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ABSTRACT: The writer has been working in the field of getechnical 

engineering since 1984, along the way he has seen a number of deep 

excavation failures, some with minor casulties, others involving a huge 

amount of economic loss, some cost no human life, others with a number 

of fatalities. One recent major failure was the failure of a cut and 

cover tunnel deep excavation in our neighbouring country which has cost 

not only a huge financial of loss, but also cost four human lifes. This 

paper tries to discuss what can be learnt from those failures. It also 

discusses the possible technical and the non technical reasons, such as: 

the lowest bid win policy.  

 

 

 

1. KERUNTUHAN GALIAN  

 
It felt like an earthquake. Like a gas explosion. Like a huge aeroplane 

crashing. Like a bomb.  

 

The steel supports over the tunnel of the Circle Line site began to fall 

over 'like dominoes down into the deep tunnel'. Then the surrounding 

area sagged into the tunnel, and swiftly and smoothly the highway caved 

in 'like soft sand giving way', starting with the city-bound carriageway. 

 

A crane tilted drunkenly and sank in, followed by the white cement mixer 

behind it. The crane operator was still inside .....  

 

Suddenly, the wall opposite him caved in .....  

 

The steel beams collapsed 'like they were made of bamboo' 

 

The floor shook, then the lights went out ..... 

 

'When I rushed back to the site, the road was gone, the highway had 

completely sunk. 

 

Itulah kutipan berita dari Surat Kabar The Strait Times tanggal 21 April 

2004 yang baru lalu. Sebuah berita besar! Sebuah berita kegagalan 

struktur geoteknik yang sangat mengejutkan! Sebuah peristiwa keruntuhan 

galian dalam yang menelan empat korban jiwa dan kerugian finansial yang 

sangat besar. Peristiwa mana terjadi di negara tetangga kita, negara 

maju dengan peraturan dunia konstruksi yang relatif jauh lebih ketat. 
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Foto 1 - Sistem Galian Dalam dengan Dinding Diaphragma dan Strut Baja 

Yang mengalami Kegagalan 

 

 

 
 

Foto 2 - Sarana, Bangunan dan Situasi di Sekitar Proyek 
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Proyek itu merupakan sebuah proyek galian terowongan kereta angkutan 

masal (Mass Rapid Transit – MRT) yang dilaksanakan dengan sistem gali 

tutup (cut and cover). Galian dilaksanakan sedalam 30 m, dengan dinding 

diaphragma di dua sisi galian sebagai dinding penahan tanah dan strut-

strut baja sebagai penahan antar dua dinding sejajar (Foto 1). 

 

Salah satu tepi galian proyek terletak berdampingan dengan jalan raya 

dan di ujung lain terdapat sungai (Foto 2). Begitu dinding penahan tanah 

mengalami keruntuhan, jalan raya di sisi proyek ikut amblas (Foto 3 – 6), 

jembatan penyebranganpun ikut runtuh (Foto 7). 

  

 

 
  

 

 
 

 

Foto  3 dan 4 - Jalan Raya Ikut Amblas – Lalu Lintas Terputus 
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Foto 5 –  Badan Jalan Amblas Cukup Dalam 

 

 

 
 

Foto 6 – Situasi di Daerah Keruntuhan 
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Foto 7 – Jembatan Penyebrangan Ikut Runtuh 

 

 

 

 
 

Foto 8 dan 9 – Panel-Panel Dinding Diaphragma Roboh dan Strut-strut Baja 

Melengkung dan Terpuntir  
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Dalam skala yang lebih kecil, keruntuhan galian juga sering terjadi di 

negara kita, Indonesia. Satu peristiwa besar yang dikatakan sebagian 

ahli menjadi salah satu sebab kemiringan sebuah gedung 9 lantai terjadi 

di daerah Pluit Jakarta pada awal tahun 1991. Gedung mana pada akhirnya 

terpaksa dirobohkan. Sangat disayangkan pada saat itu tidak diadakan 

penelitian yang lengkap untuk mencari penyebab kemiringan gedung tsb.  

 

Foto 10 menunjukkan salah satu keruntuhan galian yang terjadi di salah 

satu proyek gedung di Jakarta belum lama ini. Galian sedalam 16 m ini 

dilaksanakan dengan menggunakan perkuatan tanah berupa tiang-tiang 

straus sedalam 9 m dengan diameter 40 cm dan berjarak sekitar 1.25 m as 

ke as. Foto 11 menunjukkan patahnya capping beam. Beberapa straus pile 

yang ada juga mengalami keruntuhan. Memang tidak terjadi kehilangan jiwa 

dalam peristiwa ini, namun perlu kiranya kita membuka mata, memikirkan, 

membahas dan menarik pelajaran dari peristiwa-peristiwa sejenis yang 

terjadi sebelum peristiwa yang lebih besar dan fatal terjadi. Makalah 

ini mencoba mendiskusikan masalah teknis apa yang dapat menyebabkan 

terjadinya keruntuhan dan apakah ada kira-kira ada kaitannya dengan hal-

hal non teknis.   

 

 
 

 

Foto 10 – Keruntuhan Galian Dalam dengan Sistem Penahan Straus Pile 

 

 

 

 



Gouw Tjie-Liong 

Keruntuhan Galian Dalam  - Apakah Penyebabnya? 

Pertemuan Ilmiah Tahunan HATTI   Page 7 of 16 
Kampus UI, Depok, August 3-4, 2004 

 

 

Foto 11 – Capping Beam dan Sebagian Straus Pile Patah / Bergesar  

 

 

 

2.   FAKTOR TEKNIS 
 

Perlu kiranya diutarakan disini bahwa penulis tidak terlibat, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, dalam kedua contoh kegagalan 

diatas. Kedua kasus di atas disajikan semata-mata hanya sebagai suatu 

contoh kegagalan struktur geoteknis. Bahasan di bawah ini sama sekali 

tidak dimaksudkan untuk menganalisa atau mencari penyebab kedua 

kegagalan diatas.  Bahasan ini hanya dimaksudkan untuk mengupas hal-hal 

penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan galian 

dalam secara umum, agar peristiwa-peristiwa kegagalan dapat ditekan 

seminimal mungkin. 

 

 

2.1 Faktor Tekanan Air Tanah 

 

 Fluktuasi muka air tanah perlu mendapatkan perhatian khusus, 

perbedaan muka air tanah pada waktu musim hujan dan musim kering bisa 

mencapai beberapa meter.  Bila penggalian dilakukan di dekat sungai atau 

pantai, maka tinggi muka air akibat pasang naik dan pasang surut juga 

perlu mendapatkan perhatian khusus. Kesalahan dalam memperkirakan tinggi 

muka air tanah, akan berakibat kesalahan dalam perhitungan tekanan air 

pada dinding penahan tanah, dan ini bisa berakibat fatal. 

 

 Pengamatan muka air tanah tidak dapat dilakukan hanya dengan 

menggunakan lubang bor penyelidikan tanah, cara demikian dapat 

menimbulkan kesalahan. Pengamatan yang terbaik adalah dengan memasang 

sumur observasi dan piezometer dan pengamatan dilakukan dalam tiap 

lapisan tanah serta meliputi jangka waktu antar musim kering dan musim 

penghujan. Dengan cara demikian dapat diketahui selisih muka air tanah 

antara musim hujan dan musim kering dan juga dapat diketahui apakah ada 

lapisan air artesis. Penulis pernah membahas secara khusus mengenai 

masalah air tanah ini dalam makalah berjudul: “Uji Coba Pemompaan dan 

Metoda Interpretasinya Untuk Perencanaan Dewatering” (Gouw, 1994). 
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2.2 Faktor Rembesan Air Tanah (Seepage) 

 

 Faktor mode perembesan air tanah ke dalam daerah galian sering 

kali terlupakan dalam perhitungan kestabilan dinding penahan tanah. Mode 

perembesan air tanah sangat tergantung kepada kekedapan dinding penahan 

tanah yang dipergunakan.  

 

 Untuk galian terbuka dan galian dengan dinding penahan tanah yang 

tidak kedap air, seperti sistem soldier pile misalnya, sangat penting 

diperhatikan agar air tanah tidak merembes melalui lereng atau dinding 

galian. Air tanah yang merembes dengan cara demikian ke dalam galian 

akan mempengaruhi kestabilan lereng (Gambar 1). Untuk itu bila mana 

diperlukan dianjurkan untuk memasang sumur-sumur dewatering di luar dan 

di tepi-tepi lereng galian. Tujuannya adalah memotong rembesan air tanah 

agar tidak keluar dari daerah lereng atau dinding galian (Gambar 2). 

Dengan demikian rembesan air tanah tersebut tidak akan mempengaruhi 

kestabilan galian. 

 

 

Gambar 1 – Faktor Rembesan Air Tanah  

Soldier Pile 
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Keluar Melalui Dinding 
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Gambar 2–Rembesan Dari Bawah Galian 

 

 Untuk galian yang 

menggunakan sistem penahan tanah 

dengan dinding kedap air namun 

dengan ujung tidak mencapai 

kedalaman lapisan tanah yang kedap 

air, maka dinding penahan tanah 

tersebut tidak berfungsi sebagai 

water cut-off. Artinya, akan 

terjadi rembesan air tanah 

(seepage) dari tepi luar dinding 

galian ke dalam daerah galian 

melalui ujung bawah dinding 

penahan tanah (Gambar 2). Rembesan 

air tanah yang terjadi ini akan 

menimbulkan gaya rembesan (seepage 

force) yang dapat mengurangi 

tekanan tanah tanah pasif di sisi 

galian. Gaya rembesan yang cukup 

besar juga dapat menyebabkan tanah 

pasir di daerah galian mengalami 

kehilangan kekuatannya (piping dan 

boiling).  Hal ini sering 

terlupakan oleh para perancang dan 

pelaksana proyek yang kurang 

berpengalaman. 

 

 

 

2.3 Faktor Tekanan Air Artesis 

 

 Keberadaan air artesis 

di daerah galian akan sangat 

berpengaruh terhadap kesta-

bilan galian. Berat dan kuat 

geser tanah yang tertinggal di 

daerah galian harus mampu 

menahan tekanan air artesis 

(Gambar 3). Bilamana tekanan 

air artesis lebih besar dari 

berat dan kuat geser tanah 

yang ada, maka tanah galian 

tersebut akan mengalami kerun-

tuhan akibat proses yang 

dikenal dengan nama bursting 

atau boiling. Dalam skala yang 

lebih kecil, rembesan air 

artesis (bila terjadi) akan 

juga mengurangi tekanan tanah 

pasif. Luput mendeteksi 

keberadaan air artesis ini 

dapat menimbulkan bahaya besar 

dalam proses penggalian. 

Kesalahan memperkirakan 

besaran tekanan artesis juga 

dapat menimbulkan bahaya. 

 

 

Gambar 3 – Tekanan Air Artesis 

Tekanan Artesis 

Ws 

AQUIFER 
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2.4 Faktor Squeezing / Soil Flow 

 

 Bila penggalian dilakukan dalam 

tanah lempung lunak dan digunakan  

soldier pile (tiang-tiang pancang atau 

tiang bor dengan jarak tertentu) 

sebagai dinding penahan tanah, maka 

perlu diperhatikan bahwa pada saat 

penggalian dilakukan bisa saja terjadi 

squeezing atau soil flow. Artinya, 

masa tanah “mengalir” melalui celah 

antar dua tiang penahan. Disini efek 

busur (arching), yaitu efek dimana 

masa tanah tidak menerobos melalui 

celah antar dua tiang tetapi tertahan 

oleh dua tiang, analoginya lebih 

kurang seperti sebuah busur lengkung 

diatas kusen pintu (Gambar 4). 

 

 

 

2.5 Faktor Keruntuhan Akibat Heaving 

 

Gambar 5 – Mode Keruntuhan Heaving 

 

 

 Untuk penggalian dengan sistem struting di tanah lempung, ada satu 

model keruntuhan yang perlu diperhatikan yaitu: keruntuhan akibat 

heaving. Model keruntuhan jenis ini adalah akibat berat tanah selebar 

0.7 lebar galian di sisi aktif tidak mampu ditahan oleh gaya geser dan 

daya dukung tanah di sisi pasif (Gambar 5).  
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Gambar 4 – Arching dan Squeezing 
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2.6 Faktor Software 

 

Dengan semakin majunya teknologi komputer, komputer bukan lagi 

merupakan barang mewah, tetapi merupakan suatu kebutuhan. Setiap kantor 

konsultan, kantor kontraktor, bahkan hampir di setiap rumah ada komputer. 

Satu akibat sampingan dari kemajuan teknologi komputer tersebut adalah 

terlalu diandalkannya hasil perhitungan komputer. Tidak jarang para 

engineer (terutama yang kurang berpengetahuan geoteknik dan kurang 

berpengalaman baik dalam perhitungan maupun praktek) menganggap hasil 

perhitungan komputer yang didukung dengan kecanggihan software sudah 

merupakan perhitungan yang benar. Karena ingin menghemat biaya, tidak 

jarang pula kontraktor dan konsultan yang telah memiliki software-

software geoteknik canggih (misalkan: PLAXIS, CRISP, SIGMA, FREW, WALLAP 

dan lain-lain) merasa bahwa dengan dukungan software-software tersebut 

mereka tidak lagi perlu berkonsultasi dengan seorang ahli geoteknik. 

Disadari ataupun tidak, mereka merasa bahwa dengan mengirim satu dua 

engineer mereka ke pelatihan-pelatihan penggunaan software tersebut, 

maka para engineer tsb sudah bisa diandalkan untuk menghitung dan 

merancang suatu proyek geoteknik. Mereka melupakan suatu hukum pertama 

dalam penggunaan komputer dan software, yaitu: Garbage In Garbage Out 

Sampah yang masuk sampah pula yang keluar. Lalu apakah yang bisa menjadi 

sampah-sampah itu? 

 

 Kesalahan Penerapan Model Tanah: Ada banyak model tanah, 

diantaranya: Model Mohr-Coulomb (plastis sempurna dan elasto 

plastik), Model Tanah Lunak (soft soil model, creep model, 

critical state soil mechanics), Model Tanah Keras (hardening soil 

model – hyperbolic soil model). Masing-masing model tanah tsb 

mempunyai kegunaannya masing-masing, kesalahan dalam pemilihan 

model tanah akan berakibat hasil yang keluar menyimpang jauh. 

 

 Kesalahan Pemilihan Parameter Tanah: Kesalahan pemakaian parameter 

drained shear strength untuk undrained condition dan sebaliknya, 

kesalahan dalam pengambilan parameter kuat geser tanah (shear 

strength parameter),kesalahan dalam pemilihan nilai modulus 

elastisitas tanah, kesalahan-kesalahan tersebut dapat berakibat 

fatal. Pengambilan parameter yang terlalu besar berakibat seolah-

olah galian stabil. 

 

 

2.7  Faktor Pelaksanaan 

 

 Faktor kualitas pelaksanaan merupakan salah satu faktor kunci, 

pelaksanaan yang baik memerlukan koordinasi dengan perencana. Bila 

perencana mengambil asumsi-asumsi tertentu dalam perencanaannya, maka 

asumsi-asumsi tersebut harus dijelaskan dalam laporan perencana. Pihak 

pelaksana harus mempelajari asumsi-asumsi perencana tersebut dan 

melaksanakannya. Bilamana ada penyimpangan dalam asumsi dengan kenyataan 

dilapangan, maka pihak pelaksana wajib melakukan koordinasi dengan 

perencana. Salah satu contoh: Dalam penggunaan turap baja ataupun beton, 

perencana biasanya men-desain turap dipancang hingga kedalaman tertentu, 

bila kedalaman rencana tidak tercapai, kemungkinan besar efek jepitan 

tidak tercapai dan akibatnya tekanan tanah pasif juga berkurang, pada 

gilirannya akan membahayakan kestabilan dinding penahan tanah tersebut. 

Tentunya mutu pelaksanaan dan mutu material juga perlu dijaga. 
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3.   FAKTOR NON TEKNIS 
 

Kita semua yang terlibat dalam dunia konstruksi tentunya mengenal sistem 

tender dimana istilan lowest bidder win atau Penawar Terendah Menang 

merupakan istilah yang sangat dikenal.  Sisi positif dari kebijakan 

sistem tender tersebut adalah tercapainya efisiensi biaya. Namun 

bersamaan dengan itu juga ada satu sisi negatif yang sangat berbahaya 

dari kebijakan penawar terendah menang, yaitu: para peserta tender 

cenderung melakukan penghematan disana sini yang pada gilirannya 

mempengaruhi kualitas proyek.  

 

Peserta yang kalah dari satu tender akan memasukkan harga lebih murah 

dalam tender lain, selanjutnya pihak yang kalah di tender berikut akan 

berusaha memasukkan harga lebih murah dari sebelumnya, begitu seterusnya. 

Hingga titik tertentu persaingan demikian menjadi tidak sehat lagi 

karena konsultan / pemborong tidak lagi mempunya margin keuntungan yang 

cukup. Akibatnya akan sangat panjang, diantaranya:  

 

 Pihak konsultan tidak bisa membayar honor engineer berkualitas secara 

memadai, tidak punya budget untuk meningkatkan kemampuan personelnya, 

bahkan tidak mampu meng-upgrade dirinya, tidak mampu ikut seminar 

atau kursus bermutu, tidak mampu membeli software terbaru, apalagi 

untuk membuat divisi research and development. Penghasilan yang 

rendah mendorong engineer bermutu untuk alih bidang. Akibatnya? Jelas 

bahwa kualitas desain akan semakin rendah. 

 

 Kontraktor utama akan menekan harga sub-kontraktor, lalu sub-

kontraktor menekan siapa? Yang jelas semua pihak berusaha menekan 

biaya disana sini. Tahap pertama adalah berusaha mengurangi faktor-

faktor penunjang pelaksanaan, diantaranya: menghilangkan capping beam 

yang mengikat satu panel dinding diaphragma dengan panel-panel 

lainnya; mengurangi pemakaian waller beam dalam sistem struting, 

waller beam hanya dipasang di lapis pertama struting dan tidak 

memasang waller beam di lapis kedua struting; mengurangi jumlah 

struting; penghematan sistem dewatering, sumur-sumur dewatering hanya 

dipasang di tengah galian dan tidak pada sisi-sisi lereng galian. 

Bila pengurangan itu berhasil disuatu proyek, sang kontraktor akan 

semakin berani, dan mengurangi lagi di proyek lain. Padahal kondisi 

tanah tidak sama dari satu lokasi ke lokasi lain. Penghematan dengan 

pengurangan faktor-faktor penunjang (temporary work)seperti ini 

sering kali terjadi dalam pelaksanaan proyek, bilamana tidak 

direncanakan dengan benar – dalam arti kata dihitung secara teknis 

dan dilaksanakan dengan baik -  maka akan berakibat fatal. Contoh 

kejadian sejenis ini terjadi awal Mei 2004 yang baru lalu, hanya 

beberapa minggu setelah kejadian keruntuhan galian MRT yang disajikan 

diatas. Foto 12 menunjukkan peristiwa tersebut yaitu ambruknya 

penulangan mat foundation. Penulangan lapisan atas yang terdiri dari 

6 lapis tulangan berdiameter 32 mm runtuk dan menimpa pekerja-pekerja 

di bawahnya dan memakan korban jiwa. Keruntuhan itu pastilah terjadi 

karena tulangan-tulangan tsb tidak disanggah dengan penunjang yang 

cukup dan itu terjadi karena kontraktor ingin menghemat biaya. Suatu 

pelajaran yang amat pahit, harga yang murah memaksa kontraktor 

melakukan pengetatan biaya dan penghematan disana-sini, dan 

penghematan yang berlebihan akan berakibat fatal. 
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 Tahap berikutnya, berusaha mengurangi overhead. Kontraktor yang harus 

menekan biaya, tidak lagi berani untuk mempekerjakan engineer 

(khususnya geotechnical engineer) yang berkualitas, akibatnya: tidak 

mampu melihat faktor bahaya yang bisa terjadi. Honor engineer yang 

dipekerjakanpun tidak memadai, padahal tidak jarang sang engineer 

harus bekerja lembur dengan tidak mendapatkan uang lembur pula. 

Sementara ongkos hidup dan tuntutan hidup semakin meningkat, honor 

engineer nyaris tidak bergerak naik atau bahkan menurun akibat krisis 

ekonomi yang panjang. Engineer yang memiliki kemampuan dan berani 

mulai melirik, mencari dan pindah ke bidang lain yang lebih 

menjanjikan. Ketiadaan engineer yang bermutu tentu berakibat turunnya 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Penulis pernah membahas 

permasalahan eksodusnya para engineer dari dunia engineering dalam 

makalah berjudul “Engineer dan Permasalahannya” (GOUW, 2003). 

 

 

Yang paling menyedihkan dari semua itu adalah engineer yang menekan 

engineer, semata-mata hanya menuruti kemauan sang pemilik uang. Si 

penawar yang notabene juga engineer sering kali menawar harga dengan 

dasar yang sangat dangkal. Sering para engineer yang bertugas sebagai 

quantity surveyor (QS) itu menawar harga hanya dengan cara melihat dan 

mengumpulkan item-item yang murah dari para peserta tender. Misalkan si 

A murah di pemboran, maka harga bor diambil dari si A, si B murah di 

harga pengecoran maka harga cor diambil dari si B, si C murah di harga 

pembesian maka harga besi diambil dari si C, dan seterusnya. Tidak 

jarang sang QS itu sama sekali tidak mengerti pekerjaan geoteknik dan 

hanya menawar dengan mengatakan si A bisa sekian, masa anda tidak bisa. 

Sang QS itu tidak mampu melihat dan tidak mau mengerti apa yang 

ditawarnya. Dengan tegas penulis nyatakan disini, itu bukan QS namanya. 

Tidak perlu engineer untuk menawar dengan cara demikian, cukup lulusan 

SMA yang terlatih sudah bisa menawar dengan cara demikian. Seorang QS 

yang baik harus mengerti apa yang ditawarnya, bagaimana proses pekerjaan 

Foto 12 – Runtuhnya Penulangan Mat Foundation Akibat Penunjang Yang Tidak Mencukupi 
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dilaksanakan, mau mengerti dan mencari tahu berapa pantasnya harga suatu 

jenis pekerjaan, dan harus memberi masukan kepada pemilik proyek atau 

kontraktor utama tentang harga yang pantas. Bukannya hanya menekan dan 

menekan harga. 

 

 

 

4. PENUTUP 
 

Baru-baru ini penulis menerima email suatu cerita mengenai ENGINEER vs 

SALES PEOPLE, suatu cerita yang dapat menjadi bahan renungan kita selaku 

engineer. Kutipan cerita itu: 

 

The First … 

Eleven people were dangling below a helicopter on a rope.  There were 

ten sales people and one engineer.  

Since the rope was not strong enough to hold them all, they decided that 

one of them had to let go to save all the others. 

 

They could not decide who should be the volunteer.  Finally the engineer 

said he would let go of the rope since engineers are used to do 

everything for the company.  They forsake their family, don’t claim all 

of their expenses and do a lot of overtime without getting anything in 

return. 

 

When he finished his moving speech all the sales people began to clap…  

 

Moral:  

Never underestimate the powers of the engineer. 

 

 

The second … 

A group of engineers and a group of sales people take a train to a 

conference.  Each sales person holds a ticket.  But the entire group of 

engineers has bought only a single ticket.  The sales people are just 

shaking their heads and are secretly pleased that the arrogant engineers 

will finally get what they deserve.  

 

Suddenly one of the engineers calls out: “The conductor is coming!”.  At 

once, all the engineers jump up and squeeze into one of the toilets.  

The conductor checks the tickets of the sales people.  When he notices 

that the toilet is occupied he knocks on the door and says: “Ticket, 

please!”  One of the engineers slides the ticket under the doors and the 

conductor continues merrily on his round. 

 

For the return trip the sales people decide to use the same trick.  They 

buy only one ticket for the entire group but they are baffled as they 

realize that the engineers didn’t buy any tickets at all.   After a 

while one of the engineers announces again: “The conductor is coming!”  

Immediately all the sales people race to a toilet and lock themselves in. 

 

All the engineers leisurely walk to the other toilet.  Before the last 

engineer enters the toilet he knocks on the toilet occupied by the sales 

people and says:  “Ticket, please!”  

 

And the moral of the story? 
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Sales people like to use the methods of the engineers, but they don’t 

really understand them. 

 

The third … 

Once upon a time three sales people were walking through the woods and 

suddenly they were standing in front of a huge, wild river.  But they 

desperately had to get to the other side.  But how, with such a raging 

torrent?  The first sales guy knelt down and prayed to the Lord:  “Lord, 

please give me the strength to cross this river! "  

 

*pppppfffffffuuuuffffffff*  

The Lord gave him long arms and strong legs.  Now he could swim across 

the river.  It took him about two hours and he almost drowned several 

times.  

BUT: he was successful!  

 

The second sales guy, who observed this, prayed to the Lord and said:  

“Lord, please give me the strength AND the necessary tools to cross this 

river!” 

 

*pppppfffffffuuuuffffffff*  

The Lord gave him a tub and he managed to cross the river despite the 

fact that the tub almost capsized a couple of times. 

 

The third sales man who observed all this kneeled down and prayed:  

“Lord, please give me the strength, the means and the intelligence to 

cross this river!” 

 

*pppppfffffffuuuuffffffff*  

The Lord converted the sales man into an engineer.  He took a quick 

glance on the map, walked a few meters upstream and crossed the bridge. 

 

Send this to an intelligent engineer so that they have something to 

smile about; and to the sales people if you think they can stomach the 

truth! 

 

 

Cerita diatas membuat kita tertawa. Sepintas cerita tersebut hanya 

seperti sebuah humor belaka, atau bila kita lihat dibagian pernyataan 

tentang moral cerita: sang engineer mau mengatakan bahwa dia lebih 

pandai. Namun benarkah demikian? Tidakkah itu menunjukkan ketinggian 

hati seorang engineer? Atau barangkali menunjukkan frustasinya seorang 

engineer yang merasa lebih pintar, namun pada kenyataanya mendapatkan 

hasil (honor) yang lebih rendah dari orang-orang yang berkecimpung di 

bidang sales dan bidang bisnis? Benarkah orang-orang sales meniru metoda 

engineer? Tidakkah engineer yang seharusnya belajar dari sales people? 

Kiranya hal ini perlu mendapat perhatian dari para pendidik di perguruan 

tinggi, seorang engineer tidak cukup hanya berpengetahuan teknis tetapi 

juga perlu berpengetahuan tentang dunia ekonomi dan dunia sales agar 

mereka bisa tahu bagaimana menjual keahliannya, atau di dunia sales 

dikenal dengan istilah: “How to sell yourself?” 

 

Contoh keruntuhan galian yang disajikan dalam makalah ini tidak 

bermaksud untuk menyalahkan suatu pihak ataupun suatu sistem tertentu, 

melainkan hanya sebagai suatu contoh kasus agar para pihak yang terlibat 

dalam pembangunan suatu proyek tidak memandang rendah dan tidak 
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melupakan faktor-faktor geoteknik, serta tidak terlalu menekan biaya 

sehingga mendorong terjadinya penghematan-penghematan yang dapat 

menimbulkan bahaya. Singkatnya: Jangan perlakukan tanah sebagai anak 

tiri, karena anak tiri itu dapat membalas dengan kerugian yang berlipat 

ganda dan bahkan fatal.  

 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf sekiranya ada 

kekurangan-kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan dalam tulisan ini. 
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