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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara tropis dengan sumber energi yang melimpah. Selain 

ketersediaan sumber energi fosil, Indonesia juga memiliki  potensi yang sangat 

beragam dalam sumber energi baru dan terbarukan, termasuk energi panas bumi. 

Hal ini berkaitan erat  dengan Kepulauan Indonesia terletak dipertemuan tiga 

lempeng besar yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng 

Pasifik sehingga menciptakan skematis yang kompleks. Penunjaman antara 

lempeng benua dan samudera menghasilkan proses magma berupa pencairan 

sebagian (partial melting). Batuan mantel dan magma mencapai permukaan secara 

berbeda. Proses ini membentuk dapur magma yang berguna dalam pembentukan 

lintasan vulkanik yang dikenal dengan cincin api (ring of fire). Rangkaian letusan 

gunung berapi Pasifik dan aktivitas tektonik di Indonesia telah menjadi model 

konseptual untuk pembentukan sistem panas bumi. Indonesia menempati urutan 

keempat di dunia dalam hal pembangkitan daerah panas bumi per satuan luas dan 

terpenting kedua dalam hal suhu tinggi (Wahyuningsih, 2005).  

 

Pengembangan energi panas bumi di Indonesai kini mulai berkembang. 

Pemberlakuan Undang – Undang baru tentang energi panas bumi (UU No. 21 

Tahun 2014) merupakan awal dari pencapaian tujuan pemerintahan saat ini. 

Sebenarnya pengembangan panas bumi di Indonesia bagian Barat lebih maju 

dibandingkan Indonesia bagian Timur. Oleh sebab itu dilakukan survei 

pendahuluan dan lanjutan di kawasan Indonesia bagian Timur, salah satunya berada 

di Wae Sano, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sistem panas 

bumi di daerah Wae Sano berkaitan dengan vulkanik kuarter yang diyakini sebagai  

aktivitas gunung api yang tersembunyi di dalam Kawah Sano Nggoang. Karena 

Kawah itu sendiri berada diketinggian 700 meter diatas permukaan laut, itu 

mungkin terkait dengan sistem vulkanik ketinggian tinggi (high terrain) atau sistem 

panas bumi pada daerah tinggian. Daerah panas bumi Wae Sano sudah pernah 

diteliti secara Geologi, Geofisika dan Geokimia oleh (Tim Penyelidikan Terpadu 

PSDG, 2005). Berdasarkan hasil survei geologi yang telah dilakukan pada daerah 
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penelitian ditemukan manifestasi permukaan yang tersebar di empat titik mata air 

panas dan dua titik mata air hangat.  

 

Metode geofisika memainkan peran penting dalam eksplorasi panas bumi. Hal ini 

dikarenakan metode geofisika dapat memberikan informasi tentang keberadaan 

suatu sistem panas bumi (reservoir, sumber panas, batuan penudung), potensi 

sumber daya panas bumi dan luas prospek daerah panas bumi. Salah satu metode 

geofisika yang sering digunakan dieksplorasi panas bumi adalah metode gayaberat. 

Metode gayaberat merupakan metode penyelidikan awal geofisika berdasarkan 

perbedaan variasi nilai densitas batuan penyusun bawah permukaan bumi. Prinsip 

dasar metode gayaberat adalah mengukur variasi medan gravitasi yang ditimbulkan 

oleh variasi densitas bawah permukaan bumi (Telford, W. M., Geldart, L. P., & 

Sheriff, R. E., 1976). Adanya sumber massa di bawah permukaan menimbulkan 

gangguan pada medan gravitasi yang disebut dengan anomali gayaberat. 

Umumnya, metode gayaberat digunakan untuk teknik eksplorasi tahap awal, karena 

gravitasi sangat baik dalam memetakan anomali pada area yang luas. Data yang 

diperoleh dari percepatan gravitasi bumi kemudian diolah menjadi anomali 

gayaberat. Hal ini memungkinkan untuk  menentukan perbedaan densitas batuan 

penyusun berdasarkan hasil pengolahan data dan dengan demikian menentukan 

struktur geologi bawah permukaan berdasarkan perbedaan medan gravitasi bumi.  

 

Penelitian dengan menggunakan metode gayaberat ini diharapkan dapat 

menggambarkan keadaan serta keberadaan struktur geologi bawah permukaan pada 

daerah panas bumi Wae Sano berdasarkan hasil identifikasi struktur dengan Tilt 

Derivative (TDR) dan pemodelan ke depan 2.5D.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menentukan struktur geologi bawah permukaan berdasarkan data 

anomali residual dan anomali Tilt Derivative (TDR)? 

2. Bagaimana menganalisis hasil forward modeling 2.5D struktur geologi bawah 

permukaan daerah penelitian? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di daerah lapangan panas bumi Waesano, Nusa Tenggara 

Timur menggunakan data gayaberat berupa data Free Air Anomaly (FAA) 

sebanyak 130 titik pengukuran yang diakses dengan website : 

https://topex.ucsd.edu/cgi-bin/get_data.cgi . 

2. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui struktur geologi bawah permukaan 

dengan forward modeling 2.5D menggunakan data anomali regional, anomali 

residual dan anomali Tilt Derivative (TDR). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui dan menganalisis pola struktur geologi bawah permukaan daerah 

penelitian berdasarkan data anomali gayaberat residual dan anomali Tilt 

Derivative (TDR). 

2. Mengetahui distribusi densitas batuan serta keberadaan struktur geologi bawah 

permukaan berdasarkan forward modeling 2.5D. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

keberadaan struktur geologi bawah permukaan di daerah Waesano, sehingga 

proses yang mungkin terjadi berkaitan dengan aktivitas patahan dan pola 

sebaran panas bumi dapat dipahami dengan baik. 

2. Bagi Akademik 

Laporan Tugas Akhir ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk permasalahan 

yang berkaitan dengan topik penulisan Tugas Akhir. 

3. Bagi Pembaca 

Laporan Tugas Akhir ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan ilmu geofisika 

maupun geosains lainnya. 

 

https://topex.ucsd.edu/cgi-bin/get_data.cgi
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1.6 Perangkat Lunak 

1.6.1 Software Microsoft Excel 2019 

Software Microsoft Excel berfungsi untuk menghitung koreksi-koreksi dalam 

metode gayaberat, untuk menghitung Simple Bouguer Anomaly (SBA) dan 

Complete Bouguer Anomaly (CBA) serta digunakan untuk melakukan proses 

analisis spektrum. 

 

1.6.2 Software Surfer 

Software Surfer berfungsi untuk melakukan konversi koordinat, untuk melihat hasil 

peta kontur CBA, hasil peta kontur berupa anomali regional dan anomali residual 

serta berfungsi untuk melakukan proses filtering (Moving Average). 

 

1.6.3 Software Global Mapper 

Software Global Mapper berfungsi untuk mengetahui letak dan/atau posisi suatu 

daerah yang diteliti dengan meng-input peta SRTM yang sesuai dengan lokasi 

daerah penelitian, dalam kasus ini menggunakan peta SRTM 60 - 61 yang 

merupakan daerah Nusa Tenggara Timur. Hasil yang dapat dilihat yaitu berupa data 

lokasi titik stasiun pengukuran pada daerah penelitian serta nilai ketinggian yang 

sebenarnya. 

 

1.6.4 Software Geosoft Oasis Montaj 

Software Geosoft Oasis Montaj berfungsi untuk melakukan proses filtering dalam 

pemisahan anomali regional dan anomali residual serta berfungsi untuk melakukan 

permodelan data. Permodelan data yang dilakukan berdasarkan permodelan ke 

depan 2.5D sehingga hasil yang diperoleh berupa peta struktur geologi bawah 

permukaan 2.5D. 

 

1.6.5 Software Google Earth Pro 

Software Google Earth Pro berfungsi untuk membuat desain akuisisi daerah 

penelitian. 
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1.6.6 Softaware ArcGIS 

Software ArcGIS berfungsi untuk membauat peta geologi. 

 

1.6.7 Software Microsoft Word 2019 

Software Microsoft Word berfungsi untuk menyusun laporan mulai dari judul 

sampai daftar pustaka penulis.  

  


