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BAB I 

TINJAUAN UMUM 

 

 

 Energi panas bumi adalah energi panas alami dari dalam bumi yang 

ditransfer ke permukaan bumi secara konduksi dan konveksi (Supriyanto Suparno, 

2009). Pendapat lain yang menyatakan bahwa energi panas bumi merupakan energi 

panas yang keluar dari dalam bumi yang terkandung pada batuan dan fluida yang 

mengisi rekahan dan pori batuan pada kerak bumi (Rybach, L., dan L.G.P. Muffler 

dalam Arif Ismul Hadi, Refrizon: 2005).  

Manifestasi permukaan merupakan tanda-tanda alam yang nampak 

dipermukaan tanah sebagai petunjuk awal adanya aktifitas panasbumi dibawah 

permukaan tanah. Bentuk manifestasi permukaan antara lain berupa hot springs, 

ground warm, dan fumarole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 1.10: Fumarole dan solfatara 

 

    Gambar 1. memperlihatkan sebuah fumaroles (sumber: Courtesy of USGS) 

 

 

Warna kuning yang ada disekitar fumarole disebabkan oleh akumulasi kristal 

sulfur atau belerang sebagai akibat dari proses pendinginan uap sulfur saat uap itu 

keluar dari lubang dan bersentuhan dengan udara bebas yang temperaturnya lebih 

dingin dibandingkan dengan temperatur dibawah tanah. Akumulasi kristal sulfur 

tersebut dinamakan solfatara (Supriyanto Suparno, 2009). 

Sumber energi panas bumi berasal dari magma yang berada di dalam bumi. 

Magma tersebut berperan dalam menghantarkan panas secara konduktif pada 

batuan disekitarnya. Panas tersebut juga mengakibatkan aliran konveksi fluida 

hydrothermal di dalam pori-pori batuan. Kemudian fluida hydrothermal ini akan 
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bergerak ke atas namun tidak sampai ke permukaan karena tertahan oleh lapisan 

batuan yang bersifat impermeabel. Lokasi tempat terakumulasinya fluida 

hidrothermal disebut reservoir, atau lebih tepatnya reservoir panas bumi. Dengan 

adanya lapisan impermeabel tersebut, maka hidrothermal yang terdapat pada 

reservoir panasbumi terpisah dengan groundwater yang berada lebih dangkal. 

Berdasarkan itu semua maka secara umum sistem panasbumi terdiri atas tiga 

elemen: (1) batuan reservoir, (2) fluida reservoir, yang berperan menghantarkan 

panas ke permukaan tanah, (3) batuan panas (heat rock) atau magma sebagai 

sumber panas (Goff and Cathy, 2000 dalam Supriyanto Suparno, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses pergerakan lempeng, terbentuknya zona subduksi dan zona 

potensial panasbumi (sumber: Courtesy of USGS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 3. Sistem panasbumi (Dickson, 2004) 

           Gambar 3. Sistem panasbumi (Dickson, 2004) 



 
Pemboran Sumur Eksplorasi Geothermal dan Pengembangannya 

 

5 
 

 Kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan panas bumi yang 

dilakukan dalam usaha mencari sumberdaya panas bumi, membuktikan adanya 

sumberdaya serta memproduksikan dan memanfaatkan fluidanya dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut: (a) eksplorasi pendahuluan atau reconnaisance survei, (b) 

eksplorasi lanjut atau rinci (pre-feasibility study), (c) pemboran eksplorasi, (d) studi 

kelayakan (feasibility study), (e) perencanaan, (f) pengembangan dan pembangunan, 

(g) produksi, (h) perluasan. 

 Eksplorasi pendahuluan atau reconnaisance survey dilakukan untuk mencari 

daerah prospek panas bumi, yaitu daerah yang menunjukkan tanda-tanda adanya 

sumberdaya panas bumi dilihat dari kenampakan dipermukaan, serta untuk 

mendapatkan gambaran mengenai geologi regional di daerah tersebut. Secara garis 

besar pekerjaan yang dihasilkan pada tahap ini terdiri dari: (a) studi literature, (b) 

survei lapangan, (c) analisa data, (d) menentukan daerah prospek, (e) spekulasi 

besar potensi listrik, (f) menentukan jenis survei yang akan dilakukan selanjutnya 

 Langkah pertama yang dilakukan dalam usaha mencari daerah prospek 

panas bumi adalah mengumpulkan peta dan data dari laporan-lapaoran hasil survei 

yang pernah dilakukan sebelumnya di daerah yang akan diselidiki, guna mendapat 

gambaran mengenai geologi regional, lokasi daerah dimana terdapat manifestasi 

permukaan, fenomena vulkanik, geologi dan hidrologi di daerah yang sedang 

diselidiki dan kemudian menetapkan tempat-tempat yang akan disurvei. Waktu 

yang diperlukan untuk pengumpulan data sangat tergantung dari kemudahan 

memperoleh peta dan laporan-laporan hasil survei yang telah dilakukan 

sebelumnya, tetapi diperkirakan akan memerlukan waktu sekitar 1 bulan. 

 Survei lapangan terdiri dari survei geologi, geofisika, hidrologi dan 

geokomia. Luas daerah yang disurvei pada tahap ini umumnya cukup luas, yaitu 

sekitar 5000-20000 km
2
, tetapi bisa juga hanya seluas 5-20 km

2
 (Baldi, 1990). 

Survei biasanya dimulai dari tempat-tempat dimana terdapat manifestasi permukaan 

dan di daerah sekitarnya serta di tempat-tempat lain yang telah ditetapkan 

berdasarkan hasil kajian interpretasi peta topografi, citra landsat dan penginderaan 

jauh serta dari laporan-laporan hasil survei yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Pada tahap ini survei dilakukan dengan menggunakan peralatan-peralatan sederhana 

dan mudah dibawa. 
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 Survei lapangan dilakukan untuk mengetahui secara global formasi dan jenis 

batuan, penyebaran batuan, struktur geologi, jenis-jenis manifestasi yang terdapat 

di daerah tersebut besertas karakteristiknya, mengambil sampel fluida melakukan 

pengukuran temperatur, PH, dan kecepatan air. 

 Waktu yang diperlukan untuk survei lapangan sangat tergantung dari kondisi 

geologi dan luas daerah yang akan diselidiki, kuantitas dan kualitas data yang telah 

ada serta junlah orang ayng terlibat dalam penyelidikan. Survei lapangan 

reconnaisance yang dilakukan pada satu daerah biasanya ± 2 minggu sampai 1 

bulan, dilanjutkan dengan survei detail selama 3-6 bulan. 

 Di beberapa negara waktu yang diperlukan untuk survei lapangan ada yang 

lebih lama. Menurut Baldi (1990), bila kuantitas dam kualitas data yang telah ada 

cukup baik serta daerah yang akan diselidiki tidak terlalu luas, maka survei 

lapangan mungkin hanya memerlukan waktu sekitar 1-2 bulan. Akan tetapi, bila 

data yang ada sangat terbatas dan daerah yang akan diselidiki cukup luas, maka 

survey lapangan dan analisis data akan memakan waktu beberapa bulan sampai 

satu tahun. 

 Data dari survei sebelumnya serta dari hasil survei lapangan dianalisis untuk 

mendapatkan gambaran (model) mengenai regional geologi dan hidrologi di daerah 

tersebut. Dari kajian data geologi, hidrologi dan geokimia ditentukan daerah 

prospek, yaitu daerah yang menunjukkan tanda-tanda adanya sumberdaya panas 

bumi. Dari hasil analisis dan interpretasi data juga dapat diperkirakan jenis 

reservoir, temperatur reservoir, asal sumber air, dan jenis batuan reservoir. 

 Pada tahap ini data mengenai reservoir masih sangat terbatas. Meskipun 

demikian, seringkali para ahli geothermal diharapkan dapat “berspekulasi” 

mengenai besarnya sumberdaya panasbumi di daerah yang diselidiki. Jenis dan 

temperatur reservoir dapat diperkirakan. Luas prospek pada tahapan ini dapat 

diperkirakan dari penyebaran manifestasi permukaan dan pelamparan struktur 

geologinya secara global, tetapi selama ini hanya ditentukan dengan cara statistik 

(rata-rata luas prospek). Pada tahap ini sudah dapat ditentukan apakah prospek 

yang diteliti cukup baik untuk dikembangkan selanjutnya apakah survey rinci 

pwerlu dilakukan atau tidak. Apabila tidak, maka daerah yang diteliti ditinggalkan. 

 Pada makalah ini, kami hanya menjelaskan tentang pemboran panas bumi 

dan pengembangannya yang meliputi kegiatan: pemboran eksplorasi (syarat-syarat 
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sebelum melakukan pemboran eksplorasi, proses pemboran sumur, contoh 

pengeboran sumur eksplorasi, hasil pemboran pengubahan panas bumi menjadi 

energi listrik, dan jenis-jenis pengujian sumur panas bumi), studi kelayakan 

(feasibility study), metode pemanfaatan air dalam panas bumi sebagai sumber 

energi listrik, komponen biaya pengembangan lapangan uap (steam field) dan 

biaya pembangkit listrik, resiko eksplorasi, dan pengembangan lapangan panas 

bumi 
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BAB II 

PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI GEOTHERMAL 

 

A. Hal-hal yang Perlu diperhatikan Sebelum Pemboran Sumur 

 Apabila dari data geologi, geokimia, geofisika yang diperoleh dari hasil 

survey rinci menunjukkan bahwa di daerah yang diselidiki terdapat sumberdaya 

panasbumi yang ekonomis untuk dikembangkan, maka tahap selanjutnya adalah 

tahap pemboran sumur eksplorasi. Tujuan dari pemboran sumur eksplorasi ini 

adalah membuktikan adanya sumberdaya panasbumi di daerah yang diselidiki dan 

menguji model sistem panasbumi yang dibuat berdasarkan data-data hasil survei 

rinci.  

 Data geologi yang menjadi pertimbangan meliputi: (1) kondisi tektonik dan 

statigrafi, (2) keberadaan dan posisi patahan, (3) Distribusi dan umur batuan 

vulkanik, (4) lokasi manifestasi panas bumi, (5) Lokasi batuan yang mengalami 

alterasi. Data-data tersebut dirangkum dalam suatu laporan yang berbentuk peta 

geologi lokal daerah panas bumi dan draf awal model konseptual bawah 

permukaan daerah prosfek panas bumi (Supriyanto Suparno, 2009). 

 Data Hidrokimia yang menjadi pertimbangan: (1) kandungan kimia air dan 

gas dengan geothermometer, (2) stable isotope analysis, (3) umur fluida dengan 

radio isotope, (4) gas flux measurenment. Data geofisika meliputi: (1) sifat fisik 

batuan mulai dari permukaan hingga beberapa kilometer dibawah permukaan, (2) 

gradien temperature/anomali gradien, (3) hasil survey gravity, geomagnetik, 

geolistrik, (4) hasil analisis manifestasi permukaan. 

 Ahli geologi mempunyai peranan penting selama pemboran. Pada tahap ini 

ahli geologi harus bekerjasama dengan insinyur pemboran dan “Rig Chief”. 

Terutama memantau hasil pengeloboran yang dikembangkan menjadi gambar 

stratigrafi bawah pemukaan dan struktur dari lapangan. Hal ini akan membantu 

memahami sistem hidrologis dan penentuan letak sumur. 

 Tahap pengeboran dalam eksplorasi geothermal, adalah tahapan yang sangat 

penting dan mahal, bahkan bisa melebihi separuh dari biaya produksi yang 

dibutuhkan dalam sebuah proyek geothermal. Tingginya biaya pengeboran sistem 

geothermal, disebabkan oleh: 
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1. Sifat target fluida di dalam reservoir biasanya bersifat: (1) corrosive, (2) 

temperature tinggi, dan (3) tekanan tinggi, yang mengharuskan penggunaan 

peralatan khusus yang lebih tahan pada ketiga hal tersebut diatas. 

2. Diameter lubang yang besar 

Fluida yang diproduksi adalah air (secara komersial, harganya tidak tinggi), 

maka dibutuhkan flow-rate yang tinggi untuk dapat menutup biaya produksi. 

Hal ini berarti membutuhkan lubang bor yang besar dan casing yang besar. 

 

B. Pra-Pemboran 

 Ketika geolog telah mengetahui lokasi sumur bor, dia harus mempersiapkan 

ringkasan perkiraan batuan apa saja yang akan dijumpa, suksesinya dan 

ketebalannya, dan dengan dimana akan terjadi hilangnya sirkulasi (misalnya 

sesar). Hal ini harus diterjemahkan ke bentuk yang sederhana meliputi informasi 

pemboran. Laporan harus singkat bagi juru bor, yaitu dengan menggunakan 

informasi yang tersedia bukan hanya dari geologi tetapi juga dari sumber lainnya 

seperti geofisika. Laporan harus memperkirakan formasi stratigrafi, dan hilangnya 

sirkulasi dalam arti kemungkinan problem pemboran, serat juga membuat 

rekomendasi, saran tentang program coring dan perekaman data pemboran. 

Rincian lengkap dan kepastian prediksi tergantung pada banyak faktor. Sangat 

sukar untung melakukan prediksi pada sumur yang pertama, terutama pada daerah 

dimana singkapannya sangat buruk atau pada formasi batuannya datar.  

 Prediksi geologi untuk sumur berikutnya biasanya menjadi lebih mudah 

sejalan dengan bertambahnya penyelidikan dan sumur produksi. Selanjutnya untuk 

menggunakan teknik di atas, geolog dapat menggunakan studi dari sumur 

terdahulu. Akan tetapi, hal ini tidak selalu mudah di lapangan panas bumi dimana 

terjadi perubahan lateral tiba-tiba pada jenis batuan titik. 

 

C. Proses Pemboran Sumur Eksplorasi 

Berikut adalah tahapan teknis dan peralatan pengeboran sistem geothermal. 

1. Rotary Drilling 

Sistem pengeboran rotary drilling menggunakan mata bor bergerigi yang 

diputar. Mata bor dipasang di ujung pipa yang disebut sebagai drill pipe atau 

pipa bor. Panjang pipa bor kurang lebih adalah 30-33 ft, yang dipasang satu 
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persatu, menurut kedalaman pengeboran. Seluruh rangkaian pipa bor dan mata 

bor, digantung pada sebuah sistem penggantung (hoisting system). Hoisting 

system ini adalah bagian utama dari sebuah menara besar yang disebut rig. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemutaran mata bor dilakukan dengan salah satu dari 3 cara tersebut 

dibawah ini. 

a. Menggunakan mesin yang terletak tepat di atas lantai rig, yang disebut 

sebagai meja pemutar (rotary table) 

b. menggunakan motor yang terpasang pada ujung atas tempat 

penyambungan pipa bor, disebut sebagai  pemutar atas (top drive). 

c. pada kasus-kasus khusus (pengeboran berarah/directional drilling dan 

pengeboran mendatar/horizontal drilling) menggunakan motor yang 

dipasang pada ujung bawah pipa bor, yang disebut sebagai motor bawah 

permukaan (downhole motor). 

Kelebihan dari sistem pengeboran rotary drilling, salah satunya adalah 

tersedianya sistem untuk sirkulasi fluida (drilling fluid) dari dan keluar lubang 

bor selama proses pengeboran berlangsung.  Fluida ini dimasukkan kedalam 

Gambar 4. Drilling rig dengan top drive  (Engine 

Drilling and well construction; gene culver 

geo-heat center klamath falls, or 97601) 

Gambar 5. Bermacam ukuran dan 

jenis mata bor 

(Engine Drilling and well 

construction; gene culver geo-

heat center klamath falls, or 

97601) 
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pipa bor, kemudian dikeluarkan dari bagian bawah rangkaian pipa bor (drill 

string) dan mata bor (drill bit). Melalui lubang bor di sebelah luar pipa bor, 

fluida akan dikeluarkan dari lubang bor. Sehingga akan terjadi sirkulasi masuk 

dan keluarnya fluida. 

 

2. Drilling Fluid 

 Selama melakukan proses pengeboran, dilakukan sirkulasi fluida. Fluida 

yang disirkulasikan disebut sebagai drilling fluid. Fungsi dari sirkulasi fluida di 

dalam lubang bor adalah: 

a. menstabilkan lubang bor selama proses pengeboran. 

b. mengontrol formasi, mencegah masuknya fluida geothermal ke dalam 

lubang bor. 

c. membersihkan mata bor dari serpih-serpih pengeboran, mendinginkan dan 

melumas mata bor, mengurangi pengaratan pada mata bor. 

Drilling Fluid dibuat oleh seorang mud engineer, berdasarkan perkiraan 

tekanan fluida dan jenis batuan formasi. Idealnya, tekanan hidrostatis di dalam 

lubang bor sama dengan tekanan formasi, sehingga tidak ada ekspansi dari dan 

ke dalam lubang bor. Jenis-jenis Drilling fluid yang selama ini digunakan 

dalam eksplorasi adalah: 

a. water-based mud, adalah campuran fluida dengan material solid, berbahan 

dasar air 

b. oil-based mud, adalah campuran fluida dengan material solid, berbahan 

dasar minyak 

c. foams , dibentuk dari campuran air, gas ( udara, nitrogen) dan penambah 

busa. 

d. Udara 

 

3. Casing dan Liner 

 Casing adalah selubung lubang bor yang terbuat dari bahan campuran 

logam. Ragam campuran akan mempengaruhi kekuatan casing, termasuk 

ketahanan terhadap proses perkaratan. Kegunaan casing antara lain adalah: 

a. Untuk menahan dinding lubang bor dari keruntuhan akibat tidak stabilnya 

formasi 
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b. Untuk memisahkan/mengisolasi lubang bor dengan formasi, yang 

mempunyai gradien tekanan yang berbeda 

c. Untuk mengisolasi formasi yang satu dengan formasi yang lainnya. 

 

Sedangkan liner adalah selubung  yang menutup reservoir geothermal. 

Liner berukuran lebih kecil dari casing, dan mempunyai lubang-lubang di 

seluruh permukaan vertikalnya. Dengan menggunakan liner, akan diperoleh 

flow rate dari fluida geothermal yang cukup tinggi. Hal ini sangat penting 

karena apabila flow rate terlalu rendah, akan terjadi penurunan tekanan yang 

cukup tinggi sehingga diperlukan tambahan pompa re-injeksi. Ini juga berarti 

kenaikan biaya produksi. Pemasangan casing dan liner di dalam lubang bor 

dengan menggunakan bantuan centralizer untuk membuat posisi setepat 

mungkin di tengah lubang bor. 
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Gambar 6. Contoh sumur geothermal GTGrSk4/05 (GroβSchnebeck/Germany) 
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4. Comentation 

Formasi belum benar-benar terisolasi meskipun casing sudah terpasang di 

dalam lubang bor. Masih ada celah antara casing dan dinding lubang bor yang 

disebut sebagai anulus. Bagian ini harus diisi semen untuk menghindarkan 

komunikasi antara formasi. Proses penyemenan tidak dilakukan pada bagian 

yang menggunakan liner. 

 

5. Mengalirkan Fluida dari Formasi 

 Sebelum tahap pengambilan fluida dari reservoir, lubang bor adalah 

berupa sebuah sumur yang dindingnya dilapisi oleh casing. Casing terlekat erat 

pada lubang bor dengan menggunakan semen. Tidak ada komunikasi antara 

formasi dengan lubang bor, maupun antara formasi satu dengan lainnya. Untuk 

mengalirkan fluida reservoir ke dalam lubang bor, dilakukan proses perforasi. 

Proses perforasi adalah „penembakan‟ atau pelubangan pada dinding casing 

dengan menggunakan bahan peledak. Jumlah dan besarnya lubang yang akan 

Gambar 7. Desain Sumur Geothermal (Engine Drilling and well 

construction; gene culver geo-heat center klamath falls, or 97601) 
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dibuat pada casing dapat di disain sesuai dengan besarnya flowrate yang 

diinginkan. 

 Beberapa lubang bor tidak menggunakan casing pada zona reservoirnya, 

sehingga tidak diperlukan proses perforasi. Fungsi casing digantikan oleh liner. 

Sebagai ganti semen, antara dinding liner dan lubang bor, dimasukkan gravel, 

yang antara lain berfungsi sebagai filter. Untuk reservoir yang berupa batuan 

yang cukup „keras‟, tidak digunakan casing maupun liner. Lubang dibiarkan 

terbuka dan fluida mengalir langsung dari formasi (barefoot completion).  

Setelah fluida reservoir mengalir masuk ke dalam lubang bor, selanjutnya 

dibawa naik ke atas. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan pompa 

ataupun secara alami. 

 

6. Blowout Preventer (BOP) 

Blowout adalah kondisi ketika tekanan dari dalam formasi jauh melebihi 

tekanan hidrostatik di dalam lubang bor. Fluida dari dalam formasi akan keluar 

menuju ke permukaan dengan tidak terkontrol. Blowout preventer atau BOP 

adalah alat bantu yang digunakan untuk menutup permukaan lubang bor. 

Spesifikasi BOP yang dipasang disesuaikan dengan perkiraan tekanan bawah 

formasi yang ditemui ketika eksplorasi. 

 

D. Jenis-jenis Pengujian Sumur Geothermal 

1. Pengujian Inti 

 Seorang ahli geologi harus menentukan suatu inti (coring) harus di ambil. 

Setelah diambil harus segera di uji atao diperiksa oleh well-site geologist,dan 

harus di deskripsikannya secara detil. Pengujian harus meliputi semua 

karakteristik litologi yang terlihat seperti warna, mineralogi, ukuran dan 

bentuk kristal, sorting, alterasi hidrothermal yang terlihat dan lain sebagainya, 

tetapi juga sifat lain seperti densitas dan induration. Hal yang paling penting 

ada tidaknya kemungkinan permiabilitas, porositas, perlapisan, kekar, urat, 

rongga, dan lain-lain. Jumlah dari inti yang diambil (yang bervariasi <5 

sampai 100%) juga harus dicatat, seperti bagaimana fragmentasi inti. Well-

site geologist harus menguji seluruh inti dan memilih sample yang cocok di 

uji oleh petrolog di bawah mikroskop petrografi.  
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 Untuk membantu pengujian, well-site geologist sering menggunakan 

mikroskop binocular untuk melakukan studi yang lebih detail dari yang dapat 

terlihat oleh lensa pembesar. Bila ada, gergaji batu dapat digunakan untuk 

memotong, menghaluskan permukaan sehingga tekstur inti dapat terlihat 

dengan mudah. Mungkin akan lebih membantu bagi petrologist untuk 

menguji potongan inti yang lainnya, sehingga kedua orang melihat secara 

nyata sampel yang sama. 

 

2. Pengujian Cutting 

Seringkali merupakan hal yang menarik untuk menentukan permukaan batas 

formasi dimana terdapat perubahan yang tajam pada ukuran cutting. 

Pengecekan rekaman pengeboran harus dilakukan sebelumnya. 

 

3. Pengujian Log Driller 

 Ini merupakan rekaman detail setiap jam tentang apa yang terjadi pada 

rig pengeboran. Rekaman ini harus tersedia dan berisi informasi penting yang 

akan segera digunakan well-site geologist. Rekaman mengandung informasi 

perhitungan temperatur lumpur bor selama pemboran dan sirculation loss. 

Terakhir merupakan hal yang sangat berarti untuk menunjukkan zona 

permeabel dan geologist harus mengecek lokasi dan magnitudonya dengan 

inti dan cutting yang tepat.  

 Kecepatan pemboran juga harus diuji, khususnya untuk membantu 

menentukan batas formasi. Kecepatan pemboran tergantung pada beberapa 

faktor termasuk berat bit, kecepatan rotasi, jenis kondisi, keahlian juru bor, 

dan kondisi rig. Juga tergantung pada litologi batuan yang di bor khususnya 

kekerasan dan porositas. Geologist juga harus terbiasa dengan istilah-istilah 

pemboran. 

E. Laporan Selama Pemboran 

Selama pemboran geologist harus berkoordinasi dengan: 

1. Staf produksi, menyarankan kemungkinan zona permeabel setiap formasi 

pengeboran dan permasalahannya, kedalaman air dan temperatur berdasarkan 

laterasi mineralogi. Alterasi mineralogi menyarankan casing optimum dan 

kedalaman lubang bor. 
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2. Staf manajemen, menyediakan informasi dan interpretasi serta memberikan 

saran bial diperlukan.  

3. Staf petrologi, geologist akan menyediakan representasi inti untuk diuji dengan 

sayatan tipis, XRD, fluid inclution geotermometer. Berdiskusi dengan staf 

petrologi tentang kondisi sumur juga membantu untuk memperoleh informasi 

yang diperlukan.  

 

F. Setelah Pemboran Selesai 

Geologist mengumpulkan informasi yang relevan tentang sumur dari sumber yang 

berbeda-beda seperti petrologist, mikropaleontologist, insinyur pemboran. 

Memonitor pemanasan sumur dan menyiapkan laporan akhir sumur. Laporan 

akhir juga harus menyertakan korelasi antara formasi sumur. Interpretasi alterasi 

hidrotermal harus ada, serta data temperatur permeabilitas dan komposisi fluida.  

 

G. Contoh Pemboran Sumur Eksplorasi Panas Bumi 

 Pada bagian ini kami memberikan contoh pengeboran sumur eksplorasi 

SR-1 lapangan panas bumi Mutubusa-Sokoria, kabupaten Ende, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur yang dilakukan oleh kelompok program peneliti panas bumi  Arif 

Munandar, Syuhada A., Zulkifli Boegis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                   Gambar 8. Peta geologi daerah Mutubusa – Sokoria, Kab. Ende - NTT. 
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 Kegiatan pengeboran sumur eksplorasi SR-1 mempunyai kedalaman 

akhir 532,96 m, dengan konstruksi sumur (casing design) sebagai berikut: 1) 

Selubung 13 3/8” diset di kedalaman 34,11 m dalam lubang berdiameter 17 ½” 

yang berkedalaman 36 m, 2) Selubung 10 ¾” diset di 251,90 m dengan ukuran 

lubang berdiameter berkedalaman 255,82 m , 3) Selubung 8 5/8” diset di 

kedalaman 492,63 m dengan lubang berdiameter 9 5/8” berkedalaman 517,53 m, 

dan 4) Slotted liner 5 ½” diset di bottom dalam lubang berukuran 7 5/8”, (Gambar 

9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

                 Gambar 9. Casing design sumur eksplorasi SR-1, Mutubusa-Sokoria. 
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 Selama operasi pengeboran banyak dijumpai kendala (hole problems), 

terutama banyaknya zona loss yang terpotong oleh lubang bor. Sebagian dapat 

diatasi dengan menggunakan material loss (micatex, serbuk gergaji, clay balls dll), 

sedangkan yang lain dengan sumbat semen (cement plug). Juga banyaknya 

formasi batuan yang bersifat lengket dan mengembang jika terkena air (sticky and 

swelling clays), sehingga sering terjadi bit ballings dan runtuhan formasi batuan. 

Perselingan batuan yang relatif keras dan batuan yang relatif lunak dengan interval 

yang relatif pendek Rawan jepitan dikarenakan terakumulasinya serbuk bor dalam 

lubang selama bor buta (blind drilling). 

 Hasil pemantauan temperatur lumpur pembilas masuk (Tin) dan keluar 

(Tout) dari kedalaman 255 hingga 517 m masing-masing sebesar 34,5 – 46,5 ºC 

dan 34,9 – 46,9 ºC, dengan perbedaan temperatur masuk dan keluar sebesar 0,2 – 

4,3 ºC. Lonjakan temperatur yang cukup berarti terutama mulai di interval 

kedalaman 427 m hingga kedalaman 516 m, yaitu sebesar 2 – 4,3 ºC, dengan 

temperatur lumpur masuk = 34,4 – 46,5 °C dan keluar = 34,9 – 48,3 °C. 

 Pengukuran logging temperatur ke-1 dilakukan sebelum set casing 8 5/8” 

yaitu pada kedalaman 500 m. Hasil pengukuran T-Logging di kedalaman 500 m, 

temperatur terukur 68,3 ºC, sedangkan temperatur maksimum sebesar 166,7 ºC 

setelah probe direndam selama sekitar 11 Jam (Gambar 10). Sedangkan 

pengukuran logging tahap ke-2 dilakukan setelah heating up selama lebih dari 75 

hari, yaitu di kedalaman 400 m dan 500 m. Hasil pengukuran logging temperatur 

di kedalaman 400 m adalah 139,10 
0

C, dengan gradient temperatur > 36 
0

C 

(Gambar 11). Pengujian berikutnya dilaksanakan di kedalaman 500 m, temperatur 

terukur 187,6 
0

C dan gradien temperatur terukur = 37,52 
0

C (Gambar 12). 
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Gambar 10. Temperatur logging di sumur eksplorasi SR-1 (500 m),  

Mutubusa-Sokoria. 
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Gambar 11. Data log sumur eksplorasi SR-1Mutubusa-Sokoria. 
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Gambar 12. Diagram T VS Kedalaman (400 m) Sumur Eksplorasi SR-1. 
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Gambar 13. Diagram T VS Kedalaman (500 m) Sumur Eksplorasi SR-1 
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          Gambar 14. Pemantauan Tekanan Kepala Sumur SR-1.  
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BAB III 

PENGEMBANGAN ENERGI PANAS BUMI 

 

A. Studi Kelayakan (Feasibility Study) 

 Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan untuk menentukan kelayakan usaha 

pertambangan panas bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan 

yang dapat dieksploitasi. Studi kelayakan perlu dilakukan apabila ada beberapa 

sumur eksplorasi menghasilkan fluida panas bumi. Tujuan dari studi ini adalah 

untuk menilai apakah sumber daya panas bumi yang terdapat di daerah tersebut 

secara teknis dan ekonomis menarik untuk diproduksikan. 

Secara garis besar kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelayakan 

pengembangan lapangan panasbumi adalah sebagai berikut: 

1. Pengkajian sistim panasbumi (geothermal resource assesment).  

 Pengkajian sistem panasbumi merupakan kegiatan yang sangat penting 

dilakukan dalam menilai kelayakan pengembangan suatu lapangan. Jenis‐jenis 

data yang dikaji tergantung dari kegiatan‐kegiatan yang telah dilaksanakan di 

daerah panasbumi tersebut. Tujuan utama dari pengkajian data adalah untuk 

memperkirakan, jenis reservoir beserta kedalaman, ketebalan dan luasnya, 

serta perkiraan tentang tekanan dan temperatur, jenis dan sifat batuan, jenis 

fluida reservoir. 

 Berdasarkan data‐data yang telah diperoleh kemudian dibuat model 

konseptual dari sistim panasbumi yang sedang dikaji. Gambaran mengenai 

sistim panasbumi di suatu daerah biasanya dibuat dengan memperlihatkan 

sedikitnya lima komponen, yaitu sumber panas, reservoir dan temperaturnya, 

sumber air, serta manifestasi panasbumi permukaan yang terdapat di daerah 

tersebut. Komponen‐komponen lain yang sering diperlihatkan dalam model 

adalah penyebaran batuan, jenis dan arah aliran air di bawah permukaan. 

Model sistim panasbumi atau biasa disebut “conceptual model” dibuat 

berdasarkan hasil evaluasi data geologi, hidrologi, geofisika, geokimia dan 

data sumur. 

2. Menghitung besarnya sumberdaya, cadangan dan potensi listrik. 

3. Mengkaji apakah suatu sumberdaya panasbumi dimaksud tepat untuk 

dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Apabila energi tersebut dapat 
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dimanfaatkan untuk pembangkit listrik maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan rencana pengembangan PLTP. Rencana pengembangan meliputi 

menentukan kapasitas PLTP yang akan dibangun, jumlah turbin serta 

kapasitas masing‐masing turbin serta menentukan alternatif pengembangan 

lapangan. 

4. Menentukan rencana pengembangan lapangan (steam field development) 

meliputi penentuan jumlah sumur produksi, injeksi dan sumur cadangan 

(make up well). Probabilitas keberhasilan pemboran pengembangan dapat 

diperkirakan berdasarkan data jumlah sumur yang berhasil dan jumlah sumur 

yang gagal di prospek yang telah dilakukan pemboran eksplorasi sumur dalam 

(probabilitas keberhasilan pemboran eksplorasi). 

5. Melakukan simulasi reservoir untuk memperkirakan kinerja reservoir. 

 Simulasi atau pemodelan reservoir merupakan kegiatan yang penting 

dilakukan dalam penilaian kelayakan pengembangan suatu lapangan karena 

hasil pemodelan biasanya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk 

mengambil keputusan dalam menetapkan strategi pengembangan lapangan. 

Dari model reservoir yang dibuat dapat diperoleh gambaran mengenai kondisi 

di bawah permukaan yang meliputi distribusi sebaran permeabilitas, tekanan, 

temperatur, konduktivitas. Hasil simulasi juga dapat memberikan perkiraan 

tentang energi panas yang terkandung di dalamnya sebelum reservoir 

diproduksikan. Pemodelan tahap lanjutan dilakukan untuk meniru kinerja 

reservoir untuk berbagai skenario pengembangan lapangan. 

6. Menentukan biaya pengusahaan panasbumi, meliputi biaya sumur eksplorasi, 

biaya sumur pengembangan, biaya fasilitas produksi, biaya PLTP, biaya 

operasi dan perawatan. 

7. Menentukan jadwal pelaksanan pekerjaan. 

8. Menentukan penyebaran investasi. 

9. Menentukan parameter‐parameter ekonomi (cash flow, ROR, NPV, EMV dll.) 

10. Studi Dampak Lingkungan 

Melakukan pengamatan awal dan memperkirakan kemungkinan dampak dari 

keberadaan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan segala kegiatan yang 

berhubungan terhadap lingkungan sekitar, serta kemungkinan perlunya 
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Environmental Impact Assesment (EIA) studi dan Environmental 

Management Plan (EMP). 

11. Analisa Dampak Sosial dan Pembangunan 

Melakukan pengamatan awal dan memperkirakan kemungkinan dampak dari 

aktivitas eksplorasi terhadap kondisi sosial terhadap lingkungan sekitar.  

12. Studi rancangan disain struktur 

- Mempersiapkan konsep disain stasiun pembangkit listrik panas bumi dan 

sarana infrastruktur yang berhubungan dengannya. 

- Mempersiapkan gambar disain yang berisi fitur-fitur proyek dengan 

perincian secukupnya guna penghitungan perkiraan biaya awal. 

- Menyusun perkiraan jadwal pembangunan pembangkit listrik, berdasarkan 

permintaan klien. 

13. Pengenalan resiko 

Melakukan klasifikasi kemungkinan resiko dalam pelaksanaan proyek. 

Dari hasil studi kelayakan, diambil keputusan apakah suatu sistem geothermal 

layak untuk dieksplorasi dan dikembangkan menjadi sebuah pembangkit tenaga 

atau tidak. 
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B. Metode Pemanfaatan Air Dalam Panas Bumi Sebagai Sumber Energi Listrik  

 Pemanfaatan air dalam panasbumi harus disesuaikan dengan karakter 

lapangan panasbumi yang ada di seluruh dunia dimana ada yang menghasilkan 

“dry steam/vapour dominated system” dan “liquid dominated system”, keduanya 

dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik apabila memiliki temperatur 

diatas 200°C (high entalphy). 

1. Dry steam process (proses uap kering) 

Pembangkit listrik dari panasbumi yang bersistem dominasi uap kering 

digunakan dengan cara mengalirkan langsung uap kering dari sumur ke 

turbin. Enthalpy umumnya relatif tinggi (rata-rata 2750-2770 kj/kg). Karena 

sistem pengumpulan dan transmisinya relatif sederhana, maka biaya kapital, 

operasi dan perawatan umumnya lebih rendah daripada pembangkit listrik 

sistem uap basah (liquid dominated) ataupun sistem lainnya : PLTP 

Lerderello di Itali sejak 1913, PLTP The Geysers di USA tahun 1960-an dan 

PLTP Kamojang di Indonesia tahun 1982, menggunakan uap kering yang 

dihasilkan lapangan panasbumi masing-masing. Proses uap kering dapat 

dilihat pada gambar 16 dan 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Dry steam process (proses uap kering). (Sumber: Hammer, 2004). 
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                Gambar 17. Sketsa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sistem Dry Steam  

          (Wahyudi Citrosiswoyo, 2008) 

 

2. Flashing Process (Proses Pemisahan Uap) 

 Kebanyakan operasi pembangkit tenaga listrik panasbumi sekarang 

adalah berupa "flashed steam" power plants. Air panas dari sumur-sumur 

produksi melewati satu atau dua mesin pemisah, bebas dari tekanan dalam 

reservoir, Air panas ini terubah (sampai mendidih) ke bentuk uap air. 

Kekuatan uap air digunakan untuk memutar generator turbin. Untuk menjaga 

air tersebut dan menjaga tekanan reservoir, air panasbumi dan uap air yang 

telah digunakan disuntikkan kembali ke batas luar reservoir, untuk dipanaskan 

kembali dan didaur ulang. 

 Bentuk kedua dalam proses membangkitkan tenaga listrik disebut 

“flashing” atau pemisahan uap dari “hot fluid”. Proses ini khusus bagi sistem 

dominasi fluida panas dimana sumur memproduksi campuran air panas dan 

uap dengan enthalpy sekitar 700-1600 kj/kg. Dalam proses flashing, uap 

dipisahkan dari air panas dan kemudian dialirkan ke turbin. Ada sejumlah 

variasi pada proses flashing. Proses pemisahan uap dapat dilihat pada gambar 

18 dan 19. 
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                  Gambar 18. Flashing Process (Proses pemisahan uap). (Sumber: Hammer, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Sketsa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sistem Flash Steam 

(Wahyudi Citrosiswoyo, 2008) 
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Di beberapa lapangan air-panas hasil flashing pertama kemudian 

dialirkan berikutnya untuk flashing kedua. Flashing pertama disebut “single 

flash process” dan flashing yang kedua disebut sebagai “double flashing 

process”. Dari flashing yang pertama dihasilkan uap dengan tekanan tinggi 

yang kemudian dialirkan untuk menggerakkan “high pressure turbin” sedang 

flashing yang kedua menggerakan “low pressure turbine”. Ada kalanya 

flashing dilakukan sampai tiga tahap, sehingga dikenal pula jenis 

“intermediete pressure turbine”. 

 

3. Non-condensing cycle  

 Untuk lapangan uap kering maupun sistem air panas, “non-condensing 

cycle” adalah cara paling sederhana, dan dalam biaya kapital termurah untuk 

seluruh siklus panasbumi yang dikenal. Uap yang langsung berasal dari sumur 

sistem uap kering, maupun yang berasal dari sumur sistem air-panas langsung 

mengalir masuk turbin dan di buang ke udara. Namun masih membutuhkan 

jumlah uap dua kali lipat dibanding sistem condensing plant untuk perkilo 

watt output dengan “inlet pressure” yang sama.  

 

4. Condensing cycle  

Dewasa ini cara condensing cycle adalah yang umum dipakai dan selalu 

digunakan untuk pembangkit berkapasitas besar dimana segi efisiensi 

ekonomi menjadi pertimbangan utama. Bilamana tidak membutuhkan 

pengumpulan kondensat untuk pemakaian lebih lanjut, kontak langsung antara 

jet condensers dengan pipa-pipa pembuangan berametrik biasanya dapat 

digunakan, daripada memakai surface condencers yang mahal. Namun 

kadang-kadang diperlukan juga memakai surface condencers bila konsentrasi 

dari “non-condensible gaser” dipandang dapat membahayakan lingkungan 

setempat.  

 

5. Binary process (proses biner)  

Untuk sistem uap basah (water dominated system) dimana enthalpy fluida 

kurang dari 700 kj/kg, produksi uap hasil flashing biasanya tidak cukup. Satu 

cara untuk dapat memanfaatkannya adalah dengan cara binary cycle. Air 



 
Pemboran Sumur Eksplorasi Geothermal dan Pengembangannya 

 

32 
 

panas yang disirkulasikan melalui suatu “heat exchanger” dan panasnya 

ditransfer kepada suatu cairan organik seperti 150 butane. Cairan ini memiliki 

titik didih yang rendah dan dapat memuai menjadi bentuk gas yang kemudian 

bereaksi sebagai sumber tenaga yang menggerakkan “binary turbine”. Binary 

process dapat dilihat pada gambar 20 dan 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Gambar 20. Binary proses (proses biner). (Sumber: Hammer, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Sketsa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sistem Binary Cycle 

(Wahyudi Citrosiswoyo, 2008) 



 
Pemboran Sumur Eksplorasi Geothermal dan Pengembangannya 

 

33 
 

 Dari turbin cairan tersebut didinginkan kembali dalam “heat exchanger” 

yang dibutuhkan untuk mempertahankan terjadinya sirkulasi seperti semula. 

Ilustrasi “heat exchanger” dapat dilihat pada gambar 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Binary power plant heat exchanger. (Sumber: Hammer, 2004). 

 

Pembangkit listrik sistem biner saat ini yang memiliki kapasitas besar (45 

MW) ada di Heber, California USA. 

 

6. Multi Stage Flash/Binary Cycle  

Multi stage flash/binary cycle dapat digunakan apabila fluida panasbumi 

mengandung sejumlah besar material terlarut yang dapat menimbulkan korosi 

atau endapan pada alat perubah panas (heat exchanger) dipermukaan.  

Sistem ini betul-betul merupakan kombinasi atau penggabungan dari uap 

yang dihasilkan dari “flashing” dan “binary fluidcycle”, dan dapat didesain 

dalam beberapa cara. Salah satu cara yaitu dua unit flashing menghasilkan 

uap untuk menguapkan fluida organik yang kemudian akan mengembang dan 

mangalir untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan tenaga listrik.  

 

7. Total flow process 

Sistem ini sedang dikembangkan untuk lapangan bersistem air panas. Karena 

sebagaian besar fluida pada waktu proses flashing tidak dapat dirubah 

menjadi uap yang akan menggerakkan turbin, maka fraksi ini menjadi tidak 
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berguna untuk menghasilkan tenaga. Dengan cara total flow process akan 

menghindarkan terbuangnya fluida yakni dengan cara menyebarkan fluida 

tadi melalui suatu alat tertentu (total flow expander).  

 

8. Analisis  

 Pemanfaatan air dalam panasbumi harus disesuaikan dengan kondisi 

lapangannya. Metode yang digunakan ada berbagai macam. Yang menjadi 

pertimbangan untuk memanfaatkan panasbumi yaitu bentuk fluidanya, 

kondisi fluida mengandung material korosif dan material yang 

membahayakan lingkungan atau tidak serta temperatur yang dimiliki oleh 

fluida tersebut. Pada dasarnya yang digunakan untuk menggerakkan turbin 

yaitu fluida yang berbentuk uap, maka fluida yang tidak berbentuk uap harus 

diubah menjadi uap terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan.  

 Bentuk fluida uap kering dapat langsung diproduksi menggunakan Dry 

steam process karena uap tersebut dapat langsung digunakan menggerakan 

turbin. Untuk fluida uap basah yang mengandung air maupun fluida air-panas 

harus melalui proses flashing terlebih dahulu agar fluida tersebut menjadi uap 

dan dapat digunakan untuk menggerakkan turbin.  

 Untuk fluida yang mengandung bahan korosif maupun bahan yang 

berbahaya bagi lingkungan maka dapat digunakan metode condensing cycle. 

Metode ini digunakan agar bahan korosif maupun bahan berbahaya bagi 

lingkungan dapat dihilangkan dan tidak menghambat proses produksi maupun 

mengganggu lingkungan sekitar. Untuk temperatur yang dikandung, apabila 

temperatur kecil yang sulit untuk diproduksi secara maksimal maka 

digunakan proses biner sehingga dapat merubah bentuk air-panas menjadi uap 

dengan bantuan cairan 150 butane.  
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C. Komponen Biaya Pengembangan Lapangan Uap (Steam Field) dan Biaya 

Pembangkit Listrik 

 

 Biaya pengembangan lapangan uap (steam field) terdiri atas: (1) biaya 

survey eksplorasi, (2) biaya pemboran sumur (sumur eskplorasi, pengembangan, 

injeksi, make up) (3) biaya lahan, jalan, persiapan lahan dan lain‐lain, (4) biaya 

fasilitas produksi,  (5) biaya sarana pendukung, (6) biaya operasi dan perawatan.  

a.  Biaya Survey Eksplorasi 

 Biaya survey eksplorasi terdiri atas biaya survei pendahuluan dan biaya 

survey rinci (fase prakelayakan). Biaya survei pendahuluan adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk survei geoscientifik awal yang terdiri dari survei geologi 

dan geokimia pada daerah‐daerah panas bumi yang paling potensial atau di 

sekitar manifestasi panas permukaan. Berdasarkan hasil survei ini dapat 

ditentukan apakah pada daerah prospek yang diteliti ter sebut cukup layak 

untuk dilakukan survei lebih lanjut atau tidak. Biaya survey rinci (G & G 

survey) adalah biaya yang dikeluarkan untuk survei geologi, geokimia dan 

geofisika dan pemboran dangkal yang dilakukan untuk untuk mencari 

gambaran daerah prospek panas bumi yang mencakup luas daerah potensial, 

kedalaman reservoir, perkiraan karakteristik fluida dan potensi cadangan 

panas buminya serta untuk mencari lokasi dan target pemboran eksplorasinya. 

Komponen biaya survey eksplorasi secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 

Biaya lain yang merupakan komponen biaya survey eksplorasi adalah biaya 

untuk core hole, study mengenai resource, lingkungan dan reservoir. 

 

b.   Biaya pemboran sumur 

 Biaya pemboran sumur terdiri atas biaya untuk sewa rig, ongkos 

pengangkutan alat pemboran ke lokasi serta pemasangannya, biaya casing, 

bit, lumpur, semen bahan kimia, fasilitas kepala sumur, pengangkutan casing 

dari pabrik ke tempat penyediaan dan biaya analisa core. Faktor‐faktor yang 

mempengaruhi biaya pemboran antara lain adalah jenis sumur (tegak atau 

miring), lokasi sumur, kedalaman sumur, teknologi pemboran yang 

digunakan, diamter pipa selubung, Sumur eksplorasi pada umumnya lebih 

mahal dari sumur pengembangan yang disebabkan oleh:  
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i. Pemboran sumur eksplorasi memerlukan data yang paling lengkap dan 

seteliti mungkin dikarenakan ketidak pastian yang tinggi. 

ii. Kebutuhan untuk meneliti kondisi reservoir semaksimal mungkin dengan 

pemboran sedalam mungkin. 

iii. Di dalam pemboran sumur eksplorasi, pengukuran, logging dan coring 

dilakukan lebih sering dibandingkan dengan pemboran pengembangan. 

iv. Hal‐hal lain yang sering menyebabkan keterlambatan penyelesaian 

pemboran menyangkut hilang sirkulasi pada kedalaman dangkal, 

terjepitnya rangkaian pemboran karena runtuhnya formasi. 

 

c.   Biaya lahan, jalan, persiapan lahan dan lain‐lain 

Yang termasuk kedalam kelompok biaya ini adalah biaya pembelian dan 

pembebasan lahan, penyiapan jalan masuk ke lokasi (road), dan perataan 

lahan (excavation). 

 

d.   Biaya fasilitas produksi 

Fasilitas produksi yang diperlukan untuk mengoperasikan lapangan uap panas 

bumi terdiri dari separator, pemipaan, silencer, scrubber, valve, instrumentasi 

dan gauge. Separator hanya diperlukan untuk lapangan dengan sistim 

dominasi air. Pemakaian separator dapat dilakukan dengan dua cara; cara 

pertama yaitu dengan menempatkan separator pada setiap sumur atau dengan 

cara kedua yaitu dengan pemusatan separator yang letaknya tidak terlalu jauh 

dari lokasi pembangkit listriknya. Cara pertama mempunyai keuntungan 

berupa pengurangan resiko dalam mentransportasikan fluida dua fasa 

terutama pada topografi kasar serta mengurangi biaya penggunaan lahan dan 

pipa air. Biaya yang diperlukan sangat bervariasi, dengan komponen terbesar 

tergantung kepada panjang, jenis dan diameter pipa serta jumlah separator 

yang diperlukan. Hal tersebut dipengaruhi oleh besarnya kapasitas 

pembangkit. 

 

e.   Biaya operasi dan perawatan  

Biaya operasi dan pemeliharaan pada proyek panas bumi dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan lapangan uap dan pembangkit 
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listrik. Biaya operasi dan pemeliharaan lapangan uap mencakup biaya untuk 

monitoring, pemeliharaan, operasi lapangan, gaji management dan pekerja, 

transportasi dan lain‐lain. Biaya ini dikeluarkan untuk mempertahankan 

efektifitas dan efisiensi management dan operasi lapangan. 

 

f.   Biaya Pendukung 

Biaya lain yang termasuk dalam biaya pengembangan lapangan uap adalah 

biaya untuk pembangunan fasilitas penunjang terdiri dari biaya pembangunan 

perkantoran, laboratorium, perumahan management dan karyawan, fasilitas 

umum, gudang, kafetaria, sarana ibadah, fasilitas peamadam kebakaran, 

fasilitas air bersih, bengkel, fasilitas kesehatan dan lain‐lain. Besarnya biaya 

fasilitas penunjang sangat tergantung dari besar kecilnya kapasitas listrik 

proyek yang dibangun atau secara langsung terkait dengan jumlah tenaga 

kerja yang dibutuhkannya 

 Biaya Pembangkit Listrik, yang termasuk kedalam biaya power plant 

adalah biaya penyiapan jalan masuk ke lokasi PLTP (road), pembebasan dan 

perataan lahan (land cost and axcavation), perencanaan rinci (detailed 

engineering), fasilitas pembangkit listrik (plant facilities), perakitan dan 

pemasangan peralatan PLTP (construction and installation) dan pekerjaan 

pembangunan gedung PLTP, perkantoran, laboratorium, fasilitas umum dan 

lain‐lain (civil work).  

 Biaya operasi dan pemeliharaan untuk pembangkit listrik pada dasarnya 

adalah biaya untuk mempertahankan pembangkit listrik berjalan dengan efisiensi 

tetap maksimal. Pada umumnya, sekali dalam setahun turbin panas bumi harus 

mengalami overhaul agar berjalan optimum. Biaya untuk pembangunan fasilitas 

penunjang terdiri dari biaya pembangunan gedung PLTP, perkantoran, perumahan 

management dan karyawan, fasilitas umum, gudang, kafetaria, sarana ibadah, 

fasilitas peamadam kebakaran, fasilitas air bersih, bengkel, fasilitas kesehatan dan 

lain‐lain. Besarnya biaya fasilitas penunjang sangat tergantung dari besar kecilnya 

kapasitas listrik proyek yang dibangun atau secara langsung terkait dengan jumlah 

tenaga kerja yang dibutuhkannya. 
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D. Resiko Eksplorasi, Eksploitasi dan Pengembangan Lapangan Panas Bumi 

 Proyek panas bumi memiliki resiko yang tinggi dan memerlukan dana yang 

besar, oleh karena itu sebelum suatu lapangan panasbumi dikembangkan perlu 

dilakukan pengkajian yang hati‐hati untuk menilai apakah sumberdaya panas bumi 

yang terdapat di daerah tersebut menarik untuk diproduksikan. Penilaian 

kelayakan meliputi beberapa aspek, yang utama adalah: aspek teknis, pasar dan 

pemasaran, finansial, legal serta sosial ekonomi. 

 Dari segi aspek teknis, hal‐hal yang harus dipertimbangkan adalah: 

1. Sumberdaya mempunyai kandungan panas atau cadangan yang besar sehingga 

mampu memproduksikan uap untuk jangka waktu yang cukup lama, yaitu 

sekitar 25‐30 tahun. 

2. Reservoirnya tidak terlalu dalam, biasanya tidak lebih dari 3 km. 

3. Sumberdaya panasbumi terdapat di daerah yang relatif tidak sulit dicapai. 

4. Sumberdaya panasbumi memproduksikan fluida yang mempunyai pH hampir 

netral agar laju korosinya relatif rendah, sehingga fasilitas produksi tidak cepat 

terkorosi. Selain itu hendaknya kecenderungan fluida membentuk scale relatif 

rendah. 

5. Sumberdaya panasbumi terletak di daerah dengan kemungkinan terjadinya 

erupsi hydrothermal relatif rendah. Diproduksikannya fluida panasbumi dapat 

meningkatkan kemungkinan terjadinya erupsi hidrotermal 

6. Hasil kajian dampak lingkungan 

 Dari aspek pasar dan pemasaran, hal‐hal yang harus dipertimbangkan adalah 

kebutuhan konsumen dan ketersediaan jaringan distribusi. Dari aspek finansial, 

perlu dilakukan pengkajian terhadap dana yang diperlukan, sumber dana, proyeksi 

arus kas, indikator ekonomi, seperti NPV, IRR, PI dll, serta perlu juga 

dipertimbangkan pengaruh perubahan ekonomi makro. Dari aspek sosial ekonomi, 

perlu dipertimbangkan pengaruh proyek terhadap penerimaan negara, kontribusi 

proyek terhadap penerimaan pajak, jasa‐jasa umum yang dapat dinikmati 

manfaatnya oleh masyarakat dan kontribusi proyek terhadap kesempatan kerja, alih 

teknologi dan pemberdayaan usaha kecil. 

 Menurut Sanyal dan Koenig (1995), ada beberapa resiko dalam pengusahaan 

panas bumi, yaitu: 
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1. Resiko yang berkaitan dengan sumberdaya (resource risk), yaitu resiko yang 

berkaitan dengan: 

 Kemungkinan tidak ditemukannya sumber energi panas bumi di daerah 

yang sedang dieksplorasi (resiko eksplorasi). 

 Kemungkinan besarnya cadangan dan potensi listrik di daerah tersebut 

lebih kecil dari yang diperkirakan atau tidak bernilai komersial (resiko 

eksplorasi). 

 Kemungkinan jumlah sumur eksplorasi yang berhasil lebih sedikit dari 

yang diharapkan (resiko eksplorasi). 

 Kemungkinan potensi sumur (well output), baik sumur eksplorasi lebih 

kecil dari yang diperkirakan semula (resiko eksplorasi). 

 Kemungkinan jumlah sumur pengembangan yang berhasil lebih sedikit 

dari yang diharapkan (resiko pengembangan). 

 Kemungkinan potensi sumur (well output) sumur pengembangan lebih 

kecil dari yang diperkirakan semula (resiko pengembangan). 

 Kemungkinan biaya eksplorasi, pengembangan lapangan dan 

pembangunan PLTP lebih mahal dari yang diperkirakan semula. 

 Kemungkinan terjadinya problem‐problem teknis, seperti korosi dan 

scaling (resiko teknologi) dan problem‐problem lingkungan. 

2. Resiko yang berkaitan dengan kemungkinan penurunan laju produksi atau 

penurunan temperatur lebih cepat dari yang diperkirakan semula (resource 

degradation). 

3. Resiko yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan pasar dan harga 

(market access dan price risk). 

4. Resiko pembangunan (construction risk). 

5. Resiko yang berkaitan dengan perubahan manajemen (Management risk). 

6. Resiko yang menyangkut perubahan aspek legal dan kemungkinan perubahan 

kebijaksanaan pemerintah (legal & regulatory risk). 

7. Resiko yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan bunga bank dan laju 

inflasi (Interest & inflation risk). 

8. Force Majeure. 
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 Resiko pertama dalam suatu proyek panas bumi (dihadapi pada waktu 

eksplorasi dan awal pemboran sumur eksplorasi) adalah resiko yang berkaitan 

dengan kemungkinan tidak ditemukannya sumber energi panas bumi di daerah 

yang sedang dieksplorasi atau sumber energi yang ditemukan tidak bernilai 

komersial. Lembaga Keuangan tidak akan memberikan pinjaman dana untuk 

pengembangan lapangan sebelum hasil pemboran dan pengujian sumur 

membuktikan bahwa di daerah tersebut terdapat sumber energi panas bumi yang 

mempunyai potensi yang cukup menarik dari segi ekonomi. 

 Resiko masih tetap ada meskipun hasil pemboran eksplorasi telah 

membuktikan bahwa di daerah tersebut terdapat sumber energi panas bumi. Hal 

ini disebabkan karena masih adanya ketidakpastian mengenai besarnya cadangan 

(recoverable reserve), potensi listrik dan kemampuan produksi (well output) dari 

sumur‐sumur yang akan dibor di masa yang akan datang. Ketidakpastian 

mengenai hal tersebut dapat menyebabkan Lembaga Keuangan tidak tertarik untuk 

membiayai proyek yang ditawarkan sampai sejumlah sumur yang telah dibor di 

daerah tersebut berhasil memproduksikan fluida panas bumi dan menunjukkan 

cadangan/potensi listrik di daerah tersebut cukup untuk menunjang proyek yang 

dimaksud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 23. Alur Pengembangan Energi Panas Bumi 

 

Apabila didekat daerah tersebut terdapat lapangan panas bumi yang telah berhasil 

dikembangkan/diusahakan, biasanya kepastian mengenai adanya cadangan yang 

memadai cukup ditunjukkan oleh adanya satu atau dua sumur yang berhasil 

memproduksikan fluida panas bumi. Tetapi apabila belum ada lapangan panas 
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bumi yang telah berhasil dikembangkan didekat daerah tersebut, setidaknya harus 

sudah terbukti bahwa sumur mampu menghasilkan fluida produksi sebesar 10‐ 

30% dari total fluida produksi yang dibutuhkan oleh PLTP. Selain itu bank juga 

membutuhkan bukti bahwa penginjeksikan kembali fluida kedalam reservoir 

(setelah energinya digunakan untuk membangkitkan listrik) tidak menimbulkan 

permasalahan, baik permasalahan teknis (operasional) maupun permasalah 

lingkungan. 

 Meskipun besar cadangan/potensi listrik, kemampuan produksi sumur dan 

kapasitas injeksi telah diketahui dengan lebih pasti, tetapi resiko masih tetap ada 

karena masih ada ketidakpastian mengenai besarnya biaya yang diperlukan dari 

tahun ke tahun untuk menunjang kegiatan operasional dan menjaga jumlah pasok 

uap ke PLTP. Ketidakpastian ini timbul karena heterogenitas dari sifat batuan 

reservoir. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap lembaga yang 

meminjamkan dana karena pengembalian dana yang dipinjamkan tidak sesuai 

dengan keuntungan yang diproyeksikan. 

 Resiko yang berkaitan dengan permasalahan teknis seperti terjadinya korosi 

didalam sumur dan didalam pipa akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan 

dan mungkin juga dapat menyebabkan ditolaknya usulan perluasan lapangan 

untuk meningkatkan kapasitas PLTP. Resiko lain yang berkaitan dengan 

sumberdaya adalah kemungkinan penurunan laju dan temperature fluida produksi 

(enthalpy), kenaikan tekanan injeksi, perubahan kandungan kimia fluida terhadap 

waktu, yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan atau bahkan hilangnya 

keuntungan bila penurunan produksi terlalu cepat. Penurunan kinerja reservoir 

terhadap waktu sebenarnya dapat diramalkan dengan cara simulasi reservoir. Hasil 

peramalan kinerja reservoir dapat dipercaya apabila model dikalibrasi dengan 

menggunakan data produksi yang cukup lama, tapi jika model hanya dikalibrasi 

dengan data produksi yang relatif singkat maka hasil peramalan kinerja reservoir 

masih mengandung tingkat ketidakpastian yang tinggi. 

 Di beberapa proyek masalah‐masalah manajemen dan operasional yang tak 

terduga ada yang tidak terpecahkan atau dapat dipecahkan dengan biaya tinggi. 

Resiko yang disebabkan oleh hal tersebut relatif lebih sulit dinilai dibandingkan 

dengan resiko lain, termasuk didalamnya permasalahanpermasalahan yang timbul 
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akibat kelalaian manusia dan kekurangcakapan sumber daya manusia dan 

managemen. 

Upaya yang umum dilakukan untuk mengurangi resiko yang berkaitan dengan 

sumberdaya adalah: 

1. Melakukan kegiatan eksplorasi rinci sebelum rencana pengembangan 

lapangan dibuat. 

2. Menentukan kriteria keuntungan yang jelas. 

3. Memilih proyek dengan lebih hati‐hati, dengan cara melihat pengalaman 

pengembang sebelumnya, baik secara teknis maupun secara manajerial. 

4. Mengkaji rencana pengembangan secara hati‐hati sebelum menandatangani 

perjanjian pendanaan. 

5. Memeriksa rencana pengembangan dan menguji rencana operasi berdasarkan 

skenario yang terjelek. 

6. Mentaati peraturan yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan. 

7. Merancang dan menerapkan program sesuai dengan tujuan dan berdasarkan 

jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. 

8. Melaksanakan simulasi (pemodelan) untuk meramalkan kinerja reservoir dan 

sumur untuk berbagai skenario pengembangan lapangan. 

9. Mengadakan pertemuan secara teratur untuk mengevaluasi pelaksanaan 

program untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan 

rencana atau tidak. 
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KESIMPULAN 

 

 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu. 

1. Sebelum dilakukan pemboran sumur eksplorasi diperlukan data yang lengkap. 

Data tersebut meliputi data geologi, geokimia, dan geofisika. 

2. Tahap-tahap pemboran sumur eksplorasi terdiri dari kegiatan: (1) rotary drilling, 

(2) drilling fluid, (3) casing dan liner, (4) comentation, (5) mengalirkan fluida dari 

formasi, dan (6) blowout preventer (BOP) 

3. Jenis pengujian yang dilakukan dalam pemboran sumur eksplorasi meliputi: 

pengujian inti, pengujian cutting, dan pengujian log driller.  

4. Sebelum dilakukan pengembangan energi panas bumi perlu dilakukan studi 

kelayakan untuk menilai apakah daerah panas bumi tersebut secara teknis, 

ekonomis, dan sosial layak untuk diproduksi. 

5. Teknologi pemanfaatan energi panas bumi menjadi energi listrik yang sering 

digunakan ada 3 yaitu:: dry steam process (proses uap kering), flashing process 

(proses pemisahan uap), binary process (proses biner). 

6. Biaya pengembangan lapangan uap (steam field) terdiri atas: (1) biaya survey 

eksplorasi, (2) biaya pemboran sumur (sumur eskplorasi, pengembangan, injeksi, 

make up) (3) biaya lahan, jalan, persiapan lahan dan lain‐lain, (4) biaya fasilitas 

produksi,  (5) biaya sarana pendukung, dan (6) biaya operasi dan perawatan. 
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