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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

I.1 Latar Belakang 

Melalui program energi mix 2025 (Perpres No. 5 tahun 2006) dengan 

instruksi untuk mengurangi penggunaan minyak dan bahan bakar fosil 

konvensional yang diatur dalam Permen ESDM No. 5 tahun 2012, dibutuhkan riset 

dan pengembangan untuk sumber energi non-konvensional dan energi baru 

terbarukan. Sehingga dalam hal ini diperlukan studi khusus mengenai sumber 

energi dengan cadangan yang besar, salah satunya adalah gas hidrat.  

Gas hidrat merupakan gas dalam wujud kristal es yang umumnya tersusun 

atas metana sehingga disebut juga metana hidrat. Gas hidrat umum terbentuk pada 

lingkungan darat yang beriklim dingin, dan laut pada kedalaman beberapa ratus 

meter dari permukaan dasar laut. Gas hidrat dipercaya sebagai sumber daya 

(resources) organik karbon dengan volume terbesar di dunia dengan estimasi dua 

kali lipat dari bahan bakar fosil seperti pada Gambar 1.1 (Kvenvolden, 1998). 

 

 
Gambar 1.1  Distribusi organik karbon di dunia dengan estimasi gas hidrat sebagai yang terbesar 

dan dua kali lebih besar dari energi konvensional (Kvenvolden, 1998). 
 

Faktor menarik lainnya dari gas hidrat sebagai sumber hidrokarbon 

unconventional adalah siklus pembentukannya yang relatif singkat dibandingkan 

minyak bumi karena faktor sumber gas yang dapat berupa gas biogenik, kemudian 

keterdapatannya yang masif pada seluruh belahan dunia (Gambar 1.2), serta 
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pengembangan volume metana yang dihasilkan di permukaan, dapat sebesar 163 - 

164 kali lipat lebih besar dibandingkan metana in situ gas hidrat (Max dan Johnson, 

2016).  

 

 
Gambar 1.2 Distribusi akumulasi gas hidrat yang diketahui (Dewan Akademi Kanada untuk Gas 

Hidrat, 2008), berdasarkan data Kvenvolden and Rogers (2005). 
 

Sebagai harapan sumber energi hidrokarbon unconventional di masa yang 

akan datang, studi mengenai gas hidrat melalui aspek geologi, geofisika dan 

geokimia harus dimulai sejak saat ini, agar Indonesia tidak semakin tertinggal 

dalam pengembangan sumber energi di masa mendatang. Dalam eksplorasi gas 

hidrat, konsep-konsep eksplorasi secara umum mirip dengan hidrokarbon 

konvensional, namun beberapa indikator terutama dalam geofisika cukup berbeda.  

Blok KGH terletak pada Cekungan Selat Makassar Utara, dengan target studi 

eksplorasi gas hidrat. Lapangan KGH saat ini sedang dalam studi bersama tim 

konsorsium Pertamina, yang terdiri dari Pertamina, BPPT, ITB, Unpad, dan Trisakti 

mengenai keterdapatan dan potensi gas hidrat yang ada, dengan studi pendahuluan 

analisis melalui data seismik. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian terbentuklah gagasan 

mengenai penelitian Tugas Akhir dengan judul “Analisis Indikator Gas Hidrat 

dan Potensi Gas Hidrat pada Blok KGH melalui Interpretasi dan Atribut 

Seismik”. 
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I.2 Masalah Penelitian 

Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana karakteristik gas hidrat yang muncul pada citra seismik? 

2. Bagaimana validasi karakteristik indikator gas hidrat pada seismik 

dengan data seismik post-stack? 

3. Bagaimana tipe Bottom Simulating Reflector (BSR) pada Blok KGH? 

4. Bagaimana persebaran dan menentukan estimasi potensi gas hidrat 

melalui data seismik? 

5. Bagaimana karakteristik kehadiran gas hidrat pada data rekaman 

pengeboran yang tersedia? 

6. Bagaimana kemungkinan pengaruh dan kontrol proses geologi terkait 

dengan keterdapatan gas hidrat pada Blok KGH, Cekungan Selat 

Makassar Utara, Sulawesi Barat? 

 

I.3 Maksud dan Tujuan 

I.3.1 Maksud 

Maksud dari penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Melakukan studi terkait indikator gas hidrat pada data seismik 

2. Melakukan ekstraksi volume dan surface atribut seismik untuk validasi 

indikator kehadiran gas hidrat dalam data seismik bersifat post-stack. 

3. Melakukan interpretasi lapisan BSR. 

4. Melakukan perhitungan luas daerah anomali pada peta struktur waktu. 

5. Melakukan analisis kualitatif indikasi kehadiran gas hidrat pada data 

rekaman pengeboran sumur ANM-1. 

6. Melakukan interpretasi faktor dan genesis gas hidrat berdasarkan kondisi 

geologi Blok KGH. 

 

I.3.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui kehadiran gas hidrat pada Blok KGH melalui analisis data 

seismik. 
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2. Mengetahui karakteristik BSR dan gas hidrat pada penampang seismik 

sesudah ekstraksi volume atribut seismik. 

3. Mengetahui tipe BSR pada Blok KGH 

4. Mengetahui perhitungan luas area potensi gas hidrat pada Blok KGH. 

5. Mengetahui karakteristik gas hidrat pada data rekaman pengeboran. 

6. Mengetahui proses geologi dan hubungannya dengan pembentukan gas 

hidrat pada lokasi penelitian. 

 

I.4 Batasan Masalah  

Agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari pokok permasalahan 

yang dikaji, maka dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini dilakukan 

pembatasan masalah, yaitu : 

1. Analisis data dilakukan berdasarkan data seismik post stack. 

2. Hasil analisis data berupa analisis velocity dan analisis AVO pada penelitian 

kali ini merupakan data sekunder yang dikutip dari laporan tim riset 

konsorsium Pertamina, BPPT, Unpad, ITB dan Trisakti, serta penelitian 

Jackson (2004) sebagai penunjang dari indikator keberadaan gas hidrat melalui 

analisis utama yang dilakukan. 

3. Perlakuan ekstraksi atribut seismik dilakukan untuk memunculkan 

karakteristik kontras impedansi akustik dan kemenerusan lapisan terduga BSR. 

4. Lapisan terduga BSR umumnya dapat memotong strata dan struktur geologi. 

5. Analisis indikator gas hidrat pada data log sumur ANM-1 berdasarkan kepada 

analisis kualitatif karena tidak terdapat data checkshot untuk dilakukan well 

seismic tie. 

6. Interpretasi hubungan kondisi geologi dan kehadiran gas hidrat didasarkan 

kepada indikator gas hidrat melalui seismik, dan studi geologi regional. 

 

I.5 Lokasi dan Waktu Tugas Akhir 

I.5.1 Lokasi 

Analisis data tugas akhir dilakukan di Kantor PT Pertamina Upstream 

Technology Center (UTC), New Energy and Green Technology (NEGT), Gedung 
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Kwartir Nasional Pramuka, Jalan Medan Merdeka Timur No. 6, Gambir, 

RT.2/RW.1, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.  

Untuk daerah penelitian ataupun lokasi akuisisi seismik berada pada daerah 

lepas pantai Selat Makassar, Cekungan Selat Makassar Utara, Sulawesi Barat 

(Gambar 1.3). Lokasi penelitian dahulu merupakan wilayah kerja milik Statoil dan 

Pertamina Hulu Energi. 

 

  
Gambar 1.3  Wilayah lapangan hidrokarbon pada Selat Makassar, kotak kuning merupakan 

perkiraan daerah penelitian(Fraser dkk., 2003) 
 

I.5.2 Waktu 

Waktu penelitian tugas akhir ini berlangsung selama tiga bulan. Terhitung 

sejak Kamis, 02 Maret 2017, hingga Jumat, 26 Mei 2017, dengan perincian kegiatan 

yang dilakukan seperti pada Tabel 1.1. 

 
Tabel 1.1 Waktu pelaksanaan Tugas Akhir 

No. 
Kegiatan Maret April Mei 

Pekan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi literatur gas hidrat              

2 Studi seismik refleksi              

 Evaluasi data              

3 a. Sumur              
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No. 
Kegiatan Maret April Mei 

Pekan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

 b. Seismik              

4 Interpretasi data seismik              

 a. Picking horizon              

 b. Atribut seismik              

5 Penyusunan laporan              

 

I.6 Penelitian Terdahulu 

Jackson (2004) melakukan analisis geofisika dalam eksplorasi gas hidrat di 

Cekungan Makassar Utara. Kehadiran gas hidrat diidentifikasi melalui pendekatan 

geofisika, menggunakan Bottom Simulating Reflector (BSR) yang diinterpretasi 

dari multi-client 2D seismik. Data seismik diakuisisi pada area seluas 100.000 km2, 

dengan data BSR didapat seluas 21.000 km2. BSR diidentifikasi pada area seluas 

8.000 km2 pada foldbelt di kedalaman laut Sulawesi Barat. Sedimen pada foldbelt 

Sulawesi barat berasal dari Delta Mahakam yang berada di sebelah barat (sedimen 

mengalir dari barat ke timur) sampai Akhir Pliosen. Kemudian, ketika peristiwa 

tektonik konvergen berkembang di Sulawesi, menyebabkan pembalikan arah 

sedimen transport dari timur ke arah barat (sedimen berasal dari Pulau Sulawesi).  

Proses pengendapan yang terjadi adalah proses turbidit “spill and fill” 

yang memberikan dampak penting untuk akumulasi gas hidrat, yaitu aliran yang 

membawa material berukuran relatif kasar, berperan menjadi reservoir untuk gas 

hidrat. Selanjutnya aliran turbidit yang membawa material halus dan rombakan 

material tumbuhan sebagai sumber material organik untuk bakteri yang akan 

memproduksi metana yang akan menjadi sumber gas hidrokarbon untuk gas hidrat 

(Jackson, 2004). 

Hasil temuan ini kemudian dianalisis kembali oleh tim konsorsium BPPT, 

Unpad, ITB, Trisakti dan Pertamina pada tahun 2014 dalam upaya kemandirian 

riset, serta studi pendahuluan gas hidrat sebagai sumber hidrokarbon 

unconventional Indonesia di masa yang akan datang. Sementara penelitian 

Rahmadi dkk., (2015) terfokus pada aspek ekonomis dan target eksplorasi gas 

hidrat pada cekungan Selat Makassar. 
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Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti terdahulu yaitu 

pada sisi metodologi. Metodologi yang penulis lakukan adalah metode pengolahan 

atribut seismik pada data seismik bersifat post-stack, didukung analisis AVO dan 

RMS (stacking) velocity studi terdahulu, disertai analisis kualitatif sumur ANM-1, 

serta mengkorelasikan keterdapatan gas hidrat, dengan kondisi geologi Blok KGH. 

Detail objek penelitian terdahulu ditunjukkan pada Tabel 1.2. 

 
Tabel 1.2 Penelitian terdahulu gas hidrat di Cekungan Selat Makassar Utara, Sulawesi Barat 

No. Peneliti Lokasi Objek Penelitian 

1. Jackson B.A 

(2004) 

Lepas pantai 

Cekungan 

Selat Makassar 

Utara 

Mendemonstrasikan distribusi gas 

hidrat pada Cekungan Selat 

Makassar Utara, untuk mengetahui 

distribusi aliran panas dan,  

memperkirakan potensi gas hidrat 

serta gas bebas. 

2. Tim 

Konsorsium 

Pertamina 

(2014) 

Lepas pantai 

Selat 

Makassar, 

Sulawesi Barat 

Studi gas hidrat untuk mengetahui 

langkah-langkah analisis data 

seismik mencakup analisis data 

processing, advance prosessing, 

interpretasi, analisis AVO dan 

pembuatan peta struktur waktu 

dalam eksplorasi gas hidrat. 

3 Rahmadi dkk., 

(2015) 

Blok Karama 

Lepas Pantai 

Selat 

Makassar, 

Sulawesi Barat 

Perspektif ekonomi dan 

karakteristik reservoir gas hidrat 

mencakup analisis data seismik dan 

interpretasi sistem hidrokarbon 

pada Selat Makassar. 

 

I.7 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar penulisan dan pembahasan laporan Tugas Akhir ini mudah dipahami 

pembaca, maka sistematika penulisan laporan ini dibagi sebagai berikut : 
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1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

maksud dan tujuan dari tugas akhir, batasan masalah penelitian, lokasi dan 

waktu pelaksanaan tugas akhir, penelitian terdahulu, serta sistematika 

penulisan laporan. 

2. BAB II TINJAUAN UMUM 

Bab ini memaparkan mengenai geologi regional daerah penelitian, dasar 

teori, sejarah gas hidrat, struktur gas hidrat, lokasi zona gas hidrat, seismik 

refleksi, atribut seismik, Amplitude Variations with offset (AVO), indikator 

geologi dan geofisika dari gas hidrat, dan gas hidrat pada rekaman pengeboran. 

3. BAB III METODOLOGI 

Bab ini memaparkan metodologi yang digunakan dalam penelitian, yang 

di dalamnya mencakup tahapan penelitian, tahap pengumpulan data, tahapan 

pengolahan dan analisis data, tahap interpretasi, diagram alir penelitian, dan 

alat dan bahan dalam penelitian. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan analisis dan hasil dari penelitian yang di dalamnya 

mencakup Bottom Simulating Reflector (BSR), atribut seismik, analisis 

penampang seismik melalui pendekatan AVO, analisis RMS (stacking) 

velocity, analisis kualitatif data sumur ANM-1, analisis sumber daya gas hidrat 

daerah penelitian, dan analisis kondisi geologi daerah penelitian. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini memaparkan kesimpulan yang didapatkan dari tugas akhir yang 

dapat menjawab maksud dan tujuan dari penelitian tugas akhir pada bab 

pendahuluan. Pada bab ini juga terdapat saran terkait penelitian tugas akhir 

yang dilakukan penulis. 

 


