) Pelaksanaan pengamatan matahari sebaiknya dilengkapi dengan prisma roulop. 
17) Selisih nilai azimut pusat matahari dari hasil pengamatan biasa terhadap hasil 

pengamatan luar biasa ≤ 60 detik. 
18) Setiap lembar formulir data ukur poligon utama dan data pengamatan matahari 

harus ditulis nomor lembarnya, nama pekerjaan, nama pengukur, alat yang 
digunakan,  merek dan nomor seri alat yang digunakan, tanggal dan tahun 
pengukuran, dan keadaan cuaca pada saat melakukan pengukuran.   

b)    Pengukuran poligon cabang  
1) Jalur pengukuran poligon cabang melalui semua patok, yaitu dimulai dari salah 

patok tetap utama kemudian berakhir di patok tetap utama yang lain.  
2) Bentuk Poligon cabang adalah terbuka, dan terikat pada kedua ujungnya. 
3) Setiap sudut poligon cabang diukur dengan universal teodolit yang memiliki 

ketelitian  ≤ 10 detik. 
4) Setiap akan melakukan pengukuran terlebih dahulu dilakukan kalibrasi teodolit. 
5) Setiap sudut poligon cabang diukur dengan cara reiterasi sebanyak dua seri 

rangkap. 
6) Kesalahan penutup sudut poligon cabang harus ≤  20"√n, dengan pengertian bahwa 

n adalah banyaknya titik poligon cabang.  
7) Semua sisi poligon cabang diukur secara langsung dengan menggunakan pita ukur. 
8) Setiap sisi poligon cabang diukur sebanyak minimal 2 kali, dan dilakukan dengan 

cara pergi-pulang.  
9) Jalur pengukuran poligon cabang serta arah dan letak tiap sudut yang diukur harus 

dibuat sketsanya. 
10) Sketsa jalur pengukuran poligon cabang harus dilengkapi dengan arah utara. 
11) Kesalahan linier poligon cabang harus  ≤ 1/5.000. 
12) Sudut arah poligon cabang menggunakan azimut poligon utama. 
13) Setiap lembar formulir data ukur poligon cabang harus ditulis nomor lembarnya, 

nama pekerjaan, nama pengukur, alat yang digunakan,  merek dan nomor seri alat 
yang digunakan, tanggal dan tahun pengukuran, dan keadaan cuaca pada saat 
melakukan pengukuran.  

 
4.2.3   Pengukuran kerangka vertikal peta 
Kerangka vertikal peta diukur dengan metode waterpasing memanjang yaitu sebagai berikut. 
a) Jalur pengukuran waterpasing harus melalui semua patok poligon. 
b) Jalur pengukuran waterpasing harus membentuk sirkuit (lingkaran) sehingga pada jarak 

tertentu tertentu dilakukan pengukuran waterpasing dari patok yang berada di tepi kiri 
sungai ke patok yang berada di tepi kanan sungai (berseberangan), dan sebaliknya. 

c) Alat ukur waterpas yang digunakan harus jenis automatic level. 
d) Setiap akan melakukan pengukuran harus terlebih dahulu dilakukan kalibrasi alat ukur 

waterpas. 
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e) Jika lebar sungai yang diukur melampaui jangkauan jarak baca alat ukur waterpas yang 
digunakan, maka pengukuran waterpasing dari patok tetap utama ke patok tetap utama 
yang saling berada di seberang sungai bisa dilakukan dengan bantuan permukaan air 
sungai. 

f) Apabila menggunakan bantuan permukaan air sungai, pengukuran dari patok tetap 
utama yang berada di tepi kiri sungai harus dilakukan pada saat yang sama dengan 
pengukuran dari patok tetap utama yang berada di tepi kanan sungai. 

g) Pelaksanaan pengukuran waterpasing harus dilakukan secara pergi-pulang. 
h) Rambu ukur yang digunakan harus mempunyai interval skala yang benar. 
i) Pada pengukuran setiap slag, usahakan agar alat ukur waterpas selalu berdiri di tengah-

tengah di antara kedua rambu ukur. 
j) Setiap pembacaan rambu ukur harus dilakukan pada ketiga benang, yaitu benang atas, 

benang tengah, dan benang bawah. 
k) Jumlah slag dalam tiap seksi pengukuran diusahakan genap. 
l) Jalur pengukuran waterpasing dan arah pembacaan tiap slag harus dibuat sketsanya, 
m) Sketsa jalur pengukuran waterpasing harus dilengkapi dengan arah utara. 
n) Selisih antara jumlah beda tinggi hasil pengukuran pergi dengan jumlah beda tinggi hasil 

pengukuran pulang dalam tiap seksi harus  ≤  8 mm √ D, dengan pengertian bahwa D 
adalah panjang seksi dalam satuan km. 

o) Setiap lembar formulir data ukur waterpasing harus ditulis nomor lembarnya, nama 
pekerjaan, nama pengukur, alat yang digunakan,  merek dan nomor seri alat yang 
digunakan, tanggal dan tahun pengukuran, dan keadaan cuaca pada saat melakukan 
pengukuran. 

 
4.2.4   Pengukuran situasi 
Pengukuran situasi dilakukan dengan metode tachymetri, yaitu sebagai berikut. 
a) Teodolit yang digunakan sebaiknya dilengkapi dengan bousole. 
b) Setiap akan melakukan pengukuran harus terlebih dahulu dilakukan kalibrasi teodolit. 
c) Rambu ukur yang digunakan harus memiliki interval skala yang benar. 
d) Batas Areal di tepi kiri dan di tepi kanan sungai yang diukur situasinya tergantung pada 

tujuan penggunaan peta situasi.  
e) Unsur situasi yang diukur terdiri atas  

1) bentuk planimetris alur sungai,  
2) bentuk palung sungai, 
3) semua drainase yang masuk ke sungai, 
4) bentuk planimetris alur drainase, 
5) bentuk palung drainase, 
6) bentuk planimetris tanggul, 
7) bentuk relief areal di sepanjang tepi kiri dan tepi kanan sungai, 
8) batas perubahan bentuk penggunaan lahan di areal tepi kiri dan tepi kanan sungai, 
9) semua bangunan yang ada di sepanjang areal di tepi kiri dan di tepi kanan sungai,  
10) semua bangunan yang ada di sungai, misalnya jembatan, tubuh bendung, ground 

sill, dermaga, pelindung tebing sungai, rumah yang menjorok ke alur sungai, dan 
semua bangunan lainnya,  

11) catat bentuk penggunaan lahan di areal tepi kiri dan tepi kanan sungai,  
f) Jumlah detail unsur situasi yang diukur harus betul-betul representatif, oleh sebab itu 

kerapatan letak detail harus selalu dipertimbangkan terhadap bentuk unsur situasi serta 
skala dari peta yang akan dibuat, 
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g) Setiap pembacaan rambu ukur harus dilakukan pada ketiga benang, yaitu benang atas, 
benang tengah, dan benang bawah, 

h) Semua detail situasi yang diukur harus dibuat sketsanya, 
i) Sketsa detail situasi harus dilengkapi dengan arah utara,   
j) Setiap lembar formulir data ukur detail situasi harus ditulis nomor lembarnya, nama 

pekerjaan, nama pengukur, alat yang digunakan,  merek dan nomor seri alat yang 
digunakan, tanggal dan tahun pengukuran, dan keadaan cuaca pada saat melakukan 
pengukuran.   

 
4.2.5   Pengukuran penampang melintang sungai 
Pengukuran penampang melintang sungai dilakukan dengan metode tachymetri yaitu 
sebagai berikut. 
a) Jarak antarpenampang melintang yang diukur bergantung pada kegunaan gambar 

penampang melintang tersebut. 
b) Teodolit yang digunakan mempunyai ketelitian ≤ 30 detik. 
c) Setiap akan melakukan pengukuran terlebih dahulu dilakukan kalibrasi teodolit. 
d) Rambu ukur yang digunakan harus memiliki interval skala yang benar. 
e) Arah penampang melintang yang diukur diusahakan tegak lurus alur sungai. 
f) Batas pengambilan detail di areal tepi kiri dan di areal tepi kanan sungai tergantung 

pada kegunaan gambar penampang melintang tersebut.  
g) Detail yang ukur harus dapat mewakili bentuk irisan melintang alur sungai dan relief 

areal di tepi kiri serta di tepi kanan sungai setempat. 
h) Apabila di areal tepi kiri atau di areal tepi kanan sungai terdapat bangunan permanen 

seperti halnya  rumah, maka letak batas dan ketinggian lantai rumah tersebut harus 
diukur, dan diperlakukan sebagai detail irisan melintang.  

i) Jumlah dan kerapatan letak detail yang diukur harus dipertimbangkan pula terhadap 
skala gambar penampang melintang yang akan dibuat.  

j) Apabila kondisi aliran sungai tidak memungkinkan untuk menggunakan rambu ukur, 
maka pengukuran detail dasar sungai dilakukan dengan cara sounding. 

k) Pelaksanaan sounding dapat dilakukan dengan menggunakan echo sounder atau 
dengan peralatan lainnya.  

l) Ketinggian permukaan air sungai pada tiap penampang melintang harus diukur pada 
saat mengukur penampang melintang . 

m) Setiap detail yang diukur harus dibuat sketsanya, dan sketsa detail penampang 
melintang tidak boleh terbalik antara letak tebing kiri sungai dengan letak tebing kanan 
sungai. 

n) Setiap pembacaan rambu ukur harus dilakukan pada ketiga benang, yaitu benang atas, 
benang tengah dan benang bawah. 

o) Setiap lembar formulir data ukur penampang melintang harus ditulis nomor lembarnya, 
nama pekerjaan, nama pengukur, alat yang digunakan,  merek dan nomor seri alat yang 
digunakan, tanggal dan tahun pengukuran, dan keadaan cuaca pada saat melakukan 
pengukuran. 

 
4.2.6   Pengikatan koordinat planimetris peta  
Pengikatan koordinat planimetris peta diukur dengan metode poligon, yaitu sebagai berikut. 
a) Jumlah titik ikat planimetris yang digunakan sebaiknya lebih dari satu buah. 
b) Pelaksanaan pengikatan dilakukan dari salah satu titik ikat planimetris ke salah satu 

patok tetap utama. 
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c) Pengikatan dari titik ikat planimetris yang lain dilakukan ke patok tetap utama yang lain 
pula. 

d) Jalur pengukuran poligon yang dipilih merupakan jalur yang terpendek. 
e) Patok yang digunakan adalah patok sementara.  
f) Bentuk poligon yang digunakan cukup dengan poligon terbuka.  
g) Setiap sudut poligon diukur dengan universal teodolit yang memiliki ketelitian  ≤ 2 detik. 
h) Setiap akan melakukan pengukuran harus terlebih dahulu dilakukan kalibrasi teodolit. 
i) Setiap sudut poligon diukur dengan cara reiterasi sebanyak satu seri rangkap. 
j) Kesalahan penutup sudut poligon utama harus ≤ 10"√n, dengan pengertian bahwa n 

adalah banyaknya titik poligon. 
k) Semua sisi poligon diukur secara tidak langsung dengan menggunakan alat pengukur 

jarak elektronik. 
l) Setiap sisi poligon diukur sebanyak minimal 2 kali, dan dilakukan dengan cara pergi-

pulang. 
m) Jalur pengukuran poligon serta arah dan letak tiap sudut yang diukur harus dibuat 

sketsanya. 
n) Sketsa jalur pengukuran poligon harus dilengkapi dengan arah utara. 
o) Kesalahan linier poligon harus ≤ 1/10.000. 
p) Setiap lembar formulir data ukur poligon harus ditulis nomor lembarnya, nama 

pekerjaan, nama pengukur, alat yang digunakan, merek dan nomor seri alat yang 
digunakan, tanggal dan tahun pengukuran, dan keadaan cuaca pada saat melakukan 
pengukuran. 

 
4.2.7   Pengikatan ketinggian peta  
Pengikatan kerangka vertikal peta diukur dengan metode waterpasing memanjang, yaitu 
sebagai berikut. 
a) Jumlah titik ikat ketinggian yang digunakan sebaiknya lebih dari satu buah. 
b) Pelaksanaan pengikatan dilakukan dari salah satu titik ikat ketinggian ke salah satu 

patok tetap utama. 
c) Pengikatan dari titik ikat ketinggian yang lain dilakukan ke patok tetap utama yang lain 

pula. 
d) Jalur pengukuran waterpasing yang dipilih merupakan jalur yang terpendek. 
e) Sebaiknya menggunakan patok sementara. 
f) Alat ukur waterpas yang digunakan haruslah jenis automatic level. 
g) Setiap akan melakukan pengukuran harus terlebih dahulu dilakukan kalibrasi alat ukur 

waterpas. 
h) Pelaksanaan pengukuran waterpasing harus dilakukan secara pergi-pulang. 
i) Rambu ukur yang digunakan harus mempunyai interval skala yang benar. 
j) Pada pengukuran tiap slag, usahakan agar alat ukur waterpas selalu berdiri di tengah-

tengah antara kedua rambu ukur. 
k) Setiap pembacaan rambu ukur harus dilakukan pada ketiga benang, yaitu benang atas, 

benang tengah, dan benang bawah. 
l) Jumlah slag dalam tiap seksi pengukuran diusahakan genap. 
m) Jalur pengukuran waterpasing dan arah pembacaan tiap slag harus dibuat sketsanya. 
n) Sketsa jalur pengukuran waterpasing harus dilengkapi dengan arah utara. 
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o) selisih antara jumlah beda tinggi hasil pengukuran pergi terhadap jumlah beda tinggi 
hasil pengukuran pulang dalam tiap seksi harus  ≤  8 mm √ D, dengan pengertian bahwa 
D adalah panjang seksi dalam satuan km. 

p) Setiap lembar formulir data ukur waterpas harus ditulis nomor lembarnya, nama 
pekerjaan, nama pengukur, alat yang digunakan, merek dan nomor seri alat yang 
digunakan, tanggal dan tahun pengukuran, dan keadaan cuaca pada saat melakukan 
pengukuran. 

 
4.3   Pengolaan data  
4.3.1   Pengendalian data 
a) Setiap lembar data ukur dan data hitungan yang telah disetujui harus diberi paraf di 

bagian bawah di sebelah kanan.  
b) Semua data ukur dan data hitungan harus selalu diklasifikasikan menurut macamnya, 

kemudian disusun secara urut, dan disimpan pada tempat yang aman. 
 
4.3.2   Penghitungan 
a)  Hitungan poligon 

Secara umum penghitungan poligon terdiri atas dua tahap, yaitu tahap pertama adalah 
penghitungan koordinat sementara dan tahap yang kedua merupakan penghitungan 
koordinat definitif. Sistem proyeksi peta yang digunakan adalah sistem proyeksi Universal 
Transfer Mercator (UTM). 
1) Koordinat sementara  

(a) Sudut  
(1) Ratakan sudut-sudut horizontal hasil pengukuran pada tiap titik poligon 

utama dan tiap titik poligon cabang, 
(2) Periksa kesalahan penutup sudut pada setiap sirkuit, kemudian periksa pula 

kesalahan penutup sudut pada seluruh sirkuit, 
(3) Untuk membawa hitungan ke sistem proyeksi UTM, sudut hasil ukuran diberi 

koreksi kappa (κ) dan koreksi jurusan horizontal Psy (Ψ). 
(b) Jarak  

(1) Ratakan jarak hasil ukuran pada setiap sisi poligon utama dan poligon 
cabang, 

(2) Untuk membawa hitungan ke sistem proyeksi UTM, jarak hasil ukuran diberi 
reduksi ke bidang geoid dan reduksi ke bidang proyeksi. 

(c) Azimut  
Jika azimut yang digunakan merupakan azimut astronomi hasil pengamatan 
matahari, untuk membawanya ke bidang proyeksi UTM diberi reduksi 
konvergensi meridian. 

(d) Koordinat sementara  
(1) Jumlah sudut-sudut poligon, di hitung kesalahan penutupnya, lalu  berikan 

koreksi sudut,  
(2) Hitung azimut tiap sisi poligon, 
(3) Hitung dsin α dan dcos α,  
(4) Berikan koreksi fx dan fy, 
(5) Hitung koordinat titik-titik poligon, 

2) Koordinat definitif  
Penghitungan koordinat definitif dilakukan dengan metode least square (kwadrat 
terkecil). 
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b) Hitungan waterpasing : 
Secara umum penghitungan waterpasing terdiri dari dua tahap, untuk tahap pertama 
adalah penghitungan ketinggian sementara, dan tahap kedua merupakan penghitungan 
ketinggian definitif. 
1) Ketinggian sementara : 

(a) Hitung beda tinggi tiap slag. 
(b) Periksa hasil pengukuran waterpasing denqan menselisihkan jumlah beda tinggi 

hasil pengukuran pergi terhadap jumlah beda tinggi hasil pengukuran pulang. 
(c) Apabila jumlah beda tinggi hasil pengukuran pergi terhadap jumlah beda tinggi 

hasil pengukuran pulang tidak memenuhi toleransi yang ditetapkan, maka 
periksa beda tinggi tiap slag dari hasil pengukuran pergi dan beda tinggi tiap slag 
hasil pengukuran pulang. 

(d) Apabila beda tinggi salah satu slag hasil pengukuran pergi dan hasil pengukuran 
pulangnya janggal, maka beda tinggi pada slag tersebut diukur ulang. 

(e) Hitung kesalahan penutup tiap sirkuit. 
(f) Berikan koreksi pada tiap slag. 
(g) Hitung ketinggian patok sementara, patok tetap bantu, dan patok tetap utama 

berdasarkan ketinggian titik ikat yang digunakan. 
2) Ketinggian definitif : 

Penghitungan ketinggian definitif dilakukan dengan metode least square (kwadrat 
terkecil). 

c)  Hitungan detail situasi  
1) Jarak tiap detail terhadap patok merupakan jarak tidak langsung (jarak optis) yang 

dihitung berdasarkan fungsi goneometri sudut vertikal dan hasil bacaan rambu ukur, 
2) Beda tinggi tiap detail terhadap patok dihitung dengan rumus tachymetri, 
3) Hitung ketinggian tiap detail berdasarkan ketinggian definitif. 

d) Hitungan detail penampang melintang : 
1) Jarak tiap detail terhadap patok merupakan jarak tidak langsung (jarak optis) yang 

dihitung berdasarkan fungsi goneometri sudut vertikal dan hasil bacaan rambu ukur, 
2) Beda Tinggi tiap detail terhadap patok dihitung dengan rumus tachymetri, 
3) Hitung ketinggian tiap detail berdasarkan ketinggian definitif. 

 
4.4   Penyajian hasil 
4.4.1   Penggambaran 
4.4.1.1   Penggambaran dengan cara manual  
a)  Peta situasi  

1) Penggambaran draf  

(a) Jenis kertas  
Jenis kertas yang digunakan adalah milimeter kalkir yang faktor penyusutan dan 
pemuaiannya sangat kecil. 

(b) Skala peta  
Penetapan skala peta haruslah proporsional, misalnya skala 1 : 5000, atau skala 
1 : 2000, atau skala 1 : 1000, atau skala 1 : 500. Pemilihan nilai penyebut skala  
harus mempertimbangkan lebar sungai yang dipetakan dan unsur apa saja yang 
akan disajikan. Semakin besar skala peta maka unsur-unsur yang disajikan di 
peta semakin mendekati keadaan sebenarnya. Namun bila skala peta terlalu 
besar maka penggunaan peta tersebut menjadi tidak efisien. Semakin kecil skala 
peta maka unsur-unsur yang disajikan di peta semakin banyak mengalami 
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penyederhanaan bentuk. Bila unsur-unsur yang disajikan di peta banyak 
mengalami penyederhanaan bentuk, nilai geometri unsur-unsur tersebut banyak 
mengalami kesalahan. 

(c) Kerangka peta  
(1) Koordinat planimetris dan ketinggian yang digunakan merupakan koordinat 

dan ketinggian yang telah definitif, 
(2) Nomor patok tetap utama dan nomor patok tetap bantu harus ditulis sama 

dengan nomor patok tetap tersebut di lapangan,  
(3) Ketinggian patok tetap utama dan ketinggian patok tetap bantu ditulis 

hingga tiga desimal, dan titik desimal tersebut harus diletakkan relatif 
terhadap angka-angka,  contoh : 25.673. 

(d) Detail situasi : 
(1) Mistar skala dan busur derajat yang digunakan harus memiliki interval yang 

benar, 
(2) Bila jumlah detail hasil pengukuran berlebihan, maka detail yang tidak 

diperlukan jangan digambar,  
(3) Ketinggian detail cukup ditulis dua desimal, dan titik desimal tersebut harus 

diletakkan relatif terhadap angka-angka, contoh : 72.16 
(e) Penampang melintang  

(1) Setiap penampang melintang sungai yang diukur harus digambarkan pada 
peta situasi berupa garis irisan melintang sungai,  

(2) Peletakan garis irisan melintang sungai pada peta situasi berdasarkan 
koordinat patok yang dipasang di tepi kiri dan di tepi kanan sungai,  

(3) Detail irisan melintang sungai diletakkan berdasarkan jarak horizontal dari 
tiap detail terhadap patok, 

(4) Ketinggian masing-masing detail irisan melintang sungai cukup ditulis dua 
desimal, dan titik desimal diletakkan relatif terhadap angka-angka. 

(f) Garis kontur  
(1) Relief palung sungai dan relief areal di sepanjang tepian sungai ditunjukkan 

dengan garis kontur,  
(2) Garis kontur tidak boleh bersilangan, 
(3) Angka-angka nilai garis kontur ditulis tegak lurus terhadap garis kontur 

yang bersangkutan, 
(4) Nilai interval kontur ditetapkan berdasarkan relief alur sungai dan relief 

areal disepanjang tepian sungai yang dipetakan, misalnya tiap 0,5 m atau 
tiap 1 m, 

(5) Indek kontur diperlihatkan pada tiap interval 5 m. 
 

2) Penggambaran manuskrip  
(a) Jenis kertas  

Jenis kertas yang digunakan adalah kalkir yang faktor penyusutan dan 
pemuaiannya sangat kecil. 

(b) Ukuran kertas  
Ukuran kertas tergantung pada lebar sungai yang diukur serta skala peta yang 
dipakai. Ukuran kertas bisa menggunakan ukuran A1 atau A0. 

(c) Batas muka peta  
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(1) Garis tepi batas muka peta sebelah dalam digambar dengan ketebalan 0,3 
milimeter,  

(2) Garis tepi batas muka peta sebelah luar digambar dengan ketebalan 0,5 
milimeter,  

(3) Jarak antara garis tepi muka peta sebelah dalam terhadap garis tepi muka 
peta sebelah luar sebesar 3 cm. 

(d)  Grid : 
(1) Grid digambar pada setiap 10 cm, 
(2) Panjang grid pada muka peta 10 X 10 mm, 
(3) Panjang grid pada garis tepi muka peta sebelah dalam 5 mm,  
(4) Ketebalan grid 0,1 mm, 

(e) Koordinat grid : 
Koordinat grid ditulis di luar muka peta. 

(f) Pertampalan peta : 
Pertampalan antarlembar peta dibuat 10 cm. 

(g) Garis kontur : 
(1) Garis kontur digambar dengan ketebalan 0,1 mm,  
(2) Indeks kontur digambar dengan ketebalan 0,3 mm, 
(3) Angka-angka garis kontur harus ditulis tegak lurus terhadap garis kontur 

yang bersangkutan, 
(4) Indeks kontur diperlihatkan pada tiap interval 5 m. 

(h) Nama  
(1) Nama sungai, nama desa, nama gunung, bentuk penggunaan lahan di 

areal sepanjang tepi kiri dan tepi kanan sungai harus ditulis, 
(2) Semua nama tersebut ditulis dengan huruf cetak, 
(3) Nama-nama desa, nama gunung, bentuk penggunaan lahan di areal 

sepanjang tepi kiri dan tepi kanan sungai ditulis.dengan tinggi huruf 3 mm 
dan ketebalan huruf 0,3 mm, 

(4) Ukuran huruf untuk nama sungai dibuat proporsional dengan lebar sungai, 
(5) Arah aliran sungai digambar dengan tanda panah, 
(6) Huruf awal dari suku kata tiap nama ditulis dengan huruf besar, 

(i) Patok tetap : 
Nama dan nomor patok tetap yang ditulis pada peta harus sama dengan nama 
dan nomor patok tetap tersebut di lapangan dan dalam deskripsinya. 

(j) Arah utara peta : 
(1) Arah utara peta dibuat kearah atas dan harus sejajar dengan garis tepi 

peta sebelah kiri dan sebelah kanan, 
(2) Indeks arah utara peta diletakkan di bagian paling atas pada kolom 

legenda. 
(k) Legenda peta : 

Legenda peta adalah macam simbol yang disajikan sama dengan macam unsur 
yang disajikan pada peta. 

(l) Indek skala : 
(1) indeks skala dibuat dua macam, yaitu indeks skala grafis dan indeks 

skala numeris, 
(2) indeks skala diletakkan di kolom legenda bagian atas, yaitu di bawah 

indeks arah utara peta. 
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(m) Blok judul : 
Blok judul diletakkan pada bagian bawah kolom legenda. 

(n) Titik ikat : 
Titik ikat koordinat planimetris dan titik ikat ketinggian yang digunakan ditulis di 
atas blok judul,  contoh : titik ikat koordinat planimetris dan titik ikat ketinggian 
menggunakan patok tetap BJ. 15. Dalam hal ini BJ adalah nama patok tetap dan 
15 adalah nomor patok tetap. 

(o) Waktu pengumpulan data  
Waktu pengumpulan data ditulis di atas blok judul, yaitu di atas tulisan mengenai 
titik ikat yang digunakan,  contoh : Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 14 
Juli 2003 hingga tanggal 10 September 2003. 

 
b)  Penampang melintang  

1)   Penggambaran draf  
(a) Jenis kertas  

Jenis kertas yang digunakan adalah milimeter kalkir yang faktor penyusutan dan 
pemuaiannya sangat kecil. 

(b) Skala  
Penetapan skala gambar penampang melintang bergantung pada perkiraan lebar 
rata-rata dan perkiraan kedalaman rata-rata tebing sungai yang diukur, misalnya 
skala horizontal 1 : 400 dan skala vertikal 1 : 400 atau skala horizontal 1 : 200 
dan skala vertikal 1 : 200. 

(c) Urutan gambar  
Urutan susunan gambar penampang me1intang sungai pada tiap lembarnya 
disajikan dari atas ke bawah dimulai dari hilir sungai ke arah hulu. 

(d) Nomor gambar penampang melintang  
Nomor dari tiap gambar penampang melintang harus sama dengan nomor pada 
patok tiap penampang melintang yang diukur di lapangan. 

(e) Detail penampang melintang  
(1) Dalam membaca sketsa data ukur saat penggambaran detail harus 

dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai terbalik antara letak tepi kiri 
sungai dengan letak tepi kanan sungai.    

(2) Jarak tiap detail supaya dibaca dengan mistar skala yang intervalnya 
benar. 

(f) Tanggal pengukuran dan ketinggian muka air sungai  
Tanggal pengukuran tiap penampang melintang dan ketinggian muka air sungai 
pada saat dilakukan pengukuran penampang melintang harus dicantumkan. 

(g) Patok  
Patok sementara dan patok tetap yang berada pada penampang melintang 
digambar. 

(h) Jarak dan ketinggian detail  
(1) Semua angka jarak ditulis dalam dua desimal, 
(2) Semua ketinggian detail ditulis dalam dua desimal,  
(3) Semua ketinggian patok tetap ditulis dalam tiga desimal.  
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2) Penggambaran manuskrip  
(a)  Jenis kertas  

Jenis kertas yang digunakan adalah kalkir yang faktor penyusutan dan 
pemuaiannya sangat kecil. 

(b) Ukuran kertas  
(1) Ukuran kertas tergantung pada lebarnya penampang melintang sungai 

yang diukur serta skala yang digunakan, Ukuran kertas dapat 
menggunakan ukuran A1 atau A0, 

(2) Garis tepi sebelah dalam digambar dengan ketebalan 0,3 mm, dan garis 
tepi sebelah luar digambar dengan ketebalan 0,5 mm,  

(3) Jarak antara garis tepi sebelah dalam terhadap garis tepi sebelah luar 
sebesar 3 cm.  

(c) Garis dan angka  
(1) Garis kolom tempat penulisan ketinggian detail, jarak detail, dan referensi 

ketinggian, digambar dengan ketebalan 0,2 mm,  
(2) Semua angka ditulis dengan tinggi 2 mm dan ketebalan angka 0,2 mm,  
(3) Tinggi semua huruf 3 mm dan ketebalan huruf 0,3 mm, 
(4) Garis tegak yang menunjukkan ketinggian detail dari garis referensi 

ketinggian digambar dengan ketebalan 0,1 mm, 
(5) Garis yang menghubungkan ketinggian tiap detail digambar dengan 

ketebalan 0,3 mm, 
(d) Patok sementara dan patok tetap  

Patok sementara dan patok tetap digambar dengan cara eksagerasi. 
(e) Pemotongan gambar penampang melintang  

(1) Apabila penampang melintang yang digambar terlalu lebar sehingga 
melebihi ukuran kertas, maka dilakukan pemotongan gambar. Kemudian 
potongan gambar penampang melintang tersebut diletakkan dibawahnya,  

(2) Pemotongan gambar tidak boleh pada palung sungainya. 
(f) Indeks skala : 

(1) indeks skala dibuat dua macam, yaitu indeks skala grafis dan indeks skala 
numeris, 

(2) indeks skala diletakkan diatas blok judul. 
(g) Blok judul : 

Blok judul diletakkan di sudut bawah sebelah kanan tiap lembar gambar. 

c)    Penampang memanjang  
1) Penggambaran draf  

(a) Jenis kertas  
Jenis kertas yang digunakan adalah milimeter kalkir yang faktor penyusutan dan 
pemuaiannya sangat kecil. 

(b) Skala  
Penetapan skala gambar penampang memanjang bergantung pada panjang 
bagian alur sungai yang dipetakan dan perbedaan ketinggian dasar sungai yang 
terdalam pada penampang melintangnya. Misalnya skala horizontal 1 : 5000 dan 
skala vertikal 1 : 100, atau skala horizontal 1 : 2000 dan skala vertikal 1 : 100, 
atau skala horizontal 1 : 1000 dan skala vertikal 1 : 100, atau skala horizontal 1 : 
500 dan skala vertikal 1:100. 
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(c) Arah penggambaran : 
Penggambaran penampang memanjang dimulai dari hilir ke hulu yang pada 
lembar gambar disajikan dari kiri ke kanan. 

(d) Nomor detail  
Nomor detail penampang memanjang adalah sama dengan nomor patok 
penampang melintang. 

(e) Data ketinggian detail penampang memanjang  
Data ketinggian dasar sungai yang terdalam, ketinggian bagian paling atas tebing 
kiri sungai, ketinggian bagian paling atas tebing kanan sungai, ketinggian 
tanggul, dan ketinggian muka air sungai saat pengukuran diturunkan dari data 
penampang melintang. 

(f) Panjang penampang memanjang  
Panjang penampang memanjang sama dengan jumlah jarak antarpenampang 
melintang sungai. 

2) Penggambaran manuskrip  
(a) Jenis kertas  

Jenis kertas yang digunakan adalah kalkir yang faktor penyusutan dan 
pemuaiannya sangat kecil. 

(b) Ukuran kertas : 
(1) Ukuran kertas bisa menggunakan ukuran A1 atau A0,  
(2) Garis tepi sebelah dalam digambar dengan ketebalan 0,3 mm,  
(3) Garis tepi sebelah luar digambar dengan ketebalan 0,5 mm, 
(4) Jarak antargaris tepi sebelah dalam dengan  garis tepi sebelah luar 

sebesar 3 cm. 
(c) Garis dan angka : 

(1) Garis kolom tempat penulisan ketinggian detail, jarak detail, dan referensi 
ketinggian, digambar dengan ketebalan 0,2 mm,  

(2) Jarak antara garis mendatar yang membatasi ruang penulisan sebesar 1 
cm, 

(3) Semua angka ditulis dengan ketebalan 0,2 mm, 
(4) Semua huruf ditulis dengan ketebalan 0,3 mm, 
(5) Garis tegak yang menunjukkan ketinggian tiap detail dari garis referensi 

ketinggian digambar dengan ketebalan 0,1 mm, 
(6) Garis yang menghubungkan ketinggian titik-titik detail penampang 

memanjang digambar dengan ketebalan 0,3 mm. 
(d) Indeks skala : 

(1) indeks skala dibuat dua macam, yaitu indeks skala grafis dan indeks skala 
numeris, 

(2) indeks skala ini diletakkan di atas blok judul. 
(e) Blok judul : 

Blok judul diletakkan di sudut bawah sebelah kanan dari setiap lembar gambar. 
d)   Deskripsi patok tetap 

1)  Semua deskripsi patok tetap harus digambar dengan rapi dan jelas. 
2) Tiap lembar deskripsi patok tetap menyajikan  

(a) nama dan nomor patok tetap sesuai dengan nama dan nomor patok tetap 
tersebut di lapangan, 

(b) tanggal pemasangan patok tetap,  
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(c) nama personel serta nama instansi yang memasang,  
(d) nama desa dan nama kecamatan lokasi pemasangan patok tetap,  
(e) koordinat dan ketinggian tinggi definitif patok tetap,  
(f) titik ikat planimetris yang digunakan, 
(g) sistem proyeksi peta yang gunakan, dan 
(h) sketsa letak pemasangan patok tetap. 

3) Sketsa letak pemasangan patok tetap harus rinci, dan dilengkapi dengan tanda arah 
utara serta tanda arah aliran sungai. 

4) Setiap lembar deskripsi patok tetap harus dilengkapi foto patok tetap, dan bukan 
fotokopi fotonya. 

5) foto tiap-tiap patok tetap harus berwarna, dan memperlihatkan nama serta nomor 
patok tetap yang bersangkutan. 

 
4.4.1.2   Penggambaran dengan cara digital 
Penggambaran peta situasi, penampang melintang, dan penampang memanjang sungai 
sangat dianjurkan dengan cara digital. Pelaksanaan penggambaran bisa menggunakan 
program yang telah tersedia. Adapun kaidah kartografi yang digunakan mengacu pada 
uraian ketentuan mengenai penggambaran manuskrip pada penggambaran dengan cara 
manual.  
 
4.4.2   Pelaporan 
Pelaporan dibuat sebagai berikut : 
a)  Laporan pendahuluan  

Sebelum pelaksana melakukan pengukuran dan pemetaan teritris sungai, pelaksana 
harus terlebih dahulu membuat laporan pendahuluan. Laporan pendahuluan tersebut 
harus berisi tahapan kegiatan yang akan dilakukan, jadwal  keseluruhan kegiatan  (bila 
kegiatan pengukuran dan pemetaan teritris sungai merupakan bagian dari suatu paket 
pekerjaan), jadwal pengukuran dan pemetaan teristris sungai, struktur organisasi 
pelaksana, daftar personil pelaksana, daftar peralatan yang akan digunakan, dan 
rencana letak base camp. Laporan harus disajikan dengan sistematis, dan ditulis dalam 
tata bahasa yang benar, diketik, serta dijilid sesuai dengan  yang diperlukan. 

b) Laporan mingguan  
Setiap satu minggu setelah dimulainya pelaksanaan pengukuran dan pemetaan teristris 
sungai, maka pelaksana harus menyerahkan laporan mingguan kepada pemilik 
pekerjaan. Laporan mingguan tersebut berisi jenis dan volume kegiatan harian, 
realisasinya, keterangan mengenai hambatan-hambatan, serta persentase yang telah 
dicapai. 

c) Laporan bulanan  
Setiap satu bulan dalam waktu pelaksanaan pengukuran dan pemetaan teristris sungai 
pelaksana harus menyerahkan laporan bulanan. Laporan bulanan antara lain berisi 
uraian mengenai metode yang dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan, sistem pemberian 
nama dan nomor patok tetap, ketelitian hasil pengukuran yang dicapai,  bentuk 
rangkaian jalur pengukuran kerangka horizontal dan kerangka vertikal, persentase 
pekerjaan yang dicapai yang disajikan dalam bentuk S Curve, evaluasi dan kesimpulan 
serta saran-saran sementara. Laporan harus diketik dan dijilid sesuai dengan yang 
diperlukan. 

d) Laporan akhir  
Pada akhir pekerjaan pengukuran dan pemetaan teristris sungai, pelaksana harus 
membuat laporan akhir. Bila pekerjaan ini merupakan bagian dari suatu paket pekerjaan 
lain. Laporan itu menjadi laporan penunjang untuk bidang pemetaan. Materi yang 
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disampaikan dalam laporan akhir harus betul-betul memberikan gambaran mengenai 
dinamika serta segala aspek pelaksanaan pekerjaan, mulai dari tahap persiapan hingga 
penyajian hasilnya. Materi laporan akhir tersebut antara lain berupa uraian bertahap dari 
metode pelaksanaan, titik ikat koordinat planimetris dan ketinggian yang digunakan, 
sistem pemberian nama dan nomor patok tetap, tahapan hitungan,  ketelitian yang 
dicapai, rumus-rumus yang digunakan, pembahasan, serta kesimpulan dan saran-saran. 
Selain itu dalam laporan akhir harus pula dilampirakan S curve, peta tematik lokasi 
pekerjaan, struktur organisasi pelaksana, daftar personil pelaksana, daftar peralatan 
yang digunakan, dan hal-hal yang diperlukan. Laporan akhir itu harus ditulis dengan tata 
bahasa yang benar dan dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti, diketik, dan dijilid 
sebanyak yang diperlukan. 

4.4.3   Penggandaan 
Penggandaan dilakukan sebagai berikut  
a) Peta situasi, gambar penampang melintang, dan gambar penampang memanjang  

1) Peta situasi, gambar penampang melintang, dan gambar penampang memanjang 
dicetak. 

2) Masing-masing hasil pencetakan tersebut disusun secara urut sesuai dengan nomor 
lembar peta dan nomor lembar gambar. Kemudian dijilid, dan diberi sampul. Warna 
sampul disesuaikan dengan keinginan pemilik pekerjaan. Pada sampul bagian 
depan ditulis nama dan alamat lengkap instansi yang memiliki pekerjaan, nama  
pekerjaan seperti yang tercantum dalam kontrak, nama peta atau nama gambar, 
jumlah lembar, nomor dan tanggal kontrak, tahun anggaran biaya, nama dan alamat 
lengkap pelaksana pekerjaan, tanggal bulan dan tahun penyerahan peta serta 
gambar tersebut. 

3) Masing-masing peta atau gambar yang asli (negatifnya), disusun secara urut sesuai 
dengan nomor lembar peta atau nomor lembar gambar. Kemudian, diberi album 
yang dibuat dari kertas yang tebal dan kuat, 

4) Pada bagian depan album diberi tulisan yang sama dengan tulisan sampul cetakan 
peta atau gambar. 

b) Deskripsi patok utama dan patok tetap pembantu : 
1) Deskripsi patok tetap digandakan sejumlah keperluan. 
2) Semua foto yang dipasang pada deskripsi harus merupakan foto yang asli (bukan 

fotokopi). 
3) Deskripsi patok tetap disusun urut, sesuai dengan nomor patok tetap yang ditulis di 

lapangan. Kemudian, dijilid dan diberi sampul. 
4) Warna sampul disesuaikan dengan keinginan pemilik pekerjaan. 
5) Bagian depan sampul diberi tulisan seperti pada sampul cetakan peta situasi. 

c) Data ukur dan data hitungan  
1) Masing-masing jenis data ukur dan data hitungan diklasifikasikan, disusun urut, 

dijilid, dan diberi sampul. 
2) Warna sampul disesuaikan dengan keinginan pemilik pekerjaan. 
3) Bagian depan sampul diberi tulisan seperti pada sampul cetakan peta situasi. 

 
5    Hasil kegiatan 
Hasil pengukuran dan pemetaan teristris sungai terdiri atas  
a) 1 set asli dan beberapa set cetakan peta dan gambar-gambar yang berupa : 

1) peta situasi sungai, 
2) gambar penampang melintang sungai, 
3) gambar penampang memanjang sungai, 
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b) 1 set asli dan beberapa set fotokopi deskripsi patok tetap utama, 
c) 1 set asli dan beberapa set fotokopi deskripsi patok tetap bantu, 
d) 1 set asli semua data ukur,  
e) 1 set asli semua data hasil hitungan, 
f) 1 set asli dan beberapa set fotokopi laporan bulanan, 
g) 1 set asli dan beberapa set fotokopi laporan akhir pekerjaan pengukuran dan pemetaan 
 teristris sungai. 
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Gambar A.4  Contoh Nomenklatur Patok Tetap Utama (PTU) 
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Ki     = Kiri 
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Gambar A.5 Contoh Nomenklatur Patok Tetap Bantu ( PTB ) 
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 Propinsi :  
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar A.6   Contoh  format deskripsi   
Patok Tetap Utama ( PTU ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

F o t o 
 
 
 

 

U
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Error! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

No. URAIAN SKETSA 
    
    

1. Nama sungai  :  
2. No. PTP :                

Ka/Ki 
 

3. Koordinat planimetris dalam sistem   
 Proyeksi :  
 X =  
 Y =  

4. Ketinggian terhadap :  
 Z =  

5. Pemasangan    
 Oleh :  
 Tanggal :  
 Letak :  
 Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Propinsi :  
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

F o t o 
 
 
 

 

U

Gambar A.7   Contoh format deskripsi   
Patok Tetap Bantu ( PTB ) 
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  Referensi ketinggian :  …………………..    m  
1 cm  NOMOR PATOK  
1 cm  KETINGGIAN DETAIL ( m )  
1 cm  JARAK ANTAR DETAIL  ( m )  

  10 cm  
 
 
 
 
 
 
 

  Referensi ketinggian  :  …………………..    m  
1 cm  NOMOR PATOK  
1 cm  JARAK ANTAR PENAMPANG MELINTANG  
1 cm  JARAK AKUMULATIF ( m )  
1 cm  KETINGGIAN DASAR SUNGAI YANG TERDALAM ( m )  
1 cm  KETINGGIAN TEBING KIRI  YANG PALING ATAS ( m )  
1 cm  KETINGGIAN TEBING KANAN YANG PALING ATAS ( m )  

  10 cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar A.9   Contoh kolom ruang penulisan gambar 
penampang memanjang 

Gambar A.8  Contoh kolom ruang penulisan gambar  
penampang melintang 
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   MENYETUJUI / MENGETAHUI 
 

    
 

   PEMIMPIN PROYEK INDUK 
PENGEMBANGAN WILAYAH 

 

    
 

    3 cm 

    
 

    
 

REV. NO. TANGGAL R E V I S I DIGAMBAR DIRENCANA DIPERIKSA DISETUJUI 
 
 

 

2 cm 2 cm 6 cm 2,5 cm 2,5 cm 2 cm 2,5 cm 6 cm  

 
 
 

2 cm 
 

 

D E P .  P E R M U K I M A N  D A N  P R A S A R A N A  W I L A Y A H    
PROYEK INDUK PENGEMBANGAN WILAYAH  SUNGAI           
B  E  N  G  A  W  A  N          S  O  L  O 

NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK :  
1  cm 

 
   PEKERJAAN :  

1,5 cm 

 
 

3 cm 

 S U N G A I  B E N G A W A N  S O L O  H I L I R  :  
 

LOKASI PEKERJAAN   :  1 cm 

  PENAMPANG MEMANJANG 
 

NO. LEMBAR  
JUMLAH LEMBAR 

:                         
: 

 0,5 cm             
0,5 cm 

 
 

2 cm 

 
DIGAMBAR DIEVALUASI DIPERIKSA DISETUJ

UI 
TANGGAL 

PENYERAHAN 
GAMBAR 

 

NAMA PELAKSANA 
PEKERJAAN 

 
 

2,5 cm 

  3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 6 cm   
 

Gambar A.10   Contoh blok judul peta/gambar 
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Keterangan : 
 
     Garis Komando 
     Garis Koordinasi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar A.11   Contoh struktur organisasi pelaksanaan  
pekerjaan pengukuran dan pemetaan teristris sungai 

……………………….……… 
 
 

TIM LEADER 

……………………………… 
 

KOORDINATOR 
PENGUMPULAN DATA 

 

……………………………… 
 

JURU UKUR 

……………………………… 
 

KOORDINATOR 
PENGOLAHAN DATA DAN 

PENYAJIAN HASIL 

……………………… 
 

JURU HITUNG 

……………………… 
 

JURU GAMBAR 
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Keterangan : 
 
     Garis Komando 
     Garis Koordinasi 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar A.12   Contoh struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan 
pengukuran dan pemetaan teristris sungai, yang pelaksanaannya berada 

dalam satu paket dengan pekerjaan lain 

…………………….
 

TIM LEADER 

…………………………… 
 

KOORDINATOR  
PENGUMPULAN DATA 

 

……………………………… 
 

JURU UKUR 

……………………………… 
 

KOORDINATOR  
PENGOLAHAN DATA 

 DAN PENYAJIAN HASIL 

……………………… 
 

JURU HITUNG 
 

…………………… 
 

JURU GAMBAR 

………………… 
 

KOORDINATOR 
PEK. HIDROLIKA 

………………… 
 

KOORDINATOR 
PEK. HIDROLOGI 

…………………
 

KOORDINATOR 
PEK. DESAIN 

………………… 
 

KOORDINATOR 
PEK. GEOTEK 

…………………
 

KOORDINATOR 
PEK. PEMETAAN 



Pd T-10-2004-A 
 

 32 dari 43 

 

 

: Patok Tetap Utama (PTU) 

 

: Patok Tetap Bantu (PTB) 

 

: Garis Kontur 

 

: Jalan Raya 

 

: Sungai 

 

: Arah Aliran 

 

: Jembatan 

 

: Jalan Kereta Api 

 

: Tanggul 

 

: Permukiman 

 

: Sawah 

 

: Tambak 

 
Gambar A.13   Contoh legenda peta 

 
 
 
 

V V V V V V V  V V V 
V V V V V V V  V V V 

0.50 

● 

● ● 
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Lampiran B 

Contoh formulir isian 

 
 

DATA UKUR POLIGON 

Pekerjaan   : ………………………….. 
Lokasi         : ………………………….. 

 
 

Diukur oleh : Jenis alat ukur : 
Tanggal : No. Seri : 
  Keadaan cuaca : 

 
Pembacaan 

Pir.Horizontal 
Sudut Terukur Jarak Terukur Sketsa Tempat 

Alat 
Titik 
Arah 

Biasa Luar 
Biasa 

Biasa Luar 
Biasa 

Rata-rata Pergi Pulang Rata-rata  

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
             

Disetujui   :                                           Diperiksa oleh  : 
           Tanggal   :                                                               Tanggal            : 

Tanda Tangan  :                                                                  Tanda Tangan  : 
 

Formulir B.1   Data ukur poligon 
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DATA HITUNGAN  POLIGON 

Pekerjaan   : ………………………….. 
Lokasi        : ………………………….. 

 
Dihitung oleh : Alat hitung : 
Tanggal :   

 
Sudut ( β ) Sudut 

jurusan (α) 
No. 
Titik 

o ' " 

Kor. β 
" 

o ' " 

Jarak 
(D) 
m 

D sin α 
m 

Kor. 
absis 

D cos α 
m 

Kor 
Ord. 

Absis 
X 

Ordinat 
Y 

No. 
Titik 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

          Disetujui        :                                                                         Diperiksa oleh   : 
            Tanggal        :                                                     Tanggal            : 
            Tanda Tangan:                                                     Tanda Tangan   : 
 
 
 

Formulir B.2   Data hitungan poligon 
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DATA PENGUKURAN WATERPAS 

 
Pekerjaan …………………………….. 
Lokasi  ……….……………………….. 

    
Diukur oleh : Jenis alat ukur : 
Tanggal : No. Seri : 
Keterangan :  Pergi / Pulang Keadaan cuaca : 

 
No. Titik                      Pembacaan Rambu Beda Tinggi  

Dari Arah Belakang Muka + - Sketsa 
  BT BA BB BT BA BB    

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Disetujui : Diperiksa oleh : 

Tanggal           :                                                          Tanggal           : 

Tanda Tangan :                                                              Tanda Tangan : 
 
 

Formulir B.3   Data ukur waterpasing 
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HITUNGAN WATERPAS 
 

Pekerjaan …………………………….. 
Lokasi  ……….……………………….. 

 
Dihitung oleh : Jenis alat hitung : 
Tanggal :   

 
 

Beda Tinggi Beda Tinggi Ketinggian Titik Kdd. 
Alat Ukur 

Titik 
Yg diamat Pergi Pulang 

Jarak 
Rata-rata Kor.   

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Disetujui           :                                                            Diperiksa oleh  : 

Tanggal           :                                                            Tanggal  : 

Tanda Tangan :                                                                Tanda Tangan  : 
 
 
 

Formulir B.4   Data hitungan waterpasing 
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DATA UKUR DAN DATA HITUNGAN 
DETAIL SITUASI 

 
 

 Diukur oleh         :    Dihitung oleh  : 
 Tanggal              :  Pekerjaan : ………………………………………….  Tanggal           : 

 Alat Ukur            :  Lokasi      : ………………………………………….  Alat hitung     : 
 Keadaan cuaca  :          

A l a t Pembacaan   
Tinggi Kedudukan Piringan Rambu Tinggi Detail S k e t s a 
( ta ) Titik Ketinggian 

( H ) 

Titik 
detail 

Horizontal 
°   ′   ′′ 

Vertikal 
°   ′   ′′ 

BT BA BB 

Jarak Datar 
D=Ay cos2 h 

Beda Tinggi 
∆ Hi = 

D tg hi + ta - bt Hi = H + ∆ Hi  

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
            Disetujui        :                                                                                Diperiksa oleh         : 

          Tanggal        :                                                                   Tanggal                    : 

          Tanda Tangan  :                                                                   Tanda Tangan         : 
 

 
Formulir B.5    Data ukur dan data hitungan detail situasi 
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DATA UKUR DAN DATA HITUNGAN 

PENAMPANG MELINTANG 
 

 Diukur oleh         :    Dihitung oleh  : 
 Tanggal                :       Pekerjaan : ………………………………………….  Tanggal           : 

 Alat Ukur            :       Lokasi      : ………………………………………….  Alat hitung     : 
 Keadaan cuaca    :          

A l a t  Pembacaan  Beda Tinggi   
Tinggi Kedudukan Titik Piringan Rambu Jarak Datar ∆ Hi = Tinggi Detail S k e t s a 
( ta ) Titik Ketinggian 

( H ) 
Detail Horizontal 

°   ′   ′′ 
Vertikal 
°   ′   ′′ 

BT BA BB D=Ay cos2 h D tg hi + ta - bt Hi = H + ∆ Hi  

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
            Disetujui          :                                                                                Diperiksa oleh    : 

            Tanggal          :                                                                   Tanggal              : 

            Tanda Tangan  :                                                                   Tanda Tangan   : 
 
 
 

Formulir B.6    Data ukur dan data hitungan penampang melintang sungai 
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PENGAMATAN   MATAHARI 
PENENTUAN AZIMUTH METODE TINGGI MATAHARI 

 
Pekerjaan   : ………………………….. 
Lokasi        : ………………………….. 

    
Titik Pengamat : Merk/No. Alat Ukur : 
Titik Acuan : Bayangan Lensa : 
Tanggal Pengamatan : Cara Pengamatan : 
Diamat Oleh :   
    
Kedudukan Teropong B LB B LB 
 
 
Kedudukan Matahari 
 
 
 

    

Waktu Pengamatan     
     
Bacaan lingkaran tegak terhadap 
tepi/pusat matahari 

    

Koreksi ½ d     
Tinggi pusat matahari = h u     
Bacaan lingkaran mendatar :     
• Ke titik acuan (HS )     
• Ke tepi/pusat matahari (HM )     
Sudut horizontal     
• Terhadap tepi matahari (Ψ ‘)     
• Koreksi ½ d / cos h u   (∆Ψ ‘)     
Sudut horizontal terhadap pusat 
matahari ( Ψ ) 

    

     
Posisi matahari terhadap titik acuan : Matahari sebelah : 

 
 

  Koordinat pengamatat ( pendekatan ) : 
  ϕ  =   
  χ  =   
  Data untuk koreksi refraksi  : 
  Temperatur : 
  Tekanan udara : 
  Tinggi diatas muka air laut : 
Disetujui          :                                                                   Diperiksa oleh  : 

Tanggal          :                                                                   Tanggal         : 

Tanda Tangan :                                                                   Tanda Tangan  : 
 
 

Formulir B.7  Data pengamatan matahari 

 
 



Pd T-10-2004-A 
 

 40 dari 43 

HITUNGAN AZIMUT MATAHARI 
DENGAN METODE TINGGI MATAHARI 

 
Pekerjaan   : ………………………….. 
Lokasi        : ………………………….. 

 
 Titik pengamatan  : Dihitung oleh          : 
 Titik acuan                : Alat hitung        : 
 Tanggal                    : Selesai dihitung : 
 Diamat oleh :   
 Kedudukan teropong B LB LB B 
  
 
Kedudukan Matahari 
 
 

 

 Waktu pengamatan     
 Helling  = hu  
 Koreksi refraksi = -58" cotg hu  
 Koreksi paralaks = 8,8" cos hu  
 Koreksi 1/2 diameter = 16'  
 Helling terkoreksi = h  
 h  
 δ   
 φ  
 sin δ   
 sin φ  
 sin h  
 sin φ  sin h   
 sin δ − sin φ  sin h  
 cos φ  
 cos h  
 cos φ  cos h  
 cos A  =   sin δ - sin φ  sin h    
                       cos φ  cos h  
 A  = Arc. cos A  
 Azimut matahari   
 Koreksi sudut horizontal = 16'/cos h  
 Azimut matahari terkoreksi  
 Bacaan horizontal  
 - Matahari  
 - Titik Acuan  
 Sudut horizontal matahari-ttk.acuan  
 Azimut titik acuan  
 Azimut titik acuan rata-rata  :  
 

Disetujui            :                                                                      Diperiksa oleh     : 

Tanggal            :                                                                      Tanggal               : 

Tanda Tangan   :                                                                      Tanda Tangan     : 

 

Formulir B.8    Data hitungan azimut matahari 
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Lampiran C  
 

Daftar nama dan lembaga 
 
 
 

1) Pemrakarsa 

Pusat Litbang Sumber Daya Air, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen 
Permukiman dan Prasarana Wilayah 

2) Penyusun 

N a m a L e m b a g a 

Ir. Irwan Syafri 

A. Wuriyati, BE. 

Mujiono, S.ST. 

Pusat Litbang Sumber Daya Air 

Pusat Litbang Sumber Daya Air 

Pusat Litbang Sumber Daya Air 
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