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INTISARI 
Teknologi pemasangan jaringan utilitas baru berupa pipa air bersih, pipa air limbah, pipa 

minyak/gas, kabel listrik dan fiber optic telah berkembang dengan teknologi baru yaitu menggunakan 

metode Horizontal Directional Drilling (HDD). Metode HDD merupakan metode pengeboran 

horisontal dengan melakukan penggalian entri dan exit saja sehingga gangguan terhadap aktivitas dan 

lingkungan semakin berkurang. Sebelum pelaksanaan pekerjaan HDD, perlu dilakukan survei awal 

diantaranya adalah survei deteksi utilitas dengan memvalidasi jaringan existing berdasarkan drawing 

yang ada dengan menggunakan metode georadar dan metode Pipe and Cable Locator yang ditujukan 

untuk mengetahui keberadaan jaringan utilitas lama (existing). Hal ini dilakukan agar pemasangan 

jaringan baru dengan menggunakan metode HDD tidak menyebabkan kecelakaan kerja seperti 

menabrak utilitas existing yang berakibat pada biaya perbaikan yang akan semakin besar serta dapat 

menyebabkan kerugian waktu dan korban jiwa. Sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang 

penggunaan tata ruang di bawah tanah diantaranya Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang 

Informasi Geospasial, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia (KepMen ESDM RI) No. 

300.K/38/M.pe/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi, Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di 

Dalam Bumi. Apabila terdapat pelanggaran mengenai perundang-undangan tersebut, maka akan 

dikenakan sanksi baik denda maupun pidana. 

Kata Kunci: HDD, Metode Georadar, Peraturan, Pipe and Cable Locator, Undang-undang dan 

Utilitas 

 

ABSTRACT 
Technology for the installation of utility networks such as clean water pipes, waste pipes, oil / gas 

pipes, power cables and fiber optics now has been developed. Currently developing methods for 

instalation new utility networks can be done with Horizontal Directional Drilling (HDD) method. The 

HDD method is a horizontal drilling method by excavating only entry and exit so the disturbance to the 

activity and the environment decreases. Before carrying out the HDD work, a preliminary survey is 

required for drawings the existing utility with georadar method and the Pipe and Cable Locator method. 

The installation of a new utility using the HDD method does not cause work accidents such as crashing 

into existing utilities which results in the cost of repairs that will be even greater and can cause loss of 

time and casualties. Based on laws governing of subterranean spatial planning for utility installations 

among them Law Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 about concerning Geospatial Information, 

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 about Spatial Planning, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia (PP RI) Nomor 15 Tahun 2010 about the Implementation of Spatial Planning, Keputusan 

Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia (KepMen ESDM RI) No. 300.K/38/M.pe/1997 
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about Work Safety of Oil and Gas Distribution Pipes, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen 

PU) No. 02/PRT/M/2014 about Guidelines for Utilization of Space Inside the Earth. If there is any 

violation, they will be punished, either fines or penalties. 

Keywords: HDD, Laws, Georadar Method, Pipe and Cable Locator, Regulations and Utilities 

 

I. PENDAHULUAN 

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, terdapat 

suatu metode baru dalam pembangunan dan pemasangan jaringan utilitas di bawah tanah yang 

dimaksudkan untuk meminimalisir penggalian secara manual. Salah satu metode ini adalah 

Horizontal Directional Drilling (HDD). Metode HDD merupakan salah satu metode 

pengeboran bawah tanah secara horizontal yang umumnya dilakukan untuk memasang jaringan 

utilitas bawah tanah. Ditinjau dari aspek keselamatan, keamanan, dan lingkungan metode ini 

dinilai efektif dalam pengerjaannya. Melihat aspek tersebut di atas dan mengacu pada Undang-

Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 15 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 

Republik Indonesia (KepMen ESDM RI) No. 300.K/38/M.pe/1997 tentang Keselamatan Kerja 

Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 

02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi, sehingga sebelum 

dilakukannya pekerjaan HDD direkomendasikan untuk melakukan upaya pemetaan kondisi 

bawah tanah dan jaringan utilitas lama (existing).  

Sehingga untuk menghindari dan/atau meminimalisir resiko kecelakaan kerja pada 

pekerjaan HDD diperlukan upaya survei kondisi bawah tanah dan memetakan jaringan lama 

(existing) dengan menggunakan metode georadar dan Pipe and Cable Locator. Metode 

georadar dan Pipe and Cable Locator dipilih karena sifat pengujian yang tidak merusak, 

pengoperasian yang relatif cepat dan efisien. 

 

II. LANDASAN TEORI 

1. Horizontal Directional Drilling (HDD) 

Metode Horizontal Directional Drilling (HDD) adalah sebuah metode pengeboran yang 

dilakukan secara horisontal. Pada umumnya metode HDD digunakan untuk pemasangan 

jaringan pipa air bersih, air limbah, minyak/gas serta utilitas lain seperti kabel listrik, fiber optic 

yang dipasang menyeberang (crossing) terhadap jalan raya, sungai atau bangunan gedung. 

Pemasangan jaringan utilitas baru menggunakan metode HDD dinilai lebih efektif daripada 

dengan galian terbuka (open cut). Perbedaan pengeboran dengan metode HDD dengan open 

cut yaitu metode HDD dapat melakukan pengeboran dengan kedalaman  3 meter.  
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Gambar 1. Konsep Pemasangan Pipa Menggunakan HDD (Bpsdm.pu.go.id, 2019) 

 

Adapun resiko yang mungkin muncul saat pemasangan pipa menggunakan metode HDD 

diantaranya adalah benturan antara mata bor HDD dengan jaringan utilitas lama (existing) yang 

akan menyebabkan banyak kerugian. Tingginya resiko kecelakaan kerja yang terjadi 

dikarenakan kurangnya pemahaman pelaku pekerjaan (kontraktor) tentang teknologi serta 

peraturan perundang – undangan yang berlaku.  

Pada umumnya penerapan metode Horizontal Directional Drilling (HDD) digunakan pada; 

a. Area lalu lintas padat dan perkotaan. 

b. Area jalan raya dan jalan tol. 

c. Area perumahan/pemukiman padat penduduk. 

d. Area industri maupun sentral usaha. 

e. Area perlintasan kereta api. 

Kelebihan penggunaan metode HDD, antara lain; 

a. Ramah lingkungan dikarenakan sedikitnya galian dan bekas galian. 

b. Tidak memerlukan area kerja yang besar. 

c. Efisien waktu dan tenaga kerja. 

d. Kedalaman serta arah pemasangan jaringan utilitas dapat disesuaikan. 

e. Mengurangi dampak konstruksi.  

f. Mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. 

g. Jaringan utilitas baru dapat dipasang pada cuaca apapun. 

h. Jumlah tanah yang digali dan/atau dibuang lebih sedikit. 

Kekurangan penggunaan metode HDD, antara lain; 

a. Biaya operasional yang relatif tinggi dikarenakan menggunakan teknologi modern. 

b. Membutuhkan banyak tenaga ahli. 

c. Membutuhkan support dari pemerintah. 

 

2. Peraturan Perundang-undangan 

 Berikut adalah peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait pekerjaan 

galian/pengeboran, tata ruang dan instalasi  jaringan utilitas, diantaranya: 

a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. 

b. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
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c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

d. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia (KepMen ESDM RI) 

No. 300.K/38/M.pe/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas 

Bumi. 

e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 02/PRT/M/2014 tentang 

Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi. 

 

3. Metode Deteksi Utilitas 

3.1  Georadar 

Prinsip kerja metode georadar adalah dengan memancarkan sinyal atau gelombang 

elektromagnetik oleh antenna Transmitter (Tx) yang kemudian sinyal hasil pantulan dan 

hamburan dari transmitter akan diterima oleh antenna Receiver (Rx). Sinyal yang 

dipancarkan (ditransmisikan) dan metode pengolahan sinyal pada georadar tergantung pada: 

a. Jenis objek yang dideteksi. 

b. Kedalaman objek. 

c. Frekuensi alat. 

d. Karakteristik medium. 

 

 
Gambar 2. Pengambilan Data Georadar (abhinaya-mb.com) 
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Gambar 3. Ilustrasi Penjalaran Gelombang saat Pengukuran Georadar (abhinaya-mb.com) 

Adapun faktor yang mempengaruhi penjalaran gelombang elektromagnetik pada suatu 

medium dalam pengukuran georadar antara lain nilai konstanta yang terdapat pada medium 

(konstanta dielektrik) dan kelembaban tanah (konduktivitas). Konstanta dielektrik dan 

kelembaban tanah berperan penting dalam penjalaran gelombang elektromagnetik pada 

suatu medium dikarenakan untuk mengestimasi kecepatan gelombang elektromagnetik 

yang menjalar melalui medium. 1) Nilai konstanta dielektrik berbeda-beda tergantung pada 

medium tersebut. 

Kelebihan metode georadar antara lain: 

a. Salah satu metode uji tidak merusak (Non Destructive Test atau NDT). 

b. Pengoperasian alat mudah dan cepat. 

c. Biaya operasional lebih murah. 

d. Menghasilkan resolusi tinggi. 

Kekurangan metode georadar antara lain: 

a. Hasil kedalaman yang diperoleh tergantung dengan frekuensi alat. 

b. Tidak bisa digunakan pada medium yang mengandung nilai konduktivitas tinggi 

misalnya di daerah sekitar sungai maupun laut karena akan menghasilkan gelombang 

yang lemah. 

 

 

 

                                                           
1 Integrasi Metode Untuk Deteksi Utilitas Bawah Permukaan Pada Kawasan Industri 
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Kegunaan georadar terhadap perencanaan dan pekerjaan HDD, antara lain: 

a. Menginformasikan kedalaman utilitas. 

b. Menginformasikan jenis utilitas. 

c. Menginformasikan letak utilitas. 

d. Mendesain ulang hasil utilitas lama (existing) dalam bentuk drawing pada AutoCad. 

e. Meminimalisir kecelakaan kerja. 

 

3.2   Pipe and Cable Locator 

Pipe and cable locator merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendeteksi 

pipa berbahan logam dan kabel listrik (power) yang berada di bawah permukaan tanah 

dengan tingkat kedalaman tertentu. Prinsip kerja pipe and cable locator menggunakan 

gelombang radio elektromagnetik yang dipancarkan oleh pemancar (transmitter / Tx) dan 

diterima oleh penerima sinyal (receiver / Rx). 

 

 
 

Gambar 4. Receiver, Transmitter 10Tx dan Transmitter 150Tx (vivax-metrotech.com) 

Pemilihan Transmitter (Tx) pada metode Pipe and Cable Locator tergantung pada 

beberapa hal, yaitu: 

a. Jenis utilitas. 

b. Diameter utilitas. 

c. Kedalaman utilitas. 

d. Kondisi dan jenis tanah. 

e. Frekuensi sinyal. 

f. Daya transmitter. 
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Gambar 5. Pengambilan Data Pipe and Cable Locator (abhinaya-mb.com) 

 

Alat pipe and cable locator dapat digunakan dengan 2 metode yaitu metode pasif dan 

metode aktif. Metode pasif memanfaatkan radiasi medan gelombang elektromagnetik yang 

terdapat pada jaringan utilitas, sedangkan metode aktif memanfaatkan medan gelombang 

elektromagnetik yang dipancarkan oleh transmitter ke utiltas dan ditangkap oleh receiver. 

Pengukuran metode aktif dapat menggunakan clamping, direct connection, dan induction. 

 

Kelebihan metode pipe and cable locator antara lain: 

a. Salah satu metode uji tidak merusak (Non Destructive Test atau NDT). 

b. Penggunaan alat efektif dan efisien 

Kekurangan metode pipe and cable locator antara lain: 

- Adanya Saluran Udara Tegangan Energi Tinggi (SUTET) atau radio transmisi di 

sekitar area kerja akan mempengaruhi receiver sebagai penerima sinyal frekuensi 

yang di induksi dari transmitter. 

Kegunaan pipe and cable locator terhadap perencanaan dan pekerjaan HDD, antara lain: 

a. Menginformasikan letak utilitas yang berbahan logam dan kabel listrik. 

b. Menginformasikan kedalaman utilitas. 

c. Mendesain ulang hasil utilitas lama (existing) dalam bentuk drawing pada AutoCad. 

d. Meminimalisir kecelakaan kerja. 

 

III. ANALISA 

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Undang-

Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia (PP RI) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia (KepMen ESDM RI) No. 

300.K/38/M.pe/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi, 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman 
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Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi, maka pekerjaan pemasangan jaringan utilitas baru dengan 

metode HDD sesuai dengan undang-undang yang berlaku harus mendapatkan perhatian 

khusus. Sebelum melakukan pekerjaan HDD, dilakukan upaya pengujian area kerja untuk 

meminimalisir resiko pekerjaan HDD. Upaya pengujian dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni 

pengujian tidak merusak (Non Destructive Test atau NDT) dan pengujian merusak (Destructive 

Test atau DT). Deteksi georadar dan pipe and cable locator merupakan deteksi tidak merusak 

(Non Destructive Test atau NDT) sehingga metode ini sesuai digunakan sebelum melakukan 

pekerjaan HDD. Sanksi atau hukuman apabila terdapat pelanggaran mengenai peraturan 

perundang-undangan pada pemasangan jaringan utilitas baru diantaranya: 

a. Peringatan tertulis 

b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan  

c. Denda administratif 

d. Pencabutan izin. 

e. Apabila saat pemasangan jaringan utilitas baru mengakibatkan timbulnya bahaya atau 

kerugian bagi orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima 

puluh juta rupiah). 

 

IV. KESIMPULAN 

Dari analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa; 

1. Mengacu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Undang-

Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia (PP RI) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia (KepMen ESDM RI) 

No. 300.K/38/M.pe/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas 

Bumi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 02/PRT/M/2014 tentang 

Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi, maka pekerjaan pemasangan jaringan pipa 

baru dapat menggunakan metode Horizontal Directional Drilling (HDD) dengan menaati 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 

2. Sanksi atau hukuman apabila terdapat pelanggaran mengenai peraturan perundang-

undangan pada pemasangan jaringan utilitas baru diantaranya: 

a. Peringatan tertulis 

b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan  

c. Denda administratif 

d. Pencabutan izin. 

e. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 

Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). 
 

3. Survei georadar dan pipe and cable locator merupakan salah satu upaya sebelum 

melakukan pekerjaan Horizontal Directional Drilling (HDD) untuk meminimalisir resiko 

kecelakaan kerja berupa pemetaan bawah tanah baik kondisi geologi maupun keberadaan 

jaringan utilitas lama (exsisting) sesuai dengan perundang – undangan.  
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