
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Geologi 

1. Lokasi pengukuran 

     Daerah survei terletak pada koordinat antara 03°16’28”-03°06’17” 

Lintang Selatan dan 119°07’-119°14’ Bujur Timur atau pada koordinat 

UTM 716934-747335 mE dan 9637787-9656679 mS, dengan luas wilayah 

sekitar 9,5 12 km
2
 (Gambar 1). 

 

 

Gambar 1. Peta lokasi daerah pengukuran (Setiawan, dkk., 2010). 
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2. Geomorfologi 

Daerah penelitian didominasi oleh batuan produk vulkanik yang terdiri 

dari aliran lava yang tersebar cukup luas serta kubah-kubah vulkanik 

(Gambar 2). Terdapat tujuh pola struktur yang berkembang di daerah 

penelitian. Dari ketujuh pola struktur tersebut, yang paling berperan 

penting dalam pemunculan manifestasi panas bumi adalah pola struktur 

N110-120°E/N290-300°E dan pola struktur N10-20°E/N190-200°E untuk 

manifestasi Lilli, kemudian pola struktur N50-60°E/N230-240°E dan pola 

struktur N80-90°E/N260-270°E untuk manifestasi Matangnga.  

Diperkirakan terbentuk bukaan patahan (dilational fault jog) pada 

perpotongan patahan-patahan ini sehingga menjadi media jalannya fluida 

hidrotermal ke permukaan. Selain itu, dari pola-pola struktur tersebut 

beberapa diantaranya dapat teramati jenis pergerakan relatif patahannya, 

yaitu: 

a. Patahan mendatar, yang terdiri dari dua buah patahan mengiri (sintral) 

di bagian Selatan dan dua buah patahan menganan (dextral) di bagian 

Utara. 

b. Patahan normal, yang terdiri dari lima buah patahan. 

c. Struktur depresi, terdapat di daerah Lilli hingga Matangnga yang 

dicirikan oleh sisa gawir yang membatasi depresi yang terbentuk 

melengkung hingga setengah radial. Dari bentuk morfologi dan pola 

struktur secara regional, bentuk depresi ini diperkirakan sebagai hasil 

collapse dari sumbu perlipatan yang terbentuk sebelumnya. Sistem 
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panas bumi Lilli diperkirakan dibatasi oleh depresi ini, dimana 

manifestasi muncul di dalamnya berupa mata air panas. 

Kompilasi pola kelurusan dalam peta kerapatan struktur (fault and 

fracture density map) untuk mendapatkan zona resapan dan kemungkinan 

daerah permeabilitas tinggi dengan peta kerapatan perpotongan struktur 

(dilational fault and fracture density map) untuk mendapatkan zona 

jalannya fluida hidrotermal menunjukkan daerah prospek di sekitar 

manifestasi Lilli ke arah Barat dan Timur, serta di sekitar manifestasi 

Matangnga ke arah Barat. 

 

  

Gambar 2. Model sistem panas bumi tentatif daerah panas bumi Lilli-Sepporaki 

           (Setiawan, dkk., 2010). 

 

3. Stratigrafi 

Sesuai susunan stratigrafinya, daerah Lilli-Sepporaki terdiri dari Satuan 

Vulkanik Walimbong (Tvw), Andesit Feldspatoid (Tf), Andesit Porfir 
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(Tp), Vulkanik Tak Terpisahkan (Tvt), Lava Andesit Basaltik Buttu 

Bobongbatu (Tlbb), Lava Trakhit Buttu Pakkedoang (Tlp), Lava Andesit 

Buttu Sawergading (Tls), Lava Andesit Buttu Butu (Tlb), Lava Andesit 

Buttu Talaya (Tlt), Lava Andesit Buttu Dambu (Tld), Lava Andesit Buttu 

Kamande (Tlk), dan Alluvium (Qal). 

 

 

Gambar 3. Peta geologi daerah panas bumi Lilli-Sepporaki (Setiawan, dkk.,2010). 

 

Karakteritik masing-masing satuan dijelaskan dalam penjelasan berikut: 

a. Satuan Vulkanik Walimbong (Tvw) 

Satuan ini tersebar di bagian Utara hingga Barat daerah penelitian 

tersebar luas mendasari litologi lainnya. Tersusun atas lava andesit yang 
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sebagian telah mengalami pelapukan, sebagian lain telah terkloritkan 

dan terkekarkan. Lava andesit berwarna abu-abu kecokelatan, afanitik 

porfiritik sedang hingga kasar. Satuan ini dicirikan dengan topografi 

sedang hingga curam. 

b. Andesit Felspatoid (Tf) 

Satuan ini tersebar di bagian Selatan daerah penelitian dengan ciri-

ciri berupa tekstur porfiritik dimana fenokis feldspar hadir berukuran 

besar. Sebagian besar terkekarkan intensif.  

c. Andesit Porfir (Tp) 

Satuan ini tersebar di bagian Selatan daerah penelitian. Tersusun 

oleh lava andesit porfir yang sebagian telah mengalami kristalisasi dan 

pelapukan serta terkekarkan. Lava andesit berwarna abu-abu terang, 

afanitik porfiritik. Dijumpai mineral pirit juga dalam jumlah kecil. 

d. Vulkanik Tak Terpisahkan (Tvt) 

Terdiri dari lava komposisi andesitik hingga basaltik yang 

merupakan bagian dari satuan yang lebih tua yang terdeformasi. 

Struktur kekar berlembar banyak dijumpai di satuan ini, di beberapa 

tempat membentuk patahan minor. Dijumpai juga retas andesitik yang 

mengalami rekahan dan diperkirakan berumur relatif lebih muda dari 

satuan sebelumnya. 

e. Lava Andesitik Basaltik Buttu Bobongbatu (Tlbb) 

Satuan lava andesit basaltik tersebar dibagian Barat dan Tenggara 

daerah penelitian. Satuan ini terdiri dari komposisi andesit basaltik  

hingga basalt. Satuan ini diperkiakan berumur Tersier kala Oligosen. 
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f. Lava Trakhit Pakkedoang (Tlp) 

Satuan ini tersebar di bagian Barat Daya daerah penelitian. Satuan 

ini berupa kubah lava dengan komposisi trakhiandesit hingga trakhitik.  

Satuan ini diperkirakan berumur Tersier kala Oligosen. 

g. Lava Andesit Buttu Sawergading (Tls) 

Lava Buttu Sawergading tersebar di bagian tengah daerah penelitian.  

Bagian Timur satuan ini berupa kubah lava dengan komposisi andesitik. 

Batuan tersingkap di kaki Gunung Buttu Sawergading dan diperkirakan 

satuan batuan ini berumur Tersier kala Oligosen. 

h. Lava Andesit Buttu Butu (Tlb) 

Satuan ini tersebar di bagian tengah dan Timur daerah penelitian. 

Satuan ini berupa kubah lava dengan komposisi andesitik. Secara 

megaskopik, batuan ini berwarna abu-abu bertekstur afanitik. Satuan ini 

berumur Tersier kala Oligosen. 

i. Lava Andesit Buttu Talaya (Tlt) 

Lava Buttu Talaya tersebar di bagian tengah daerah penelitian. 

Satuan ini berupa kubah lava berkomposisi andesitik. Sebagian ubahan 

berupa klorit dan lempung yang telah mengalami ubahan. Batuan ini 

berusia Tersier dan tersingkap di Buttu Talaya. 

j. Lava Andesit Buttu Dambu (Tld) 

Satuan lava andesit ini tersebar di bagian tengah daerah penelitian 

dengan bentuk vulkanik perisai. Satuan ini terdiri dari lava dengan 

komposisi andesit hingga basaltik dan berumur Tersier kala Oligosen 

akhir. 
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k. Lava Buttu Kamande (Tlk) 

Lava Buttu Kamande tersebar di bagian Utara daerah penelitian. 

Satuan batuan ini berupa kubah lava berkomposisi andesitik. Batuan ini 

tersingkap di kaki Buttu Kamande berusia Tersier kala Oligosen-

Miosen. 

l. Alluvium (Qal) 

Satuan ini tersebar di daerah Kondo. Satuan batuan ini  merupakan 

endapan sekunder hasil rombakan batuan yang sebelumnya diendapkan 

yang terdiri dari material lempung, pasir, bongkahan lava, konglomerat 

bersifat lepas-lepas dengan tingkat kebundaran membundar tanggung. 

Satuan batuan ini berumur Holosen hingga Resen.  

  

4. Manifestasi permukaan 

Berdasarkan hasil penyelidikan terpadu tahun 2010, gejala kenampakan 

panas bumi permukaan ditandai dengan munculnya beberapa mata air 

panas, yang terbagi menjadi dua kelompok manifestasi panas bumi, yaitu 

manifestasi panas bumi Lilli-Sepporaki dan manifestasi panas bumi 

Matangnga. Di daerah lapangan panas bumi Lilli-Seporaki terdapat 4 

manifestasi air panas yang mengindikasikan bahwa di daerah tersebut 

terdapat potensi panas bumi. Kemunculan manifestasi air panas tersebut di 

kontrol oleh patahan-patahan yang berada di sekitar daerah penelitian. 

a. Air Panas Seporaki 1 (APS 1) 

Manifestasi ini terdapat di dekat Sungai Masongi sekitar 300 meter 

dari dusun terdekat Dusun Gatta, Desa Sepporaki, Kecamatan Bulo. 
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Suhu dari manifestasi ini adalah 97
○
C dengan pH 8,6. Air panas ini 

keluar dari batuan andesit yang terkekarkan dan memiliki silica sinter 

dengan air tidak berasa dan tidak berwarna. 

b. Air Panas Seporaki 2 (APS 2) 

Manifestasi ini terdapat di dekat Sungai Masongi sekitar 300 meter 

dari dusun terdekat Dusun Gatta, Desa Sepporaki, Kecamatan Bulo. 

Suhu dari manifestasi ini adalah 95
○
C dengan pH 8,86. Air panas ini 

keluar dari batuan andesit yang terkekarkan dan memiliki silika sinter 

dengan air tidak berasa dan tidak  berwarna. 

c. Air Panas Matangnga 1 (APK 1) 

Terletak di bagian Timur Laut, yaitu di Sungai Matangnga, 

Kecamatan Katimbang. Suhu dari manifestasi ini adalah 84
○
C dengan 

pH 7,73. Air panas ini keluar dari aluvial Sungai Matangnga dan tidak 

terbentuk silika sinter dengan air tidak berasa dan tidak berwarna. 

d. Air Panas Matangnga 2 (APK2) 

Terletak di Bagian Timur Laut, yaitu di Sungai Matangnga, 

Kecamatan Katimbang. Suhu dari manifestasi ini adalah 61
○
C dengan 

pH 7,73. Air panas ini keluar dari aluvial Sungai Matangga dan tidak 

terdapat silika sinter (Setiawan, dkk., 2010). 

 

5. Data geologi 

Daerah Polewali Mandar diperkirakan dibentuk oleh 3 sistem panas 

bumi, yaitu: sistem panas bumi Lilli yang berasosiasi dengan batuan 
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vulkanik kuarter,  sistem panas bumi Mapilli yang berasosiasi dengan 

batuan terobosan sienit yang diperkirakan sebagai heat source, dan sistem 

panas bumi Allu yang berasosiasi dengan batuan sedimen atau sediment 

hosted. Namun pada eksplorasi kali ini, ruang lingkup penelitian diperkecil 

hanya pada sistem panas bumi Lilli yang dianggap mempunyai prospek 

yang paling besar dibandingkan yang lainnya. 

Sistem panas bumi Lilli memiliki dua pemunculan kelompok 

manifestasi,  yaitu di kelompok manifestasi Lilli-Sepporaki dan kelompok 

manifestasi Matangnga. Daerah ini dicirikan oleh dominasi batuan 

vulkanik yang berkomposisi andesitik hingga trakhitik. Morfologi daerah 

Lilli-Sepporaki dan Matangnga didominasi oleh perbukitan terjal dan 

perbukitan bergelombang,  dimana bentuk-bentuk kerucut dijumpai di 

beberapa tempat. Bentuk kerucut ini diperkirakan sebagai bekas pusat 

erupsi batuan vulkanik muda yang tersingkap di dekat daerah manifestasi. 

Sementara itu, morfologi perbukitan bergelombang menggambarkan 

tahapan erosional dari batuan vulkanik yang lebih tua yang merupakan 

tahapan dewasa atau lanjut. 

Aktivitas vulkanik di daerah Lilli-Sepporaki dan Matangnga terjadi 

sejak zaman Tersier yang diperkirakan merupakan aktivitas gunung api 

bawah laut yang kemudian berkembang menjadi gunung api darat berumur 

Kuarter bawah. Produk-produk aktivitas vulkanik tersier yang 

berkomposisi andesitik hingga trakhitik sebagian besar telah mengalami 

erosi tahapan dewasa dan menghilangkan jejak-jejak sumber erupsi, serta 

terkekarkan secara intensif yang memungkinkan satuan ini memiliki 
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permeabilitas yang cukup baik untuk meloloskan fluida, khususnya fluida 

hidrotermal yang berkerja di daerah ini. Proses geologi selanjutnya adalah 

proses orogenesa yang menyebabkan pengangkatan (uplift) menjadi 

daratan, selama proses orogenesa ini aktivitas vulkanik masih terus 

berlangsung dan membentuk kerucut vulkanik di sebelah Barat Daya 

manifestasi Lilli dengan produk berupa lava dan breksi lava yang 

berkomposisi andesitik. Tubuh kerucut vulkanik ini diperkirakan sebagai 

produk terakhir dari aktivitas vulkanik di daerah penelitian dan diduga 

sebagai sumber panas (heat source) yang memiliki sisa panas dari dapur 

magma. Aktivitas tektonik yang terjadi pada Kala Miosen-Pliosen 

membentuk patahan yang berarah Barat Laut-Tenggara, dimana di daerah 

manifestasi Lilli kemungkinan terbentuk jog sehingga fluida panas bumi 

dapat keluar melalui celah ini ke permukaan.  

 

B. Sistem Panas Bumi 

Energi panas bumi merupakan energi yang tersimpan dalam bentuk air 

panas atau uap pada kondisi geologi tertentu pada kedalaman beberapa 

kilometer di dalam kerak bumi. Daerah panas bumi (geothermal area) atau 

medan panas bumi (geothermal field) adalah daerah di permukaan bumi 

dalam batas tertentu dimana terdapat energi panas bumi dalam suatu kondisi 

hidrologi batuan tertentu. Sistem panas bumi adalah terminologi yang 

digunakan untuk berbagai hal tentang sistem air dan batuan dalam temperatur 

tinggi di laboratorium atau lapangan (Santoso, 2004). Komponen utama 

pembentuk suatu sistem panas bumi (Dwikorianto, 2006) adalah: 
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1. Sumber panas (heat source) 

Gunung api merupakan sumber panas potensial dari suatu sistem panas 

bumi, sehingga daerah yang berada di jalur gunung api akan berpotensi 

besar memiliki sistem panas bumi temperatur tinggi. Itulah sebabnya 

Indonesia yang terletak pada jalur cincin api (ring of fire) diklaim 

memiliki potensi panas bumi atau geothermal terbesar di dunia. 

2. Batuan reservoir (permeable rock) 

Reservoir panas bumi adalah Formasi batuan di bawah permukaan yang 

mampu menyimpan dan mengalirkan fluida thermal (uap dan atau air 

panas). Reservoir lazimnya merupakan batuan yang memiliki porositas 

dan permeabilitas yang baik. Porositas berfungsi menyimpan fluida termal 

sedangkan permeabilitas berperan dalam mengalirkan fluida termal. Harus 

diketahui disini bahwa permeabilitas setiap batuan berbeda-beda. 

3. Batuan penudung (cap rock) 

Lapisan batuan di bagian atas dari reservoir dinamakan batuan 

penudung (cap rock) yang bersifat impermeabel atau teramat sulit 

ditembus oleh fluida. Lapisan penudung ini biasanya berupa batuan 

lempung karena batuan lempung ini mampu mengikat air, tetapi sulit 

untuk meloloskanya (swelling). 

4. Aliran fluida (fluida circulation) 

Daerah resapan merupakan daerah dimana arah aliran air tanah di 

tempat tersebut bergerak menjauhi muka tanah sehingga dengan kata lain, 

air tanah di daerah resapan bergerak menuju ke bawah permukaan bumi. 
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Gambar 4. Skema sebuah sistem geothermal yang ideal (Dickson, dkk., 2004). 

 

C. Struktur Patahan 

 

Gambar 5. Jenis-jenis patahan pada satuan batuan (Anonim, 2011). 

 

Patahan (fault) adalah rekahan pada massa batuan yang telah 

memperlihatkan gejala pergeseran pada kedua belah sisi bidang rekahan 
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(Simpson, 1968). Dalam klasifikasi patahan dipergunakan pergeseran relatif, 

karena tidak tahu blok mana yang bergerak; satu sisi patahan bergerak ke arah 

tertentu relatif terhadap sisi lainnya. Pergeseran salah satu sisi melalui bidang 

patahan membuat salah satu blok relatif naik atau turun terhadap lainnya. 

Terdapat dua unsur pada patahan, yaitu hanging wall (atap patahan) dan 

foot wall (alas patahan). Bidang patahan terbentuk akibat adanya rekahan 

yang mengalami pergeseran. Berdasar kinematikanya, secara garis besar 

dibedakan menjadi patahan turun, patahan naik, dan patahan geser. Patahan 

yang dimaksud adalah pergeseran yang disebabkan oleh gaya tektonik. 
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