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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang, merupakan salah 

satu pembangkit listrik dengan menggunakan energy panas bumi berupa uap 

yang mempunyai 5 unit PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi). 

Energi panas bumi dihasilkan dari interaksi panas batuan dengan air yang 

mengalir disekitarnya. Interaksi tersebut, menghasilkan uap yang dapat 

dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. 

Pengambilan uap dilakukan dengan cara pengeboran titik-titik yang 

berpotensi menghasilkan uap yang besar. Pengeboran yang dilakukan 

menghasilkan sumur-sumur yang tersebar di beberapa lokai di Area 

Kamojang. Pada umumnya, sumur – sumur di lapangan Kamojang ini 

menghasilkan uap kering (temperature di dalam reservoir 240ºC ) (Hidayat, 

I. 2015).  

Penyaluran uap pada pengeboran yang dilakukan di titik sumur KMJ-70 

(Kamojang-70) PL-405 (Pipe Line-405), menggunakan pipa berukuran kecil 

dengan ukuran ± 10 inci. Penggunaan pipa dengan ukuran tersebut 

mengakibatkan penyaluran uap tidak berjalan optimal, sehingga uap yang 

keluar dari sumur sebagian dibuang untuk mencegah terjadinya ledakan 

karena tekanan dari uap yang secara paksa disalurkan kedalam ruang yang 

kecil. 

Lokasi sumur yang tersebar di Area Kamojang antara lain titik sumur 

KMJ-70 PL-405 yang ditunjuk oleh tanda di peta panah pada Gambar 1.1.  
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Gambar 1.1 Peta Lokasi KMJ-70 PL-405 

Sumber : Peta Citra Satelit 2013 pengedit PT. Pertamina Geothermal Energy 

Area Kamojang 

 

Solusi yang direncanakan oleh pihak Bidang Produksi PT.Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang adalah penambahan pipa dengan ukuran 

yang lebih besar ± 30 inci. Pada perencanaan penambahan pipa tersebut, 

melewati proses pemetaan profil lokasi. Pemetaan profil dilakukan antara lain 

yaitu, untuk mengetahui bentuk permukaan tanah, mengetahui posisi 

manakah pemasangan titik patok yang berfungsi sebagai perencanaan jalur 

pipa yang akan dipasang. Akan tetapi, kegiatan pemetaan terdapat proses 

pengukuran profil yang bertujuan untuk mendapatkan karakteristik profil 

pada jalur perencanaan. Karakteristik profil tersebut untuk mengetahui area-

area mana saja yang harus diberi perubahan, agar jalur tersebut aman bagi 
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tempat berdirinya pipa.  Data yang didapat dari pengukuran profil sangatlah 

dibuthkan, sehingga pengukuran profil pada setiap perencanaan pembuatan 

jalur pipa uap akan selalu dilakukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu  

1. Bagaimana tahapan dalam pekerjaan pemetaan profil memanjang 

melintang di Lokasi Jalur Perencanaan Pipa Baru KMJ-70 PL-405 PT. 

Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang ? 

2. Bagaimana pengolahan data pengukuran profil memanjang melintang di 

Lokasi Jalur Perencanaan Pipa Baru KMJ-70 PL-405 PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang ? 

3. Bagaimana proses produksi peta profil memanjang melintang Jalur 

Perencanaan Pipa Baru KMJ-70 PL-405 PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang ? 

 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah  

1. Mengetahui tahapan pekerjaan profil memanjang melintang pada Jalur 

Perencanaan Pipa Baru KMJ-70 PL-405 PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang; 

2. Mengetahui pengolahan data pengukuran profil memanjang melintang di 

Lokasi Jalur Perencanaan Pipa Baru KMJ-70 PL-405 PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang; 

3. Mengetahui proses produksi peta profil memanjang melintang di Lokasi 

Jalur Perencanaan Pipa Baru KMJ-70 PL-405 PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang. 
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1.4 Manfaat  

Pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian secara umum di 

masyarakat adalah rasa aman terhadap adanya pipa-pipa yang berada di 

sekitar area Kamojang dan untuk menyediakan aliran listrik secara 

berkesinambungan tampa adanya permasalahan gangguan pada sumber 

pembangkitnya. Pengetahuan dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswa akan sangat beguna bagi mahasiswa itu sendiri ketika 

menyelesaikan studinya. 

Adapun manfaat kegiatan ini bagi peneliti, anatara lain yaitu : 

1. Menambah wawasan tentang bagaimana suatu proses pengukuran di 

lapangan dilakukan pada lingkungan yang sebenarnya. 

2. Menambah pemahaman bagi peneliti dalam perbandingan ilmu yang 

didapat dari perkuliahan dan di tempat penelitian. 

3. Dapat melakukan pembuatan peta profil yang sangat bermanfaat bagi 

perencanaan pembuatan jalur pipa uap. 

4. Dapat memenuhi persyaratan utuk mendapatkan gelar Akhli Madya 

Survey Pemetaan dan Informasi Geografis. 

Manfaat dari penelitian ini bagi pihak PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang, yaitu: 

1. Dapat mengetahui karakteristik profil sebagai data untuk melakukan 

tahapan Cut and Fill.. 

2. Pihak Bidang Produksi dapat merencanakan lebih jauh untuk 

pengambilan keputusan yang akan dilakukan. 

 


