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ABSTRAK 

Di Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul, masalah kekeringan sudah dirasakan di 

beberapa desa. Pemenuhan keperluan air untuk masak-minum dilakukan hingga 

mencari  ke  telaga  sekitar  5  kilometer  dengan  berjalan  kaki.  Gunung  kidul 

merupakan daerah karst, dengan potensi air gua yang sangat melimpah. Namun 

konsentrasi pemerintah untuk mengangkat air gua barulah  pada daerah timur, 

padahal  masyarakat  barat  pun  membutuhkan  air  sama  besarnya.  Di  Desa 

Giricahyo, Kecamatan Purwosari terdapat luweng Plawan dengan potensi air 

yang besar (sekitar 40 m
3
/s saat musim kering). Oleh karena itu, dilaksanakanlah 

sebuah program  pengangkatan air gua/luweng Plawan. Untuk mewujudkannya 

telah dilakukan pengumpulan  data dari beberapa instansi terkait, seperti Pusat 

Studi  Energi  UGM,  Yayasan  Asintyacunyata,  Pemerintah  Kabupaten  Gunung 

Kidul, dan yang lainnya. Di samping itu telah pula dilakukan survey ke lapangan 

berupa pengukuran gua dan permukaan untuk mendapatkan data teknis sebagai 

dasar  perancangan.  Data  hasil  survey  diolah  dan  didapatkan  perancangan 

pengangkatan  air  Gua  Plawan  dan  distribusi  perpipaan.  Adapun  instalasi 

pengangkatan air ini dirancang dengan debit rencana 4,085 m
3
/s, selama 10 jam 

operasi per hari selama musim kering. Daya yang dibutuhkan sebesar 18,5 kWH, 

disuplai oleh generator. Perancangan ini telah disetujui Pemerintah Kabupaten 

Gunung Kidul untuk didanai konstruksinya saat  Kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

Semester  Pendek  2006.  Sebagai  grand  design,  pengangkatan   air  gua  ini 

menggunakan  tenaga  kincir  angin  yang  dihibrid  dengan  tenaga  generator. 

Pemanfaatan hibrid tenaga ini akan saling mendukung karena generator set yang 

handal dalam  penyediaan energi akan lebih hemat jika dihibrid dengan kincir 

angin. Grand design ini akan dilaksanakan dalam Kuliah Kerja Nyata UGM yang 

merupakan   blue   print   program  selama   2   tahun.   Perkembangan   program 

selanjutnya   adalah   jangkauan   distribusi,   peningkatan   penggunaan   energi 

terbarukan, kualitas air, konservasi daerah tangkapan hujan. Sedangkan  untuk 

pengoperasian  instalasi  berikutnya,  akan  dibangun  sebuah  sistem  sosial  dari 

masyarakat desa Giricahyo. 
 

Kata kunci : air, Gua Plawan, Gunung Kidul, kekeringan, energi terbarukan. 

 
PENDAHULUAN 

Bencana kekeringan menjadi sesuatu yang sangat akrab dengan penduduk 

Gunung  Kidul. Kabupaten yang berjarak 40 kilometer di sebelah tenggara kota 

Yogyakarta  dengan  luas 1.485  kilometer  persegi  ini  memiliki  daerah  kering 

paling  kritis  untuk  wilayah  pesisir  selatan  yang  berbatasan  dengan  Samudera 

Hindia (Harjono, 1992). 
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Di  Kecamatan  Purwosari, masalah  kekeringan  sudah  dirasakan  di 
beberapa desa, di antaranya Giripurwo, Giricahyo, dan Giriasih (Anonim, 2003). 

Pencukupan  air untuk keperluan masak-minum sampai harus dilakukan penduduk 

dengan berjalan kaki mencari air ke telaga yang jauhnya sekitar 5 kilometer. Air 

telaga adalah pemenuh kebutuhan air paling handal yang dimiliki oleh masyarakat 

Gunung Kidul, padahal  telaga ini juga akan kering pada musim kemarau. Ketika 

telaga  menjadi  kering,  maka  kesulitan  semakin  bertambah.  Masyarakat  harus 

menunggu bantuan air dari pemerintah, dan sayangnya pasokan air jerigen  dari 

pemerintah sering tidak mencukupi. Pada akhirnya kesempitan ini dimanfaatkan 

oleh  pihak  swasta  untuk  berbisnis  air,  alhasil  air  bersih  seharga  Rp80.000- 

Rp100.000,-  per  tangki  berisi  air  5.000  meter  kubik,  yang  cukup  untuk  dua 

minggu pemakaian harus dibeli  warga Panggang (Anonim, 2003). 

Konsentrasi pemerintah saat ini untuk mengangkat air gua barulah pada 

daerah  timur,  padahal masyarakat barat pun membutuhkan air sama besarnya, 

seperti masyarakat di  Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari. Di daerah mereka 

terdapat sebuah inlet atau luweng gua yang bisa menjadi tempat pengambilan air. 

Luweng inilah yang disebut sebagai luweng Plawan  atau Gua Plawan. Menurut 

survey yang sudah dilakukan pada tahun 1999 dan 2004, sumber air Gua Plawan 

ini tidak pernah kering meskipun terjadi musim kemarau panjang. Debit yang 

tersedia di dalam gua kira-kira 40 liter per detik, dan pada musim hujan bisa 

mencapai 200  liter per detik. Dengan debit air ini diperkirakan 2 desa dapat 

terlayani (Yayasan  Acintyacunyata Yogyakarta dan Direktorat Tata Lingkungan 

Geologi  dan  Kawasan  Pertambangan,  Direktorat  Jendral  Geologi  dan  Sumber 

Daya Mineral, 2004). Dengan demikian, Gua Plawan merupakan gua yang paling 

berpotensi untuk ketersediaan air di wilayah tersebut. Diperkirakan sumber air ini 

mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk Kecamatan Purwosari, khususnya 

untuk Desa Giricahyo yang setiap tahun dilanda kekeringan. 

Maksud dari program ini adalah menginventarisasi data teknis Gua Plawan 

dan  sekitarnya  berupa  data  koordinat/cross  section  Gua  Plawan,  long  section 

mulut  gua  sampai  titik  reservoir  utama  (R1),  data  kependudukan  masyarakat 

daerah layanan sistem Plawan,  serta  pembuatan desain dan rencana anggaran 

biaya instalasi pengangkatan air Gua Plawan yang siap dilaksanakan pada KKN 

Tematik UGM 2005/2006 berkelanjutan. Adapun tujuan dari program ini adalah 

menyediakan Perencanaan Detail Pengangkatan Air Gua Plawan, serta skenario- 

skenario pengoperasian instalasinya. 

Ruang lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan detail pengangkatan air Gua 

Plawan dengan hasil akhir yang diharapkan adalah: 

• Data teknis Gua Plawan untuk perancangan desain instalasi pengangkatan 

air Gua. 

• Desain dan rencana anggaran biaya instalasi pengangkatan air gua. 

 

METODE PENDEKATAN 

Pengukuran Topografi 

Survey detail dilakukan di lokasi kegiatan, yaitu di sepanjang jalur pipa 

yang direncanakan dan juga jalur pipa pada gua. Pengukuran dilakukan di dalam 

gua, kemudian di  sepanjang jalan macadam dari mulut gua sampai bukit yang 

akan digunakan untuk reservoir. Kegiatan pengukuran dilakukan untuk 
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mendapatkan data koordinat Gua Plawan, serta jalur pipa transmisi (pipa dari 

mulut  gua   sampai  reservoir).  Hasil  kegiatan  pengukuran  topografi  berupa 

penampang  memanjang   jalur   perpipaan,  baik  penampang  memanjang  gua, 

maupun jalur transmisi. 
Survey  dilaksanakan   di   jalan   desa   di   sepanjang   jalur   pipa   yang 

direncanakan,  dari  tanggal  10-12  Maret  2006.  Dengan  langkah  kerja  sebagai 

berikut: 

a.  Alat didirikan di tengah – tengah antara patok yang akan diukur. 

b.  Rambu didirikan di atas patok 1 dan 2 kemudian dibaca Ba, Bt, Bb di 

mana;  Bt = | ( Ba + Bb )/2 | 

c.  Pekerjaan / langkah b dilakukan pula untuk patok antara 2 dan 3. 

d.  Sistem pengukuran yang digunakan adalah sistem pengukuran poligon 

terbuka. 
 

Pemetaan Gua 

Kegiatan  dilaksanakan  di  Dusun  Gabuk,  Desa  Giricahyo,  Kecamatan 

Panggang,  Kabupaten Gunung Kidul. Lokasi kegiatan berada sekitar 5 km dari 

Pantai Parang Tritis. Mulut Gua terletak sekitar 100 meter dari jalan setapak yang 

menghubungkan tebing Parang Endhog dan Desa Giricahyo. 

Kegiatan  pemetaan  gua  diawali  dengan  kegiatan  survey  gua  yang 

dilaksanakan  pada tanggal 16 April 2006. Survey ini dilakukan oleh 3 orang 

anggota  tim.  Dalam  survey  ini  titik-titik  belok  pipa  telah  ditandai.  Sebelum 

dilaksanakan survei pemetaan gua, kegiatan  dimulai dengan menganalisa data 

awal yang dimiliki. Data awal ini meliputi data bawah permukaan yang diperoleh 

dari  Yayasan  Asintyacunyata  yang  telah  melakukan  eksplorasi  terhadap  Gua 

Plawan dan data permukaan yang diperoleh dari Asintyacunyata Speleological 

Club (ASC) Yogyakarta. 

Tim masuk gua selama 12 jam dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. 

Dalam survey ini diambil beberapa gambar mengenai kondisi dalam gua; kondisi 

pipa eksisting dalam gua, sambungan pipa, keadaaan gua, belokan, dan air bawah 

tanah yang mengalir dalam gua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Tim survey dan kondisi dalam Gua Plawan 
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Survei Kependudukan dan Audiensi 
Survei kependudukan dilakukan pada 7 (tujuh) dusun yang terletak di 

Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunung Kidul. Ketujuh dusun 

itu adalah  Dusun Gabug, Wuni, Karang Tengah, Jurug, Nglumbung, Jati dan 

Jambu. Survei kependudukan dilakukan pada 29 Januari 2006, tujuan survey ini 

dilakukan  untuk  memperoleh   gambaran  tentang  kesulitan  penduduk  dalam 

memperoleh  air  pada  musim  kemarau,   upaya-upaya  penanggulangan  yang 

dilakukan  selama  ini,  dan  kesediaan  penduduk  untuk  bekerja  sama  apabila 

program  ini  dilaksanakan.  Hasil  dari  survei  ini  adalah  data  tentang  kondisi 

kebutuhan air penduduk yang cukup mewakili. 

Kegiatan audiensi  ke  Bupati  Gunung  Kidul  dilakukan  pada  tanggal  2 

Februari 2006 di hadapan Bupati, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) 

dan Kepala  Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gunung Kidul. Setelah 

presentasi  dilakukan,   ternyata  program  ini  mempunyai  keselarasan  dengan 

program tahunan yang akan  dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 

yaitu  sistem  distribusi  melalui  jalur  perpipaan  swakelola  yang  diambil  dari 

sumber-sumber air yang ada. 

Sambutan  dari  pihak  Kabupaten  sangat  baik  dan  bersedia  menyiapkan 

dana untuk pekerjaan tenaga generator set sebagai energi utama pengangkat air. 

Dari sini dislusi perancangan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan dilakukan 

lebih intens. Pada akhir bulan  Mei 2006 perancangan final telah diserahkan ke 

Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Gunung  Kidul.  Selain  pihak  kabupaten, 

pejabat terkait yang telah dikunjungi adalah Camat  Purwosari,  ketujuh Kepala 

Dukuh dan perangkat Desa Giricahyo. 
 

Energi Angin 

Energi merupakan motor utama penggerak sistem pengangkatan air gua. 

Energi  konvensional  yang  telah  terbukti  kemampuannya  adalah  generator  set 

berbahan bakar solar. Penggunaan sumber energi ini membutuhkan banyak biaya 

sehingga   sebagai   alternatif   energi   cadangan   atau   hibridanya   direncanakan 

digunakan energi angin. 

Angin adalah energi yang terbarukan dan cukup melimpah di Indonesia. 

Energi ini belum banyak dimanfaatkan. Salah satu faktornya adalah keterbatasan 

teknologi dan riset  pengembangan energi alternatif di Indonesia dan kebijakan 

yang memihak sektor ini belum ada. Angin di Indonesia cukup melimpah hanya 

saja angin yang bertiup memiliki kecepatan yang relatif rendah, walau demikian 

angin  ini  masih  tetap  bisa  dimanfaatkan  setelah   melewati  beberapa  proses 

teknologi. Pengembangan energi angin perlu dilakukan karena  merupaka energi 

terbarukan  yang  ramah  lingkungan,  tidak  berpolusi  dan  perawatannya  relatif 

rendah sekitar 13-14 % dari biaya total (Kusnanto dan Purwoto, 2006) 

Di Gunung Kidul sendiri kondisi angin yang ada memiliki kecepatan rata- 

rata 3-4 m/s dan menjadi lebih kencang pada musim kemarau (Pusat Studi Energi 

UGM, Rencana Umum  Kelistrikan Daerah). Kondisi ini didukung dengan letak 

geografis Desa Giricahyo yang berada  di dekat pantai menyebabkan kecepatan 

maksimal bisa didapatkan. Sedangkan data dari PSE didapatkan bahwa angin di 

daerah Gunung Kidul memiliki kecepatan rata-rata 4-5 m/s. Selain itu didapatkan 

informasi tentang adanya bantuan kincir angin dari Pemerintah Belgia. Di Belgia 
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sedang dilakukan penelitian tentang kincir angin untuk kecepatan angin rendah 

yang cocok untuk daerah Indonesia. 
 

Survei Daerah Tangkapan Air Hujan 

Daerah  tangkapan  air  daerah  karst  mempunyai  perbedaan  mendasar 

dengan daerah aliran sungai biasa. Pada daerah aliran sungai dengan tanah biasa 

seperti pasir atau lempung, daerah tangkapannya dapat diketahui dari peta kontur 

dengan melihat perbedaan  ketinggian lokasinya. Akan tetapi, hal tersebut tidak 

dapat dilakukan terhadap daerah karst. Pola aliran air yang berada di bawah tanah 

menyebabkan sulitnya deteksi mengenai dari mana masuknya input sungai. Oleh 

karena itu harus dilakukan survei khusus yang berupa  penelusuran gua untuk 

mengetahui daerah-daerah yang aliran airnya masuk ke sungai bawah tanah yang 

mengalir melalui Gua Plawan. 

Survei daerah tangkapan air dilakukan dengan bantuan dari tim Konservasi 

Hutan  (rekan-rekan mahasiswa kehutanan). Pelaksanaan survei dilakukan pada 

bulan Maret 2006. Hasil dari survei ini adalah peta persebaran daerah hijau yang 

harus dikonservasi, daerah mana  saja yang perlu dihijaukan, data sebaran jenis 

tanaman  di  daerah  tangkapan,  serta  penentuan  jenis-jenis  hijauan  yang  cocok 

untuk daerah tangkapan 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Wilayah 

Gua Plawan secara administrasi terletak di Dusun Gabuk, Desa Giricahyo, 

Kecamatan  Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Mulut Luweng Plawan 

terletak pada koordinat 428466 UTM 9113013. Luweng Plawan berada di lembah 

doline pada elevasi 290 m dpl. Sumber air yang ada di luweng Plawan merupakan 

aliran sungai bawah permukaan dengan arah aliran dari timur laut ke barat daya, 

dengan debit kurang lebih 40 l/dt, bermuara ke Samudera Indonesia. Kuantitas air 

yang  besar  tersebut  potensial  untuk  dikembangkan  sebagai  air  baku  guna 

memenuhi  dua desa  yaitu  Desa  Giricahyo  pada  elevasi  350  m dpl  dan  Desa 

Giripurwo pada elevasi 230 m dpl, yang mencakup 1000 kepala keluarga. Jarak 

dari Luweng Plawan ke pemukiman terdekat 500 m (Dokmiri dan Gabug), terjauh 
3000 m (Sempu, Jaguran). 

Luweng Plawan dapat dijangkau melalui dua alternatif jalan pertama dari 

Pantai Parangtritis melalui jalan ke arah Panggang jalan beraspal mulus, sampai 

simpang ke hotel South Queen belok ke kanan mengikuti jalan makadam (ke arah 

Gua Langse), jalan mendaki  bukit cukup terjal, kurang lebih 1,5 km. Lokasi 

luweng Plawan pada sisi kiri jalan di  lembah doline. Lintas antara Siluk-kota 

Kecamatan Panggang dan simpang ke arah pantai  Parangtritis dari jalan utama 

masuk mengikuti jalan setapak ke arah timur kurang lebih 200 m menuju lembah 

doline, jalan alternatif ke dua dari arah Panggang ke barat desa Giricahyo, yang 

tepatnya adalah selatan dari dusun Gabug, kondisi jalan makadam dan menuruni 

bukit (Yayasan Acintyacunyata Yogyakarta dan Direktorat Jenderal Geologi dan 

Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2004). 

Kegiatan perancangan dilakukan setelah data survey dan data sekunder 

pendukung lainnya didapatkan. Perancangan yang dilakukan selalu 

dikonsultasikan  dengan  dosen  pembimbing,  dosen  yang  bersangkutan  dengan 

materi perancangan, serta praktisi yang kompeten di bidangnya. 
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Analisis Hidraulika 
 

Debit Rencana 

a.  Total Penduduk Giricahyo (2005)= 4085 jiwa 

b.   Asumsi, kebutuhan air = 30 l/hr/org 

c.  Diperhitungkan adanya kehilangan air, sebesar 20% 

d.  Lama operasi = 10 jam 

e.  Total debit yang dibutuhkan = 4,085 l/s 

f. Panjang total pipa = 1353.9 m 
 

Perencanaan Pipa 
 

Bambang Triatmodjo (2000), menghitung kehilangan tenaga dalam pipa, 
asumsi-asumsi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

- Debit rencana = 4,085 l/s 

- Pipa yang dipakai =  besi  galvanis  baru  (faktor  pertambahan 

umur pipa tidak diperhitungkan ketika perancangan) 
 

- Angka Reynold dihitung dengan persamaan berikut 
 

R  = 
v × D 

e 
υ 

Re = angka Reynolds; v  = kecepatan aliran dalam pipa; D= diameter pipa, 

υ = viskositas air (1,3E-6 m
2
/s); Faktor kekasaran rencana= 0,058. 

 

Didapat dari grafik Moody (Triatmodjo,1996), dengan asumsi awal diameter 

pipa adalah  3 (tiga) inchi, k0  = 0,00054. Dengan asumsi-asumsi seperti di atas, 

dapat ditentukan jumlah kehilangan energi yang terjadi. 
Penentuan diameter pipa berkaitan dengan penentuan tipe pompa, yang 

nantinya akan  mempengaruhi  hitungan  analisis elektrikal.  Perhitungan dengan 

berbagai  diameter pipa dilakukan untuk menentukan diameter pipa yang akan 

memberikan  nilai  optimal,  dalam  pemilihan  pompa  dan  juga  dalam  hitungan 

analisis elektrikal. 

Dari data kependudukan yang diperoleh dari hasil survey sosial, didapat 

debit yang  dibutuhkan untuk 4085 jiwa adalah sebesar 4,085 l/dt dengan lama 

operasi 10 jam per hari. 

Dari analisis hidraulika, instalasi ini menggunakan pipa dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

a.  Panjang pipa : 

i. Dasar gua – mulut gua = 199,9  m = 200 m 

ii.   Mulut gua – R1 = 1144 m 

Panjang pipa total = 1354  m 

iii. Pemakaian unit pipa 

Sesuai dengan jumlah belokan, panjang pipa, serta pertimbangan 

effisiensi  pelaksanaan  pekerjaan,  untuk  pipa  per  6  meter  (jika 

panjang maksimal satu buah pipa = 6 meter), membutuhkan pipa: 

dalam gua = 39 buah dan pipa transmisi (surface) = 221 buah 

Sedangkan untuk pipa per 4 meter membutuhkan pipa 

dalam gua = 54 buah dan pipa transmisi (surface) = 319 buah 
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b.  Jenis pipa = Pipa Galvanis (GIP) 

Diameter pipa = 75 mm atau 3 inchi 
Pemilihan pompa menggunakan program WINCAPS dari pompa 

GRUNDFOS, dan menghasilkan data spesifikasi pompa sebagai berikut. 

Product name : SP 17-31 

Rated flow : 17 m³/h 

Rated head : 255 m 

Motor diameter   : 6 inch 

Electrical data: 

Motor type : MS6000 

P2 :  18.5 kW 

Motor protect :  NONE 

Thermal protec :  external 

Built-in temp. transmitter: yes 

Others: 

Net weight : 100 kg 

Gross weight : 127 kg 

Shipping volume: 0.24 m³ 

Perancangan  Instalasi  listrik  dilakukan  berdasarkan  Peraturan  Umum 

Instalasi  Listrik (PUIL). Perancangan instalasi listrik dibuat berdasarkan alur di 

bawah ini: 

1.  Pemilihan pompa menggunakan software WINCAPS dari 

GRUNDFOS 

2.  Pemilihan sumber energi 

a.  Energi  angin  :  data  dari  Rencana  Umum  Kelistrikan  Daerah 

menunjukkan bahwa angin yang terjadi di daerah Gunung Kidul 

rata-rata adalah 4-6 m/s dan lebih tinggi pada musim kemarau. 

b.  Genset: 

i. Beban pompa 24 kW, 30 kVA 

ii.  Genset 55 kVA, 44 kW arus 45 A 

iii. (efisiensi pompa <100%, jarak genset ke pompa cukup jauh 

sehingga akan terjadi kehilangan daya yang cukup besar) 

3.  Transmisi : 

a.  Digunakan  kabel  bawah  tanah,  dengan  pertimbangan  lebih 

murah dibandingkan dengan menggunakan tiang transmisi 

b. Jenis kabel yang digunakan adalah NYY 4 x 70 mm
2 

(PUIL) 
4.  Peralatan Switching dan Control 

a.  Kontraktor magnetik (sistem interlocking) 

b.  Proteksi : MCCB 75 A 

c.  Soft starter: mengurangi starting current dari motor 

d.   Motor breaker: melindungi motor dari arus lebih 
 

Analisis Struktur 
 

Perancangan Reservoir 

Reservoir, sebagai  tampungan  pertama  ditempatkan  pada  elevasi  yang 
relatif lebih tinggi dari pada tampungan-tampungan berikutnya, yaitu pada elevasi 

+320 mdpl. Dengan debit rencana 4,085 l/dt selama 10 jam operasi, untuk empat 

hidran umum,  masing-masing 15 m
3
, maka ditentukan volume reservoir sebesar 
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18 m
3
. Reservoir tersebut direnca-nakan dengan dimensi 4 x 3 x 1,5 m

3
. Beban 

yang  terjadi  pada  reservoir  adalah  beban  air  di  dalamnya,  serta  berat  sendiri 

reservoir. 

Reservoir, sebagai  tampungan  pertama  ditempatkan  pada  elevasi  yang 

relatif lebih tinggi dari pada tampungan-tampungan berikutnya, yaitu pada elevasi 

+320 mdpl. Dengan debit rencana 4,085 l/dt selama 10 jam operasi, untuk empat 

hidran umum, masing-masing 15m
3
, maka ditentukan volume reservoir sebesar 45 

m
3
. Reservoir tersebut direncanakan dengan dimensi 5 x 6 x 1,5 m

3
. Beban yang 

terjadi pada reservoir adalah beban air di dalamnya, serta berat sendiri reservoir. 

Atas  pertimbangan  lokasi  dan  kemudahan  pekerjaan,  maka  struktur 

reservoir ini  akan dibuat sebagai struktur frame, dengan dinding bata, atau batu 

kali, dengan pasangan satu  batu setebal 25 cm, dilengkapi dengan kolom dan 

balok. 
 

Perancangan Rumah Tenaga 

Rumah tenaga digunakan untuk menempatkan genset dan 

perlengkapannya agar terlindung dari gangguan dari luar seperti gangguan cuaca, 

hewan-hewan, dan keamanan terhadap kemungkinan terjadinya pencurian. 

Dalam pekerjaan pengangkatan air gua ini, rumah tenaga ditempatkan di 

dekat  jalan  utama  dan  lebih  rendah  dari  elevasi  jalan  dengan  alasan  untuk 

memperoleh  kemudahan   dalam  pengisian  bahan  bakar  (akses  mudah  dan 

pengisian bahan bakar memanfaatkan tenaga gravitasi). 

Rumah  tenaga  dibuat  dari  konstruksi  pasangan  bata  merah  sederhana. 

Pemilihan  spesifikasinya  didasarkan  pada  kondisi  lingkungan  yang  berada  di 

daerah remote area dan  pertimbangan ekonomi dengan tetap memenuhi syarat- 

syarat kekuatan.  Perhitungan fondasi genset disederhanakan dengan formula : 

Wf > 3 x Wg, dimana Wf = berat total fondasi; Wg = berat total genset ditambah 

bahan bakar. 

Spesifikasi Rumah Tenaga adalah sebagai berikut : 

 Dimensi : 4 x 3,5 m
2

 

 Dinding : pasangan bata merah (1/2 bata = 15 cm) 

 Fondasi dinding : fondasi stall dari pasangan batu kali 

 Fondasi mesin / genset : blok beton dengan penulangan susut 

 Atap : seng dengan nok menggunakan  kayu jati  dan gording menggunakan 

kayu bengkirai 

 Pintu : besi dengan 2 daun pintu ukuran 80 x 200 cm
2
 

 Jendela / ventilasi : Teralis besi (16 @ 60 x 80 cm
2
) 

 
Rancangan Anggaran Biaya disusun setelah perancangan design 

dilakukan. Data harga bangunan didapatkan dari Keputusan Bupati Gunung Kidul 

nomor 101/KPTS/2005 tentang standarisasi harga barang dan jasa di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu untuk beberapa harga didapatkan 

dari survey ke toko-toko dan di internet.  Berikut rekapan Anggaran Biaya design 

bersama  dengan  beberapa  program  pendukung  yang  akan  diimplementasikan 

dalam Kuliah Kerja Nyata Juli-Agustus 2006 yang akan datang. 
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no Pekerjaan  Subtotal tanpa pajak Total tanpa pajak 

1 
2 

 
 

3 
 
 

 
4 

 
 

5 

Pekerjaan instalasi fisik 
Uji kualitas air 
Law  enforcement, 

kehumasan, data base, 

kebendaharaan,   dan 

dokumentasi 

Program  reforestry 

(Penanganan subcatchment 

area) 

Program sosial (community 

development) 

Rp1,047,931,113.52 
Rp1,974,000.00 

 
 

Rp4,791,000.00 
 
 

 
Rp14,750,000.00 

 
 

Rp5,300,000.00 

 

 Rp1,074,746,113.52 

Rp1,182,220,724.87 

 

 

 
 
 

Tabel 1.Rekapan Anggaran Biaya KKN Tematik  eksploitasi air Gua Plawan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ppn 10 % 
 

Hasil perancangan  ini  merupakan  grand  design  pengadaan  air  Bersih 
untuk warga  Desa Giricahyo. Pengadaan air dengan sumber energi terbarukan 

telah dilakukan  perancangannya. Hasil perancangan ini akan diimplementasikan 

dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata UGM pada Bulan Juli-Agustus 2006. 

Sampai saat ini dana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan 

sudah  diperoleh  dari  Pemerintah  Kabupaten  Gunung  Kidul  sebesar  290  juta 

rupiah. Dana ini dialokasikan untuk pekerjaan elektrikal dan rumah tenaga, yaitu 

pekerjaan pemasangan generator set dan perlengkapannya. Perpipaan dan instalasi 

lain terus diusahakan untuk dicarikan dana dari perusahaan swasta maupun dari 

BUMN-BUMN. 

 
KESIMPULAN 

Implementasi perancangan ini akan terus dikembangkan untuk beberapa 

tahun ke  depan  termasuk pengadaan sumber energi yang terbarukan yang tetap 

terus sustain dan bisa  dikelola oleh masyarakat. Implementasi perancangan ini 
tidak hanya secara fisik namun juga membangun organisasi masyarakat yang 
dapat mengelola  instalasi  ini  secara  mandiri.  Program  ini  terintegrasi  dalam 

program KKN. 
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