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Sesuai dengan TUSI eksisting (PERMEN 01/PRT/M/2008)
mengenai tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan
dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, yang
kemudian dituangkan kembali pada PERMEN NO: 07 &
08/PRT/M/2007 dimana menyatakan tugas dan fungsi Balai Rawa
Pusat Litbang Sumber Daya Air yaitu melaksanakan penelitian dan
pengembangan di bidang teknologi rawa. Dimana salah satu
tugas utama yang dilakukan adalah melaksanakan penelitian dan
pengembangan yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data serta memberikan saran teknis perekayasaan dan
penunjangan ilmiah bidang rawa. Maka untuk mendukung
kegiatan tersebut, balai rawa dilengkapi dengan sejumlah fasilitas
dan laboratorium lapangan seperti halnya model numerik, dan
analisis sedimen, kapal survei, peralatan survei topografi, dan
hidrometri.
Fasilitas dan laboratorim lapangan harus didukung dengan
teknologi terbarukan, salahsatunya dalam mengupdate teknologi
peralatan laboratorium survey topografi. Dimana eksisting
ketersediaan
peralatan
survey
topografi
untuk
menunjang/mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan
di bidang teknologi rawa, antara lain :
1. Valeport Tidemaster Portable (Tide Gauge), berfungsi
untuk perekam data muka air pasang surut
2. GPS Trimble SPS852 GNSS RTK Base, berfungsi untuk
menentukan elevasi dan lokasi alat echosounder
3. GPS Trimble SPS852 GNSS RTK Rover, berfungsi untuk
menentukan elevasi dan lokasi alat echosounder
4. Echosounder Odom, berfungsi untuk pengukuran
kedalaman sungai dan saluran
Didalam pelaksanaan kegiatannya dengan menggunakan 4
peralatan tersebut diatas, balai rawa mampu untuk melakukan
kegiatan survey batimetri yaitu memetakan profil kedalaman
dasar perairan dangkal/shallow water (rawa/sungai) melalui data
kedalaman perairan menggunakan alat Echosounder dan data
posisi horizontal dengan metode penentuan RTK (Real Time
Kinematik) menggunakan alat GPS (Global Positioning System).
Sedangkan Tide Gauge digunakan untuk masukan data sebagai
parameter untuk menghitung nilai kedalaman.
Pada pengaplikasiannya, tidak hanya data atau informasi profil
kedalaman dasar perairan saja yang diperlukan untuk mendukung
kegiatan penelitian di bidang rawa. Namun untuk melengkapi nya
agar menjadi sebuah data dan informasi pemetaan yang
menyeluruh disekitaran area rawa, diperlukan juga data topografi
untuk memberikan informasi posisi dan ketinggian di area
daratan.

Merujuk pada pernyataan tersebut, PT. GPS Lands Indosolutions
mendeliver solusi dengan mensuplay peralatan dengan mengikuti
perkembangan teknologi berbasiskan satelit yang ada di dunia
yaitu Teknologi GNSS Geodetik RTK dan Real Time Precise Point
Positioning (GNSS : Global Navigaiton Satellite System). GNSS
merupakan pengembangan teknologi dari GPS, dimana dengan
GNSS beberapa satelit yang mengorbit untuk menentukan posisi
tergabung menjadi satu kesatuan system (GPS, GLONASS, QZSS,
GALLILEO, COMPASS).
Dengan menggunakan GNSS RTK dan RT-PPP, maka mampu
untuk melengkapi dalam mendukung kegiatan balai rawa yaitu :
1. Untuk melakukan pengukuran topografi di darat,
didalam penentuan posisi horizontal dan posisi vertical
secara teliti.
2. Dapat di integrasikan dengan eksisting echosounder,
untuk menentukan posisi horizontal secara teliti dengan
metode RTK di area shallow water.
3. Dapat difungsikan agar dapat di integrasikan dengan
eksisting echosounder, untuk menentukan posisi
horizontal secara teliti dengan metode Real Time Precise
Point Positioning (RT-PPP) khusus untuk di area perairan
dangkal/shallow water.
RT-PPP merupakan metode penentuan posisi secara
absolut menggunakan teknik pengoreksian Precise Point
Positioning (PPP) secara real time. Teknik pengoreksian
PPP yaitu cara pengoreksian sinyal satelit navigasi yang
masih mengandung kesalahan orbit dan jam satelit,
serta bias menggunakan pemodelan dan algoritma
tertentu. Salah satu media komunikasi yang digunakan
untuk mengirim data koreksi secara real time melalui
sinyal satelit L-Band

