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BAB III GEOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1  Geologi Regional 

Penelitian geologi panas bumi pada lapangan “X” dengan daerah prospek seluas 21 

km2. Kondisi geologi panas bumi pada lapangan “X” dapat digambarkan dengan 

peta geologi pada Gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1 Peta geologi panas bumi lapangan “X” [38]. 

 

Terbentuknya sistem panas bumi di lapangan 'X' diperkirakan dimulai pada zaman 

Pliosen Akhir saat rezim regangan akibat tegangan (tension) mulai berlangsung di 

daerah penelitian. Proses tektonik ini menyebabkan terbentuknya zona permeable 

batuan yang membentang sebagai tempat berkumpulnya cairan hidrotermal. Selain 

itu, zona permeable menjadi media aliran fluida panas ke permukaan yang 

menghasilkan manifestasi panas bumi berupa air hangat dan air panas. Perpindahan 
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panas dalam batuan konduktif dalam formasi batuan metamorf. Namun, sumber 

panas tersebut masih belum dapat diprediksi apakah dari batuan intrusif yang tidak 

tersingkap di permukaan yang masih memiliki sisa panas, atau dari kegiatan 

tektonik itu sendiri atau kombinasi dari keduanya [38]. 

 

Litologi yang membentuk reservoir diduga merupakan batuan sedimen 

termetamorfkan, yang kaya akan rekahan dan permeable. Sifat permeable ini 

disebabkan oleh rekahan yang terbentuk sebagai akibat dari aktivitas struktur sesar 

yang ada. Pada batuan penudung merupakan zona batuan sedimen yang kaya akan 

mineral lempung sehingga memiliki sifat impermeable. Manifestasi mata air panas 

antara lain muncul di area penelitian: 

1. Mata air panas 1, berada pada koordinat 458429 mN dan 9542172 mS 

dengan elevasi 28 mdpl. Berada pada rekahan batu gamping, dengan 

temperatur air hangat 37,5 oC pada temperatur udara 29,1 oC, pH 6,57, daya 

hantar listrik 8770 μS/cm. Memiliki air putih hangat, sedikit berbau 

belerang, tidak berasa, dan terdapat lumut putih di sekitar mata air yang 

terus menerus dan mengalir di kolam berukuran 8 x 14 m, dengan sedikit 

endapan oksida besi di sekitar mata airnya [38]. 

2. Mata air panas 2, berada pada koordinat 458466 mN dan 9542270 mE pada 

elevasi 24 mdpl. Mata air hangat berada pada batugamping dengan 

temperatur air hangat 50 oC pada temperatur udara 26,8 oC, pH 6,59, daya 

hantar listrik 8640 μS/cm, dan debit sebesar 0,5 liter/detik. Memiliki air 

panas yang jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit terdapat lumut 

berwarna putih di sekitar mata airnya [38]. 

3. Mata air panas 3, berada pada koordinat 458466 mN dan 9542266 mE pada 

elevasi 22 mdpl. Mata air hangat berada pada batuan sedimen batulempung 

karbonatan, temperatur air hangat 46,3 oC dengan temperatur udara 26,8 oC, 

pH 6,62, daya hantar listrik 8860 μS/cm, dan debit sebesar 0,3 liter/detik. 

Memiliki air panas yang keruh, tidak berbau, tidak berasa, serta sedikit 

terdapat lumut berwarna hijau di sekitar mata airnya [38]. 
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4. Mata air panas, berada pada koordinat 458472 mN dan 9542255 mE pada 

elevasi 17 mdpl. Mata air hangat berada pada batu gamping, temperatur air 

hangat 41,1 oC dengan temperatur udara 26,8 oC, pH 6,35, daya hantar listrik 

8820 μS/cm, dan debit sebesar 0,2 liter/detik. Memiliki air panas yang 

berwarna putih, tidak berbau, tidak berasa [38]. 

 

Prospek sebaran panas bumi lapangan X berada pada zona depresi yang dibentuk 

oleh struktur tarikan, yang terdiri dari batuan metamorf kadar rendah, batuan 

sedimen, dan endapan permukaan yang terbentuk dari Trias hingga Resen. 

Manifestasi air panas/hangat pada wilayah penelitian tipe klorida diperkirakan 

merupakan upflow/margin sistem panas bumi di wilayah penelitian. Sumber panas 

diperkirakan terkait dengan tatanan aktivitas tektonik yang paling muda. 

Temperatur reservoir diperkirakan mencapai 150oC untuk bidang "X" [38].  

 

 

Gambar 3.2 Model panas bumi tentatif daerah panas bumi lapangan “X” [38]. 
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3.2  Geomorfologi 

Geomorfologi di daerah investigasi dikelompokkan menjadi 4 unit satuan. 

Diantaranya, Satuan Pedataran yang berada di wilayah Moramo dengan ketinggian 

kurang dari 25 meter di atas permukaan laut. Satuan Bukit Bergelombang Lemah 

memiliki ketinggian 25 - 150 mdpl di Purwosari, kawasan Sukakarya, dan 

Mekarsari, dengan ketinggian 125 meter. Berikutnya Satuan Bukit Bergelombang 

Kuat yang memiliki ketinggian 150-200 mdpl dengan ketinggian mencapai 50 

meter. Kemudian Satuan Bukit Bergelombang memiliki ketinggian 150 - 450 meter 

dpl di bagian barat laut Daerah Osu Konikuni dengan perbedaan ketinggian 

mencapai 300 meter dan ketinggian 125 - 400 meter di atas permukaan laut. Dan 

pada arah tenggara wilayah Osu Watu, dengan ketinggian mencapai 375 meter [38]. 

 

3.3  Stratigrafi 

Dapat dilihat pada Gambar 3.3 stratigrafi daerah panas bumi pada daerah penelitian 

tersusun oleh batuan metamorf yang berumur pra-Tersier dan batuan sedimen 

Tersier. Dikelompokkan menjadi 20 satuan batuan yaitu satuan batuan meta-

batugamping (Trmbg), satuan sekis dan sekis genesan (MTpm), satuan filit (TrJf), 

satuan kuarsit (TrJk), satuan filit dan batusabak (TrJb). Lalu, satuan kalkarenit 

(Tpk), satuan batupasir fosilan (Tepe), satuan batupasir karbonatan (Tepk), satuan 

batupasir-batulempung karbonatan (Togp), satuan batugamping (Togp). Satuan 

konglomerat (Tmkg), satuan batupasir karbonatan 2 (Tmpk), satuan konglomerat 

karbonatan (Tmkk), satuan batupasir-konglomerat karbonatan (Tppk) satuan 

batupasir (Tppb). Kemudian, satuan batupasir-batulempung (Tppf), satuan 

batupasir-konglomerat-breksi (Tpkb), satuan batulempung (Qpl), satuan batupasir-

konglomerat (Qpp) dan endapan alluvium (Qal) [38].  
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Gambar 3.3 Stratigrafi panas bumi lapangan “X” [38]. 

 

3.4  Geotermometri 

Perhitungan suhu reservoir dari geothermometer Na / K umumnya terlalu tinggi 

untuk diterapkan pada fluida dengan konsentrasi Ca tinggi, terutama pada suhu 

rendah. Pasalnya pada kondisi ini Ca, Na, dan K akan bersaing dalam reaksi 

pertukaran ion dengan mineral silikat. Dari hasil perhitungan temperatur reservoir 

untuk wilayah studi diestimasi dengan geothermometer Na-K-Ca sekitar 150oC. 

[38]. 

 

3.5  Geokimia 

Fluida panas bumi yang naik ke permukaan sebagai air panas bisa mengakibatkan 

proses pendinginan karena proses konduksi panas ke batuan sekitarnya. Kemudian 

terjadilah proses pendidihan, proses pencampuran dengan air dingin, atau karena 

kombinasi ketiga proses tersebut. Berdasarkan analisis air panas dan air dingin, 

deposisi komponen digunakan sebagai tracer dan geo-indikator dengan memplot 

diagram segitiga, diagram segitiga Cl-SO4-HCO3, Na-K-Mg, dan Cl-Li-B [38]. 
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Pada diagram segitiga Cl-SO4-HCO3 (Gambar terlampir), air panas di daerah 

penelitian terletak pada posisi zona klorida, yang dapat menunjukkan bahwa air 

panas di daerah penelitian 1,2,3,4, dan 4a adalah sejenis klorida. Dengan pH netral 

yang dapat menunjukkan bahwa air panas di daerah penelitian merupakan jenis 

klorida dan pH netral dari fluida panas bumi yang berasal langsung dari reservoir 

panas bumi dan menunjukkan zona permeabel di bawah permukaan. Berdasarkan 

diagram segitiga Cl-Li-B (Gambar terlampir) air panas di daerah penelitian 1,2,3,4, 

dan 4a. Dengan dikelompokkan berdasarkan di zona Cl, menunjukkan bahwa air 

panas dapat berasal dari proses magmatik yang membawa gas HCl dan H2S terlarut. 

Air panas pada penelitian ini kemungkinan terbentuk dari penyerapan uap 

magmatik dengan rasio B / Cl rendah, mencirikan air panas berasal dari lingkungan 

magmatik membawa gas HCl dan H2S terlarut. Kandungan klorida yang relatif 

tinggi (8000 mg / l) dalam air panas. 

 

Daerah studi juga mencirikan kondisi geologi yang hangat di lingkungan sedimen 

laut. Berdasarkan diagram segitiga Na / 1000-K / 100-Mg0.5 (Gambar terlampir), 

mata air panas / hangat daerah penelitian 1,2,3,4, dan 4a. Mata air hangat yang 

berada pada zona immature water (sudut Mg) menunjukkan karakteristik air 

permukaan dan bercampur dengan air permukaan. Meskipun gugus air panas daerah 

penelitian cenderung tertarik ke arah zona kesetimbangan parsial. Namun ada 

kemungkinan kesetimbangan Na-K-feldspar dalam cairan daerah penelitian telah 

terganggu karena adanya konsentrasi Ca yang cukup tinggi di lingkungan tersebut 

[38]. 

 

 

 

 

 

 


