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Sistem dan Teknologi Panas Bumi
ME 510 / 2 SKS
Mata kuliah sistem dan teknologi panas bumi menjelaskan tentang teori sistem dan teknologi panas bumi serta daerahdaerah yang mempunayi cadangan panas bumi yang besar baik masih dalam tahap survey atau sudah dieksplorasi.

Standar kompetensi (SK)

:

Pada akhir kuliah ini, Mahasiswa dapat mengetahui tentang teori sistem dan teknologi panas bumi serta daerah-daerah yang
mempunayi cadangan panas bumi yang besar baik masih dalam tahap survey atau sudah dieksplorasi

1
No
1

2

3

4

2
Kompetensi dasar (KD)

3
Pokok bahasan

Pada bagian awal, mahasiswa dapat Pendahuluan
menjelaskan Sistem Panas Bumi yang
berada di berbagai lapisan kulit Bumi.

4
Sub pokok bahasan

 Sistem Panas Bumi

5
Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi
100 menit

(pertemuan ke 1)
Setelah
mempelajari
bagian
ini, Arah pergerakan  Pergerakan pada peta benua Ceramah, diskusi
mahasiswa dapat menjelaskan pergerakan Plate Tectonic
di bumi
Plate Tectonic di sebagian besar benua di
100 menit
 Pergerakan di gunung api.
bumi serta pergerakan di gunung berapi
(pertemuan ke 2)
Setelah
mempelajari
bagian
ini, Sistem
 Target Eksplorasi Panas Ceramah, diskusi
mahasiswa dapat menjelaskan system Hidrotermal
Bumi surface
hidrotermal (aliran panas) dari lahar pada
 Target Eksplorasi Panas 100 menit
bagian bawah gunung berapi serta
Bumi subsurface
keluarnya panas bumi di permukaan bumi
(pertemuan ke 3)
Setelah
mempelajari
bagian
ini, Fluida
yang  Berdasarkan jenis fluida. Ceramah, diskusi

6
Soft skill*
4, 6, 11

7
Pustaka
[1] , [2]

4, 6, 11

[1] , [2]

4, 6, 11

[1] , [2]

4, 6, 11

[1] , [2]

5

6

7

8
9

mahasiswa
dapat
menjelaskan
penggambaran Fluida yang terkandung
dalam reservoir baik berdasarkan jenisnya
(air, uap dan campuran), Hubungan
temperature dan tekanan sehingga bisa
diperkirakan laju aliran panas fluida yang
terkandung didalamnya
Setelah
mempelajari
bagian
ini,
mahasiswa dapat menjelaskan daerahdaerah panas bumi di Indonesia seperti di
daerah Lahendong, Salak, Sibayak, Dieng,
Sarulla, karahas bodas, Ulubelu dan
Lumut Balai yang bisa dibagi-bagi dalam
tahap survey, eksplorasi, Siap untuk
dikembangkan atau sudah dieksploitasi.

Setelah
mempelajari
bagian
ini,
mahasiswa dapat menjelaskan Sistem
peralatan pembangkit listrik Tenaga Uap
(PLTU) dan pembangkit listrik tenaga
panas bumi (PLTP)
Setelah
mempelajari
bagian
ini,
mahasiswa dapat menjelaskan Tahapantahapan dan biaya dari Kegiatan Usaha
Panas Bumi yang meliputi survey
pendahuluan, eksplorasi, Studi Kelayakan,
Eksploitasi dan Pemanfaatan.
UTS
Setelah
mempelajari
bagian
ini,
mahasiswa dapat menjelaskan potensipotensi daerah yang bisa menghasilkan
atau mempunyai cadangan panas bumi
yang menguntungkan di Indonesia di

terkandung dalam
(air, uap dan campuran)
reservoir
 Hubungan Temperatur
 Hubungan Tekanan

100 menit
(pertemuan ke 4)

di  Daerah-daerah panas bumi
di
Lahendong,
Salak,
Sibayak, Dieng, Sarulla,
karahas bodas, Ulubelu dan
Lumut Balai
 Pembagian daerah panas
bumi tersebut berdasarkan
tahap survey, eksplorasi,
Siap untuk dikembangkan
atau sudah dieksploitasi
Pembangkit listrik  pembangkit listrik Tenaga
panas bumi
Uap (PLTU)
 pembangkit listrik tenaga
panas bumi (PLTP).

Ceramah, diskusi
100 menit

Kegiatan Usaha  survey pendahuluan,
Panas Bumi
 eksplorasi,
 Studi Kelayakan,
 Eksploitasi
 Pemanfaatan.

Ceramah, diskusi

Panas Bumi
Indonesia

4, 6, 11

[1] , [2]

4, 6, 11

[1] , [2]

4, 6, 11

[1] , [2]

4, 6, 11

[1] , [2]

(pertemuan ke 5)

Ceramah, diskusi
100 menit
(pertemuan ke 6)

100 menit
(pertemuan ke 7)

Kemandirian di  Potensi-Potensi daerah yang Ceramah, diskusi
Bidang
Panas
sudah menghasilkan panas
Bumi
100 menit
bumi.
 Cadangan-cadangan daerah
(pertemuan ke 8)
panas bumi

10

11

12

13

masa yang akan dating.
Setelah
mempelajari
bagian
ini,
mahasiswa dapat menjelaskan laju alir
masa fluida yang dibedakan pada laju alir
massa fluida total, massa uap dan massa
air.
Setelah
mempelajari
bagian
ini,
mahasiswa dapat menjelaskan Aplikasi
Laju Alir Massa dan laju alir panas fluida
disuatu lapangan panas bumi.

Laju Alir Masa  laju alir massa fluida total,
Fluida
(Laju  massa uap
Produksi)
 massa air
Aplikasi Laju Alir  Aplikasi Laju Alir
Massa dan laju
disuatu lapangan
alir panas fluida
bumi.
disuatu lapangan  Laju alir panas
panas bumi
disuatu lapangan
bumi.

Ceramah, diskusi

[1] , [2]

4, 6, 11

[1] , [2]

4, 6, 11

[1] , [2]

4, 6, 11

[1] , [2]

100 menit

(pertemuan ke 9)
Massa Ceramah, diskusi
panas
100 menit
fluida
panas (pertemuan ke 10)

Setelah
mempelajari
bagian
ini, Aliran Fluida dari 
mahasiswa dapat menjelaskan Faktor- dasar sumur ke
faktor yang menentukan Aliran Fluida Permukaan
dari dasar sumur ke Permukaan
berdasarkan kondisi tekanan, massa dan
panasnya.


Ceramah, diskusi

Setelah
mempelajari
bagian
ini, Kemampuan
mahasiswa
dapat
menjelaskan Produksi Sumur
Kemampuan Produksi Sumur seperti
sumur dua fasa, aliran uap

Ceramah, diskusi

Faktor-faktor
yang
menentukan Aliran Fluida
dari dasar sumur ke
Permukaan
berdasarkan
kondisi tekanan,
Faktor-faktor
yang
menentukan Aliran Fluida
dari dasar sumur ke
Permukaan
berdasarkan
kondisi Massa.
 Faktor-faktor
yang
menentukan Aliran Fluida
dari dasar sumur ke
Permukaan
berdasarkan
kondisi panasnya.
 Kemampuan
Produksi
Sumur berdasarkan sumur
dua fasa.
 Kemampuan
Produksi
Sumur berdasarkan aliran

4, 6, 11

100 menit
(pertemuan ke 11)

100 menit
(pertemuan ke 12)

14

15

16

uap
Setelah
mempelajari
bagian
ini, Perumusan Laju Perumusan Laju aliran massa Ceramah, diskusi
mahasiswa dapat menjelaskan Perumusan aliran massa dari dari reservoir ke Sumur yang
Laju aliran massa dari reservoir ke Sumur reservoir
ke dipengaruhi
permeabilitas, 100 menit
yang
dipengaruhi
permeabilitas, Sumur
perbedaan tekanan, volume,
perbedaan tekanan, volume, radius luar
radius luar dan radius sumur
(pertemuan ke 13)
dan radius sumur
Setelah
mempelajari
bagian
ini, Perumusan Sumur Perumusan Sumur dua fasa Ceramah, diskusi
mahasiswa dapat menjelaskan Perumusan dua fasa
yang
dipengaruhi
oleh
Sumur dua fasa yang dipengaruhi oleh
perbedaan ketinggian, tekanan 100 menit
perbedaan ketinggian, tekanan dan panas.
dan panas.
(pertemuan ke 14)
UAS

4, 6, 11

[1] , [2]

4, 6, 11

[1] , [2]
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