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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang cocok dikembangkan energi panas bumi 

dikarenakan Indonesia berada di jalur Ring of  Fire atau jalur gunungapi. Hal itu terlihat 

adanya pertemuan tiga lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia, Lempeng 

Pasifik, dan Lempeng Eurasia serta lempeng tektonik kecil yakni Lempeng Filipina. 

Dimana pada jalur gunung api atau vulkanik yang terbentuk di Indonesia berpotensi 

menjadi sumber daya energi panas bumi. Indonesia merupakan negara memiliki 

potensi panas bumi menjadi energi listrik terbesar ketiga di dunia dengan total potensi 

sebesar 16.000 MWe[1].  

 

 

Gambar 1.1 Jalur Ring of Fire akibat pertemuan dan aktivitas tektonik[2] 
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Eksplorasi Panas Bumi di Indonesia mulai dilakukan pada tahun 1972. Direktorat 

Vulkanologi dan Pertamina, dengan bantuan pemerintah Perancis dan New Zealand 

melakukan survei pendahuluan. Dari hasil survei dilaporkan bahwa di Indonesia 

terdapat 217 prospek Panas Bumi, yaitu di sepanjang jalur Ring of Fire atau jalur 

gunung api. Survei yang dilakukan selanjutnya berhasil menemukan beberapa daerah 

prospek baru sehingga jumlahnya meningkat menjadi 256 prospek, yaitu 84 prospek di 

Sumatera, 76 prospek di Jawa, 51 prospek di Sulawesi, 21 prospek di Nusa Tenggara, 

3 prospek di Irian, 15 prospek di Maluku dan 5 prospek di Kalimantan. Sistem Panas 

Bumi di Indonesia umumnya merupakan hidrotermal yang mempunyai temperatur 

tinggi (>2250), hanya beberapa diantaranya yang mempunyai temperatur sedang (150-

2250)[3]. 

Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau yang aktifitas seismiknya sebagian besar 

dipengaruhi oleh sesar Palu Koro dan sesar Matano. Sesar Palu Koro merupakan jenis 

sesar mengiri atau left lateral slip yang memanjang mulai dari Selat Makassar sampai 

pantai utara Teluk Bone dengan panjang patahan sekitar 500 km[4]. Akibat dari adanya 

sesar Palu Koro terbentuklah banyak manifestasi panas bumi, salah satunya adalah 

manifestasi yang ada di Kadidia Selatan, wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. 

Manifestasi yang terdapat pada daerah tersebut berupa air panas dan tanah panas yang 

memiliki temperatur reservoar diperkirakan 2400C[5]. Dengan ditemukannya 

manifestasi tersebut kemungkinan besar di daerah ini memiliki potensi panas bumi 

yang dapat dieksplorasi dan kemudian dimanfaatkan. 

Daerah Kadidia Selatan merupakan salah satu daerah berpotensi panas bumi di 

Sulawesi Tengah yang ditandai dengan manifestasi panas bumi berupa mata air panas 

yang tersebar di berbagai daerah dengan temperatur 40,4 - 98,80C. Penelitian panas 

bumi sudah dimulai sejak tahun 2012 hingga tahun 2014, survei magnetotelurik (MT) 

dan time domain electromagnetic (TDEM) merupakan tindak lanjut dari survei terpadu 

(geologi, geokimia, dan geofisika) sebagai data pendukung untuk mengetahui potensi 

panas bumi. Hasil magnetotelurik menunjukkan sebaran tahanan jenis rendah (< 25 
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Ohm-m) pada kedalaman 500-750 meter. Tahanan jenis rendah ini diperkirakan 

sebagai lapisan yang berfungsi sebagai batuan penudung dan di bawah lapisan ini 

diperkirakan merupakan lapisan yang berfungsi sebagai reservoar panas bumi[6]. 

Penerapan metode gaya berat pada Kadidia Selatan, wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi 

Tengah digunakan untuk menentukan struktur yang dapat menentukan titik reservoar 

panas bumi di daerah tersebut. Analisa yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu 

Second Vertical Derivative (SVD) dan pemodelan 2-D. Pemodelan akan dikaitkan 

dengan informasi geologi pada daerah penelitian, maka akan mendapatkan informasi 

struktur bawah permukaan dan reservoar panas bumi diharapkan potensi panas bumi 

di daerah tersebut dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang dilakukan, rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam Tugas Akhir ini : 

1. Bagaimana respon anomali Bouger pada daerah penelitian? 

2. Bagaimana mengetahui struktur patahan pada daerah penelitian berdasarkan 

data Second Vertical Derivative anomali Bouguer Residual? 

3. Bagaimana menentukan reservoar panas bumi berdasarkan hasil pemodelan 2-

D? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari 

penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui respon anomali Bouguer pada daerah penelitian. 

2.   Mengetahui struktur patahan pada daerah penelitian berdasarkan data Second 

Vertical Derivative anomali Bouguer Residual. 

3. Mengetahui reservoar panas bumi berdasarkan hasil pemodelan 2-D. 
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data dari Pusat Sumber Daya 

Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang berupa data awal penelitian di Kadidia 

Selatan, wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. 

2. Penelitian ini difokuskan untuk menentukan struktur patahan dalam penentuan 

reservoar panas bumi dengan metode gaya berat. 

1.5 Metodologi 

Metode Gravitasi adalah salah satu metode dalam survei geofisika, yang termasuk 

sebagai metode pasif. Metode ini memanfaatkan perbedaan nilai medan gravitasi di 

permukaan bumi. Perbedaan atau variasi nilai medan gravitasi tersebut kemudian 

dipetakan distribusinya. 

Pada kenyataannya, medan gravitasi bumi di permukaan tidaklah homogen. Gravitasi 

sangat dipengaruhi oleh massa jenis benda, termasuk batuan penyusun kerak bumi. 

Batuan-batuan dengan massa jenisnya yang beragam tersebut akan mempengaruhi 

medan gravitasi bumi di permukaan. 

Variasi medan gravitasi di permukaan pun dapat dipengaruhi oleh adanya struktur 

geologi di bawah permukaan, termasuk tidak meratanya kondisi topografi atau relief 

permukaan bumi. Sehingga, posisi pengamatan juga memiliki pengaruh terhadap 

pengukuran. Pada dasarnya, segala kondisi geologis di bawah maupun di permukaan 

dapat mempengaruhi medan gravitasi bumi yang terukur. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagi berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan 

sistematikan penulisan. 
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BAB II TEORI DASAR 

Teori dasar membahas mengenai metode gaya berat yang berisi tentang konsep dasar, 

koreksi data gaya berat, butteworth filter, second vertical derivative (SVD),  

pemodelan 2-D, patahan dan sistem panas bumi. 

BAB III TINJAUAN GEOLOGI  

Dalam tinjauan geologi membahas mengenai geologi regional, fisiografi, dan 

stratigrafi daerah penelitian. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian membahas mengenai diagram alir yang digunakan dan metode 

yang digunakan dalam penelitian mulai dari tahap pengolahan data sampai tahap 

interpretasi data. 

BAB V HASIL SEMENTARA 

Hasil dan pembahasan berisi tentang pengolahan data dan interpretasinya sehingga 

akan didapatkan hasil penelitian yang telah dilakukan.  


