Laporan Survei Geoelectrical
KP CIWARENG DESA MEKARSARI KECAMATAN DARANGDAN
PURWAKARTA, JAWA BARAT

1. Nama : Rahmat Surya Edi dan Agung Prima Andrea

2. Lokasi usulan : KP CIWARENG RT 18 RW 08 DESA MEKARSARI KECAMATAN
DARANGDAN, PURWAKARTA, JAWABARAT 41163
Maps : (-6.681829, 107.383232) / (6°40'54.6"S 107°22'59.6"E)

3. Deskripsi kondisi air dan permasalahan air :
•

Lokasi berada di lingkungan Pesantren di KP CIWARENG DESA MEKARSARI
KECAMATAN DARANGDAN, PURWAKARTA, JAWA BARAT. Didekat
tempat survei terdapat beberapa sumur galian dengan kedalaman 5-7 Meter, dengan
kondisi air memiliki kualitas bagus dan tidak terindikasi adanya kotoran atau
keasinan.

•

Untuk musim hujan air dapat mencukupi kebutuhan kegiatan Pesantren dan warga
sedangkan mengalami kekeringan jika tidak turun hujan hingga 5-7 hari lamanya
dan juga musim kemarau. Hal ini, mungkin dikarenakan sumur galian pada
lingkungan tidak mencapai lapisan aquifer air tanah, baru mencapai air dekat
permukaan.

•

Untuk kondisi Pesantren sendiri baru tersedia 1 bangunan yang difungsikan untuk
kegiatan belajar-mengajar dan pemukiman. Sedangkan untuk tempat MCK belum
mencukupi dan tidak memadai.

4. Jumlah Penerima Manfaat :
53 KK yang mencapai hingga 200 orang dan Santri mencapai + 40 orang

5. Jenis penerima manfaat (pondok pesantren, masyarakat, masjid, dll):
Pesantren dan warga RT 18 RW 08 Kp Ciwareng

6. Bila terjadi kerusakan fasilitas air bersih, siapa yang bersedia melakukan
perbaikan?
Pengelola Pesantren

7. Catatan khusus lainnya :
Pihak pesantren berharap untuk memberikan bantuan selain sumur bor, tetapi juga tempat
MCK yang memadai karena manfaat akan bertambah terasa untuk kegiatan pesantren dan
warga desa sekitar.
Foto-foto Lokasi:

Kondisi Pesantren KP Ciwareng,
dimana lapangan luas akan dijadikan
sumur bor

Foto pengambilan data dan bincang
bersama pengelola pesantren

Foto Selfie pengambilan data
geoelectrical lol

Foto Bersama dengan santri dan
pengelola Pesantren

Foto Bersama dengan perwakilan 3
pengusul di Purwakarka

8. Hasil Penguluran dan Analisa

Line 2

Line 1

Analisis:
Penampakan atas permukaan lapisan tanah di wilayah pengukuran merupakan batuan soil tanah
merah, dengan litologi batuan yang hampir sama dengan daerah cipeucang dikarenakan masih
dalam radius 1 km dari desa cipeucang. Namun data posisi masih belum di digitize ke peta
hidrologi maupun peta geologi batuan regional.
Kondisi lapangan pada saat pengukuran dilakukan dengan keadaan tanah yang basah oleh guyuran
hujan.
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Rentang spasi pada peta kontur dari dua lintasan (line 1 dan line 2) cukup unik. Pada line 1, nilai
kontur bernilai 0 – 296 ohm.meter, sementara pada line 2 bernilai 0 – 22 ohm.meter. kemungkinan
besar cukup tinggi nilai anomaly pada pengukuran ini.
Data pembanding di lapangan adalah sebuah sumur galian warga a.n Pak Ustad Usep, seorang
kepala pondok pesantren disana. Dengan kedalaman sumur 15 meter, namun dengan keluhan pada
saat musim kemarau tiba, persediaan air habis.
Line 1 dan 2 saling cross section satu dengan lainnya.
a. Line 1 (C – C’)
Panjang Lintasan 30 Meter dengan spasi 2 Meter berarah timur laut – barat daya. Dari peta
kontur, nilai resistivitas yang bernilai 0 - 60 ohm.m, diduga lapisan batuan ini merupakan
lapisan batuan aquifer. Dengan rentang kontur yang tinggi, besar kemungkinan lapisan

aquifer berada pada kedalaman 12 – 90 meter berdasarkan penampakan kasar peta kontur
penampang bawah tanah tahanan jenis.
b. Line 2 (D - D’)
Panjang Lintasan 20 Meter dengan spasi 2 Meter berarah barat laut - tenggara. Dari peta
kontur penampang tahanan jenis bawah permukaan, batuan dengan nilai resistivitas 0 – 5
ohm meter diduga paisan batuan aquifer yang berada pada kedalaman 18 – 25 meter.
c. Dari dua peta hasil pengukuran aidu admt, data hasil pengukuran cukup meyakinkan
dikarenakan data berkorelasi dengan sebuah sumur galian pak Ustad Usep, pada kedalaman
15 meter. Mungkin lebih baiknya lagi sumur bor berikutnya digali lebih dalam lagi
dibandingkan dengan sumur pembading yang ada, supaya nanti pada saat musim kemarau
tiba, persediaan air bersih dari lapisan aquifer bawah tanah masih bisa dijangkau oleh
pompa.
Rekomendasi:
•
•
•
•

Lokasi titik bor yang diminta warga berada pada titik D (0) meter pada line 2.
namun sebaiknya sumur bor dibuat pada titik 4m atau pada titik 10m pada line 2.
Dugaan kuat lapisan aquifer berada pada kedalaman 18 – 25 meter. Namun
disarankan penggalian sumur bor hingga 25 meter.
Biaya pengeboran sumur bor di daerah Ciwareng adalah sebesar 10 – 13 juta rupiah
sudah termasuk pompa air untuk sumur.
Akses pengeboran berada dekat dengan jalan dusun di desa tersebut, namun berada
+-400 meter dari jalan utama.

