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BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Salah satu warisan budaya dunia yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur
berlokasi di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi
Jawa Tengah. Candi Budha terbesar di dunia ini, secara astronomis terletak di 7° 36′
28” LS dan 110° 12′ 13” BT. Candi ini didirikan di atas bukit yang telah
dimodifikasi, dengan ketinggian 265 meter dpl. Secara geografis, dikelilingi dua
pasang gunung kembar yaitu Gunung Sindoro Sumbing di sebelah barat laut,
Gunung Merbabu dan Merapi di sebelah timur laut, Bukit Tidar di sebelah utara, dan
jajaran Perbukitan Menoreh di sebelah selatan, serta diapit oleh dua sungai yaitu
Sungai Progo dan Sungai Elo di sebelah timur (BKB, 2016).
Candi Borobudur diperkirakan dibangun sekitar tahun 800 Masehi, pada masa
puncak kejayaan wangsa Syailendra di Jawa Tengah. Menurut Dumarcay (1986),
tahap pembangunan Candi Borobudur terdiri atas 5 tahap, tahap pertama diawali
pada tahun 780 Masehi dan tahap kelima pada tahun 833 Masehi. Candi Borobudur
ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Gubernur Jendral Inggris, Sir Thomas
Stanford Raffles yang kala itu sedang bertugas di Semarang, Jawa Tengah.
Kemudian ia mengutus Cornelius (orang Belanda) untuk membersihkannya.
Pekerjaan ini dilanjutkan oleh Residen Kedu yang bernama Hartman pada tahun
1835.
Guna menjaga Candi Borobudur dari ancaman kerusakan, pada tahun tahun
1907–1911 dilakukan usaha berupa pemugaran tahap pertama oleh Theodore Van
Erp. Pemugaran yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahap I lebih
banyak ditujukan pada pemugaran bagian atas Candi Borobudur yaitu bagian stupa
teras dan stupa induk. Sejak pemugaran pertama dilaksanakan, berbagai upaya
konservasi terus dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap
Candi Borobudur. Hasil penelitian yang diadakan diketahui tiga sebab kerusakan
candi yaitu korosi, kerja mekanis dan kekuatan tekanan dan tegangan di dalam batubatu itu sendiri. Oleh karena itu, pemugaran tahap II dilakukan dari tahun
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1973-1983 oleh pemerintah Indonesia dengan bekerjasama dengan UNESCO dan
beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dalam pemugaran tersebut ada tiga macam
pekerjaan, yaitu tekno arkeologi, pekerjaan teknik sipil yaitu pemasangan pondasi
beton dan pekerjaan kemiko arkeologis yaitu pembersihan dan pengawetan batu dan
penyusunan kembali ke bentuk semula (BKB, 2016).
Pemeliharaan, perawatan, dan pelestarian Candi Borobudur dari unsur manusia
maupun alam perlu dilakukan secara intensif dan periodik. Misalnya pemantauan
melalui kegiatan observasi pertumbuhan mikroorganisme, observasi stabilitas batu
candi, evaluasi struktur candi dan bukit, observasi geohidrologi, observasi sistem
drainase, analisis mengenai dampak lingkungan, dan lain-lain. Pemantauan stabilitas
struktur candi menjadi salah satu hal pokok yang harus dilakukan untuk mengetahui
apakah terjadi pergerakan batuan candi atau deformasi yang disebabkan oleh
pergerakan tanah di bawah candi sebagai akibat beban dari batuan candi maupun
faktor lainnya (Lestari et al., 2018). Dalam hal ini, Balai Konservasi Borobudur telah
melakukan pemantauan stabilitas dinding Candi Borobudur melalui pengukuran
secara periodik dan berkelanjutan setiap tahun sejak 1983 sampai dengan sekarang
(Setyawan, 2011).
Dengan berkembangnya teknologi pemetaan dewasa ini, penggunaan Robotic
Total Station (RTS) dapat diaplikasikan untuk kegiatan pemantauan struktur Candi
Borobudur. Dalam hal ini, dapat memantau kestabilan dinding, relung, dan bagianbagian lain dari candi yang mungkin mengalami deformasi secara parsial akibat
pelapukan, efek gempa dan sebagainya (Atunggal et al., 2019). Penggunaan RTS
untuk pemantauan struktur candi dipilih karena lebih unggul dari segi perekaman
data ukuran secara langsung dan cepat. RTS mendukung metode survei berulang
terhadap titik-titik pantau dengan interval waktu tertentu secara otomatis.
I.2. Tujuan
1. Melakukan pemantauan stabilitas dinding Borobudur di setiap sisi candi.
2. Melakukan analisis stabilitas dinding Candi Borobudur hasil pengukuran RTS di
tahun 2021 dan tahun 2020.
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3. Mengevaluasi kestabilan dinding Candi Borobudur hasil pemantauan.
I.3. Manfaat
I.3.1 Manfaat bagi mahasiswa
1) Mampu mengaplikasikan dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh
dalam perkuliahan di dunia kerja dalam hal ini di Balai Konservasi
Borobudur.
2) Mampu mengoperasikan dan mengaplikasikan alat Robotic Total Station
(RTS) untuk keperluan pemantauan stabilitas Candi Borobudur.
3) Menambah ilmu dan pengalaman baru terkait dengan standar kerja,
cakupan pekerjaan, metode, dan teknik konservasi cagar budaya yang
diterapkan di BKB.
I.3.2 Manfaat bagi Balai Konservasi Borobudur
1) Memperoleh nilai pergeseran pada dinding Candi Borobudur dan analisis
stabilitas dinding candi.
2) Sebagai referensi pertimbangan bagi perusahaan atau instansi untuk
menilai kualitas dan kompetensi mahasiswa Teknik Geodesi Universitas
Gadjah Mada dalam rekrutmen tenaga kerja fresh graduate.
I.3.3 Manfaat bagi Departemen Teknik Geodesi
1) Menjaga hubungan baik yang selama ini sudah terjalin antara Departemen
Teknik Geodesi UGM dengan Balai Konservasi Borobudur.
2) Mengetahui sejauh mana kualitas dan kompetensi yang dihasilkan oleh
universitas dari hasil timbal balik/ feedback yang diberikan oleh BKB.
I.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan Kerja Praktik yang dilaksanakan antara lain:
1) Lokasi kegiatan Kerja Praktik ini dilaksanakan di Balai Konservasi
Borobudur.
2) Kegiatan yang dilakukan berfokus pada pemanfaatan Robotic Total
Station (RTS) guna pengukuran stabilitas struktur dinding Candi
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Borobudur melalui titik-titik pantau yang dipasang di 4 sisi dinding candi
dalam hal ini, sisi timur, barat, selatan, dan utara.
3) Data pengamatan diperoleh dari pengukuran terestris di lapangan dalam
hal ini berupa data pengukuran sudut dan jarak.
4) Pemantauan dilakukan menggunakan RTS dan prisma reflektor, dengan
mekanisme lepas pasang prisma reflektor dari sisi ke sisi.
5) Perhitungan nilai koordinat titik pantau dilakukan menggunakan perangkat
lunak MSP Rapid.
6) Analisis data dilakukan dengan membandingkan data hasil pengukuran
tahun 2020 dan tahun 2021.
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BAB II LANDASAN TEORI
II.1. Pengukuran dengan Robotic Total Station
Robotic Total Station (RTS) merupakan total station yang sudah memiliki
beragam fungsi tambahan untuk mengotomatisasi berbagai fungsinya dalam
pengukuran. Total station sendiri merupakan salah satu instrumen atau peralatan
yang sangat berperan signifikan di bidang keilmuan geodesi serta memiliki peranan
penting dalam pemantauan deformasi. Total station sendiri sudah secara luas
digunakan untuk pemantauan deformasi infrastruktur seperti bendungan, jembatan,
terowongan, situs bersejarah dan lainnya. Namun, pemanfaatannya untuk kegiatan
deformasi masih memiliki beragam kekurangan (Zhou et al, 2021).
Salah satu kekurangan yang dapat ditemui dalam kegiatan pemantauan
deformasi dengan total station adalah rendahnya tingkat pengambilan/ pengukuran
sampel dikarenakan prosesnya yang masih dominan dikerjakan manual seperti
mengarahkan teropong ke titik bidik/ prisma. Walaupun, total station telah
memiliki keunggulan dibandingkan theodolite biasa, dimana proses pengukuran
jarak dilakukan dengan prinsip EDM (Electronic Distance Measurement), namun
pengukuran sudut dan proses pengukuran seri rangkap pada sudut masih dikerjakan
secara manual. Hal tersebut berakibat pada berkurangnya akurasi dan presisi hasil
pengukuran. RTS mampu mengatasi hal tersebut karena prosesnya yang dilakukan
secara otomatis. RTS hanya perlu dilakukan training di awal pengukuran untuk
mengenali prisma yang akan dibidik, dan ketika proses training selesai maka RTS
akan secara otomatis melakukan pengukuran dan melakukan tracking terhadap
jarak maupun sudut dengan seri rangkap tertentu dari target prisma (Lienhart,
2017). Selain itu RTS memiliki tingkat akurasi dan presisi yang lebih tinggi,
meningkatkan kapabilitasnya untuk proses pemantauan deformasi. Kelebihan lain
yang dimiliki RTS adalah telah dilengkapinya fungsi-fungsi yang membantu
otomatisasi seperti fungsi untuk menyimpan data otomatis (auto-record), fungsi
untuk tracking (aut-tracking) dan lainnya yang membantu proses pengukuran
dengan RTS (Sin & Zainon, 2021). RTS juga memiliki banyak sensor
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(multi-sensor) yang saling terintegrasi untuk memperoleh koordinat titik dengan
kombinasi sudut horizontal, sudut vertikal dan jarak (Lienhart et al, 2017).
RTS lahir dengan meningkatkan tingkat akurasi dan mengotomatisasi proses
pengukuran dari total station. Dengan adanya RTS maka kegiatan untuk melakukan
pemantauan deformasi secara kontinyu akan semakin mudah dilakukan. Kunci dari
monitoring dan analisis deformasi adalah akurasi horizontal dan vertikal yang
diperoleh. Dengan demikian, penggunaan RTS untuk pemantauan deformasi
sangatlah tepat mengingat akurasinya yang akurat (Zhou et al, 2021).

II.2. Deformasi
Deformasi adalah perubahan bentuk, posisi, dan dimensi dari suatu benda
atau obyek. Pengamatan deformasi merupakan salah satu tujuan utama dalam
pengukuran geodesi yang diukur dari jaring kontrol geodesi (JKG). Deformasi
sangat penting untuk dipantau karena menyangkut banyak hal seperti pergerakan
lempeng tektonik, penentuan datum global, pembangunan infrastruktur dan lainlain sehingga telah banyak metode dan analisis yang dapat digunakan untuk analisa
deformasi (Hekimoglu, 2002). Deformasi merupakan pergerakan suatu titik pada
benda secara absolut atau relatif. Dikatakan relatif apabila titik tersebut bergerak
terhadap dirinya sendiri dan dikatakan absolut apabila titik tersebut bergerak
terhadap titik lain. Pergerakan suatu titik mengacu kepada suatu sistem kerangka
referensi (absolut atau relatif). Untuk mengetahui pergerakan suatu titik harus
diperlukan suatu survei, yaitu survei deformasi dan geodinamika (Chrzanowski et
al., 1986). Pada survey deformasi digunakan dua jenis kerangka dasar untuk proses
pemantauannya yaitu:
1) Kerangka dasar absolut, yaitu suatu kerangka dasar titik-titik referensi yang
terletak di luar area objek pengamatan deformasi yang posisinya dianggap
stabil.
2) Kerangka dasar relatif, yaitu suatu kerangka dasar dengan titik-titik objek
pengamatan berada di dalam area pengamatan deformasi. Posisi titik-titik objek
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dalam area pengamatan tidak stabil, maka titik-titik objek tersebut mengalami
perubahan.
Dalam monitoring deformasi umumnya objek atau area tertentu akan diamati
dalam waktu tertentu secara kontinyu. Titik objek umumnya telah terpasang secara
permanen dan diamati pada 2 epok atau lebih. Pengamatan dapat dilakukan dengan
pengukuran terestris, fotogrametri, GPS dan kombinasi dari metode-metode
tersebut. Prosedur yang dilakukan untuk analisa deformasi umumnya terdiri dari 2
tahapan, yakni melakukan perataan independen untuk setiap epok lalu mendeteksi
perubahan/ pergeseran diantara kedua epok tersebut. Dalam analisa deformasi juga
dapat ditentukan tren pergerakan titik-titik pantau untuk melakukan pemodelan.
Analisis deformasi sendiri dapat diterapkan pada 1D, 2D dan 3D (Sing R. 2001).
Menurut Qi (1983), dibandingkan dengan survei geodesi lainnya pemantauan
deformasi memiliki beberapa karakteristik, yakni:
1) Membutuhkan akurasi yang lebih tinggi dari pengukuran geodesi lainnya.
Akurasi yang dibutuhkan setidaknya hingga orde milimeter atau lebih tinggi
tergantung kebutuhan.
2) Pengamatan yang kontinu atau berkelanjutan. Periode pemantauan deformasi
bervariasi dari beberapa detik hingga tahun tergantung laju perubahan/
deformasi yang terjadi.
3) Membutuhkan integrasi dari berbagai jenis observasi. Selain dibutuhkan ilmu
geodesi, juga dibutuhkan ilmu mekanikal-fisika dan instrumentasi, geologi dan
berbagai ilmu lainnya.
4) Hasil yang diperoleh dibutuhkan untuk ilmu berbagai disiplin (interdisipliner).
Dari hasil pemantauan deformasi, akan berguna bagi geodet/ surveyor, bagi
ahli di bidang geofisika bahkan insinyur sipil.

II.3. Perhitungan Nilai dan Ambang Batas Pergeseran
Nilai pergeseran titik pantau didapat dari selisih koordinat hasil hitung
perataan antara pengukuran kala tertentu terhadap pengukuran kala referensi.
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Perhitungan nilai pergeseran dilakukan dengan persamaan (1) hingga (3) (US
Army Corps of Engineers, 2018):
𝑑𝑥𝑖 = 𝑥𝑖(2) − 𝑥𝑖(1).................................................................................(1)
𝑑𝑦𝑖 = 𝑦𝑖(2) − 𝑦𝑖(1).................................................................................(2)
𝑑𝑧𝑖 = 𝑧𝑖(2) − 𝑧𝑖(1)..................................................................................(3)
Dalam hal ini:
dxi : pergeseran komponen X titik pantau ke-i
dyi : pergeseran komponen Y titik pantau ke-i
dzi : pergeseran komponen Z titik pantau ke-i
(1) : kala pengukuran awal (referensi)
(2) : kala pengukuran akhir
Batas pergeseran ditentukan melalui desain survei deformasi dari persyaratan
akurasi yang dibutuhkan dalam survei. Batas pergeseran dibutuhkan untuk
menunjukkan kestabilan titik dan membuat sistem peringatan saat titik melebihi
batas pergeseran. Akurasi survei yang dibutuhkan untuk mengamati pergerakan
titik pada struktur bangunan dan membuat sistem peringatan untuk keamanan titik
paling tidak yaitu 5 mm (US Army Corps of Engineers, 2018).
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BAB III RENCANA PELAKSANAAN
III.1. Lokasi Kerja Praktik
Tempat pelaksanaan Kerja Praktik akan dilakukan di Balai Konservasi
Borobudur yang beralamat di Jl. Badrawati, Kec. Borobudur, Kab. Magelang, Jawa
Tengah 56553.

III.2. Persiapan Kerja Praktik
Tahap persiapan Kerja Praktik yaitu melakukan studi pustaka yang diperoleh
dari buku, jurnal ilmiah, hasil konferensi maupun literatur lain yang relevan dengan
kegiatan yang akan dilakukan. Tahap studi pustaka dapat menambah pengetahuan,
mempermudah dan mendukung pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, persiapan lain yang dilakukan adalah melakukan latihan
pengoperasian alat Robotic Total Station (RTS) di Departemen Teknik Geodesi
UGM sehingga mahasiswa telah memiliki pengalaman dan bekal yang cukup untuk
melaksanakan Kerja Praktik.

III.3. Jadwal Kerja Praktik
Berdasarkan kalender akademik Universitas Gadjah Mada tahun ajaran
2021/2022, waktu pelaksanaan kerja praktik ini kami ajukan adalah selama 1 (satu)
bulan, dimulai pada tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 11 Februari 2022.
Namun, pihak Balai Konservasi Borobudur mempunyai wewenang untuk
menentukan jadwal kerja praktik. Berikut Rencana Jadwal Kerja Praktik.
Tanggal
No

Nama Kegiatan

Januari
10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1

1

Pengenalan dan Adaptasi
Alat Robotic Total Station

2

Penempatan Alat di Lokasi

3

Akuisisi Data

4

Pengolahan Data

Februari
2

3

4

7

8

9 10 11

10

5

Validasi Data

5

Pembuatan Laporan Akhir

6

Presentasi Kepada Pihak
BKB

III.4. Tahapan Kerja Praktik
a. Pengenalan Instansi
Pengenalan struktur organisasi dan tugas masing-masing bagian di organisasi
tersebut. Juga dilakukan perkenalan pada pegawai dan staf yang bekerja di
lingkungan instansi. Serta fasilitas dan peralatan penunjang pelaksanaan Kerja
Praktik, dengan tujuan memudahkan peserta dan pihak instansi untuk bekerjasama
dengan baik serta menciptakan suasana positif pada saat bekerja.
b. Studi Literatur
Peserta mempelajari literatur yang mendukung pekerjaan yang akan dilakukan.
Studi literatur tentu saja dengan arahan dari pembimbing peserta selama
melaksanakan Kerja Praktik. Studi literatur diperoleh dari buku, jurnal ilmiah,
hasil konferensi maupun literatur lain yang relevan dengan kegiatan yang akan
dilakukan.
c. Pengenalan dan Pemanfaatan Robotic Total Station
Peserta mempelajari alat Robotic Total Station serta diharapkan dapat memahami
dan menerapkan kegunaannya.
d. Penempatan Alat di Lokasi
Peserta menempatkan alat Robotic Total Station sesuai dengan kriteria yang
ditentukan, serta Prisma sebagai alat bantu ukur untuk mengukur secara otomatis.
e. Akuisisi Data
Peserta melakukan akuisisi data menggunakan alat Robotic Total Station dengan
target adalah Prisma yang sudah dipasangkan sebelumnya sehingga didapatkan
data hasil pengamatan Candi Borobudur selama dua minggu.
f. Pengolahan Data
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Peserta melakukan pengolahan data menggunakan perangkat lunak bawaan dari
Robotic Total Station.
g. Validasi Data
Peserta melakukan validasi data pengukuran dan melakukan pengukuran kembali
apabila didapatkan data yang tidak sesuai setelah pengolahan data selesai.
h. Presentasi Hasil kepada Instansi
Peserta melakukan presentasi hasil mengenai apa yang sudah didapatkan dari
tahapan sebelumnya.
i. Pembuatan Laporan
Laporan yang dibuat mencakup laporan kegiatan selama Kerja Praktik yang
pembuatannya dengan bimbingan staf Balai Konservasi Borobudur dengan format
yang ditentukan oleh pihak Balai Konservasi Borobudur.

III.5. Target Luaran
Target luaran yang diharapkan dari Kerja Praktik ini adalah pemantauan stabilitas
dinding Candi Borobudur di setiap sisi candi. Hasil tersebut kemudian diolah dan
dianalisis lebih lanjut dengan membandingkan data pengukuran tahun 2021 dan
tahun 2020, sehingga dapat dievaluasi kestabilan dinding candi dalam 1 tahun
terakhir.

III.6. Peserta Kerja Praktik
1. Mahasiswa I
Nama : Calvin Wijaya
NIM : 18/431127/TK/47720
Program Studi : S1 Teknik Geodesi
Departemen : Teknik Geodesi
Fakultas : Teknik
2. Mahasiswa II
Nama : Raniah Salsabila
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NIM : 18/425051/TK/46746
Program Studi : S1 Teknik Geodesi
Departemen : Teknik Geodesi
Fakultas : Teknik
3. Mahasiswa III
Nama : Rizal Mubarok
NIM : 18/425053/TK/46748
Program Studi : S1 Teknik Geodesi
Departemen : Teknik Geodesi
Fakultas : Teknik
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BAB IV PENUTUP
Demikian proposal Kerja Praktik ini, diharapkan dapat memberikan gambaran
yang jelas terkait rencana pelaksanaan Kerja Praktik. Manfaat dari Kerja Praktik ini
adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah
diperoleh selama perkuliahan ke dunia kerja. Semoga Balai Konservasi Borobudur dapat
memberikan bimbingan dalam melaksanakan Kerja Praktik.
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