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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sekitar 250 daerah kenampakan panasbumi dengan potensi 

sekitar 27.000 MWe, yang sebagian besar tersebar sepanjang jalur gunungapi 

Sunda-Banda yang terentang mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusatenggara, 

Banda, Maluku, Sulawesi Utara dan kepulauan Sangir (Gambar 1). Sekitar 20% 

terletak di luar jalur gunungapi, sebagian besarnya tersebar di Sulawesi Tengah, 

Selatan dan Tenggara (Suhanto&Bakrun, 2003).

Energi panasbumi adalah energi panas alami yang berasal dari dalam bumi yang 

kemudian merambat ke permukaan bumi secara konduksi dan konveksi. 

Panasbumi menghasilkan energi yang bersih dan dapat diperbaharui. Sumber 

energi panasbumi tidak selalu berupa gunungapi aktif tetapi juga gunung api tua 

yang masih memiliki sumber panas yang cukup untuk dapat dimanfaatkan. 

Sumber ini biasanya berupa magma.

Daerah penelitian ini berada di daerah Gunung Arjuno-Welirang yang terletak di 

provinsi Jawa Timur. Secara geografis Gunung Arjuno-Welirang ini berada pada

titik koordinat 112o29’12”BT – 7o37’56”LS sampai 112o37’39” BT – 7o49’51” 

LS atau terletak pada koordinat UTM antara 665500 – 679250 mT dan 9139000 –
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9158200 mU. Arjuno-Welirang adalah sebuah komplek gunung api kembar 

berjenis stratovolcano dengan ketinggian yaitu 3,339 m (10,955 ft) untuk Arjuno 

dan 3,156 m untuk Welirang. Kompleks Arjuno-Welirang sendiri berada di dua 

gunung berapi yang lebih tua, Gunung Ringgit di timur dan Gunung Linting di 

selatan. Keberadaan daerah panasbumi Arjuno-Welirang ini ditandai dengan 

ditemukan mata air panas di beberapa lokasi, dijumpai endapan sinter di sekitar 

mata air panas serta fumarol. Daerah ini secara umum berlingkungan lava dan 

aliran piroklastik.

Gambar 1. Lokasi sebaran daerah panasbumi dan gunungapi Indonesia,
kerangka tumbukan lempeng tektonik di Indonesia (Katili, 1978)

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui kondisi sistem panasbumi daerah outflow Gunung Arjuno-

Welirang yang terdiri dari komposisi fluida, temperatur reservoir dan 

pendugaan batuan reservoir berdasarkan pengolahan data geokimia.
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b. Melakukan pemodelan inversi 2D magnetotellurik dan inversi 3D gravity

c. Menganalisis komponen penyusun panasbumi yaitu caprock dan reservoir

berdasarkan sifat fisika dari hasil model inversi 2D magnetotellurik dan 

model inversi 3D gravity Gunung Arjuno-Welirang

d. Membuat model konseptual sistem panasbumi daerah outflow Gunung 

Arjuno-Welirang

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Data yang diolah merupakan data sekunder yaitu data geokimia dan geofisika 

(magnetotellurik dan gravity). 

b. Data geokimia dilakukan proses perhitungan dan pengeplotan pada diagram 

tennary serta perhitungan suhu dengan menggunakan geotermometer air dan 

geotermometer gas

c. Data geofisika dibuat model 2D untuk magnetotellurik dan gravity dibuat 

peta anomali bouguer lengkap dan model 3D

d. Karakteristik panasbumi yang dianalisis adalah komponen penyusun sistem 

panasbumi yaitu caprock dan reservoir berdasarkan sifat fisika yang terdiri 

dari nilai resistivitas bawah permukaan berdasarkan hasil model 2D 

magnetotellurik dan nilai densitas  berdasarkan hasil dari model 3D gravity 

e. Membuat model konseptual sistem panasbumi daerah outflow Gunung 

Arjuno-Welirang
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1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

karakteristik sistem panasbumi dan model konseptual sistem panasbumi daerah 

outflow gunung Arjuno-Welirang berdasarkan data geologi, geokimia dan 

geofisika (3G)


