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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian daerah Wai selabung Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera 

Selatan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Anomali Bouguer daerah penelitian mempunyai nilai dari 36 mGal 

sampai 48 mGal dengan anomali tinggi (>36  mGal) berada di sebelah 

utara dan timur daerah penelitian di daerah Wai Selabung, sedangkan 

anomali rendah (8-22 mGal) sebelah selatan dan barat menempati daerah 

Teluk Agung. 

2. Analisa second vertical derivative anomali Bouguer dan anomali 

Bouguer Residual menunjukkan terdapat dua pola struktur patahan turun 

dan sebuah patahan naik berarah barat laut-tenggara yang searah dengan 

sesar utama di daerah Kota Dalam dan Teluk Agung, juga sebuah pola 

patahan naik berarah barat daya-timur di daerah Kota Dalam, sedangkan 

pada analisa peta SVD anomali Bouguer Regional menunjukan bahwa 

patahan utama berarah barat laut-tenggara  di daerah Sinarmarga sampai 

Teluk Agung merupakan patahan naik. 
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3. Bidang diskontinuitas pada daerah penelitian berdasarkan analisis 

spektrum menghasilkan dua bidang diskontinuitas yang mewakili 

anomali residual dan regional. Bidang diskontinuitas pertama memiliki 

kedalaman 300 meter mewakili noise dan bidang diskontinuitas yang 

kedua memiliki kedalaman 2300 meter mewakili anomali regional. 

4. Hasil pemodelan inversi 3D anomali Bouguer menunjukan bahwa 

prospek reservoar panas bumi berada di daerah Teluk Agung pada 

kedalaman 900 meter dibawah MSL dengan volume total 15,7 km
2
. Heat 

source panasbumi berupa intrusi basalt lava tebat gayat berumur plistosen 

yang menembus sedimen batupasir yang berumur lebih tua. Berdasarkan 

analisis data sebaran densitas dan magnetotelluric, Cap Rock dari sistem 

panas bumi daerah penelitian memiliki nilai densitas <2 gr/cm
3
 dan nilai 

tahanan jenis <20 ohm berupa alterasi vulkanik.  

5. Berdasarkan hasil dari analisa geokimia fluida panas bumi maka 

didapatkan tipe fluida panas bumi Wai selabung 3, S. Damping dan 

Arumantai masuk kedalam tipe bikarbonat (HCO3), sedangkan mata air 

panas W. Selabung 1 dan 2 bertipe klorida sulfat (Cl-SO4) dan klorida 

bikarbonat (Cl-HCO3). Zona upflow berada di daerah Teluk Agung dan 

zona outflow berada di daerah dekat sungai pada mata air panas Lubuk 

Suban. Berdasarkan metode Na-K-Mg dan silika didapatkan nilai 

temperatur 170  merupakan sistem panas bumi bertemperatur sedang. 

Berdasarkan data isotop D-detrium dan 
18

O diketahui bahwa manifestasi 

W. Selabung 2 dan 3 berasal dari air meteorik, sedangkan manifestai W. 

Selabung 1, Lubuk Suban, S. Damping, Kota Batu, Arumantai 
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mengindikasikan pengkayaan Oksigen yang menunjukan asal fluida 

berasal dari fluida magmatik.  

6. Berdasarkan pendugaan temperatur metode Na-K-Mg dan silika 

mendapatkan harga 170
0
 C dengan tcutoff 120

0
C, maka estimasi potensi 

energi sumber daya kelas cadangan terduga pada reservoar satu di barat 

daerah penelitian dengan volume 2,5 Km
3
 didapatkan sebesar 29 MWe. 

Pada reservoar kedua di selatan daerah penelitian dengan volume 13,2 

Km
3
 didapatkan potensi energi sumber daya kelas cadangan terduga 

sebesar 152 MWe sehingga  didapatkan total estimasi potensi energi 

sumberdaya kelas cadangan terduga daerah Wai Selabung sebesar 182 

MWe. 

 

B. Saran  

 

Untuk mendukung hasil studi bawah permukaan secara akurat perlu dilakukan 

studi lanjutan pengeboran eksplorasi sampai pengeboran pengembangan  di 

daerah penelitian serta dilakukan korelasi dengan data geofisika, geologi, 

geokimia daerah penelitian secara lengkap sehingga didapatkan suatu cadangan 

terbukti siap produksi daerah panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk 

mencukupi kebutuhan energi listrik nasional. 

 


