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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

2.1 Sejarah Perusahaan  

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah banyak dilakukan 

penyelidikan tentang tenaga panas bumi Indonesia khususnya oleh para ahli-

ahli Geologi Belanda pada saat itu.  Fokus pencarian dilakukan didaerah 

Kamojang, hal ini dilakukan karena daerah Kamojang pada saat itu 

banyaknya muncul sumber-sumber air panas. Keberadaan sumber air panas 

tersebut  kemudian  digunakan oleh para ahli-ahli Geologi Belanda  untuk 

melakukan eksplorasi awal tenaga panas bumi Indonesia. Keberadaan 

sumber-sumber air panas tersebut, akhirnya membuat keinginan pemerintah 

Hindia Belanda  untuk melakukan pengeboran. Hingga akhirnya pada tahun 

1926 pemerintah Hindia Belanda melakukan pemboran dangkal dengan 

kedalaman 66 meter sampai 128 meter. Pemboran berjalan sukses dan 

menghasilkan sebanyak 5 titik lubang bor sisa dari kegiatan pemboran yang 

dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu masih bermanfaat 

hingga saat ini, yaitu dengan dimanfaatkanya sumur Geothermal  panas 

bumi kamojang 3 (KMJ-3) yang memiliki kedalaman sekitar 60 meter dengan 

suhu yang dihasilkan sebesar 1400C dan tekanan sebesar  2,5 kg/cm2. 

Selanjutnya setelah era awal  kemerdekaan banyak upaya yang 

dilakukan untuk mengolah sumber daya alam panas bumi Indonesia, tetapi 

dikarenakan tenaga-tenaga ahli  teknik Indonesia  masih kurang sehingga 
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mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan  kerjasama dengan 

Pemerintah Selandia Baru yang memiliki teknologi dan tenaga ahli 

Geothermal yang cukup handal. Sehingga akhirnya pada tahun 1971 

pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Selandia 

Baru melakukan kerja sama dan penandatanganan perjanjian kerja bersama 

antara New Zealand Geothermal Project dan Geological Survey Of Indonesia 

yaitu, suatu badan yang dibentuk untuk memanfaatkan sumber-sumber 

tenaga panas bumi di Indonesia. Inilah untuk pertama kalinya para insinyur-

insinyur pertama Indonesia berhasil melakukan pemboran Geothermal dalam 

usahanya untuk menghasilkan tenaga panas bumi di Indonesia .Berdasarkan 

dari hasil penelitian bersama yang dilakukan di daerah Kamojang Kabupaten 

Bandung, Provinsi Jawa Barat antara pihak Pertamina dan Enex  setra GSI 

pada tahun 1972-1975 diketahui bahwa daerah Kamojang merupakan 

daerah penghasil tenaga Panas Bumi yang sangat  potensial digunakan 

untuk pembangkit tenaga listrik tenaga panas bumi atau PLTPB sehingga 

pada saat ini tenaga panas bumi Kamojang masih dapat dinikmati oleh 

masyarakat Indonesia dan khususnya daerah Jawa Barat.  

 

2.2 Lokasi dan Kesampain daerah  

Secara administratif  pemerintahan  daerah lokasi operasional 

PT.Pertamina Geothemal Energi unit area Kamojang berada pada Kampung 

Kamojang Desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung Provinsi 

Jawa Barat. Lokasi PT.Pertamina Geothemal Energi  berada disekitar Kawah 

Kamojang. Sedangkan secara Astronomis PT.Pertamina Geothemal Energi 
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unit area Kamojang  berada pada koordinat 107o10,5’ – 107o31,5’ BT dan 

7o5,5’ – 7o16,5’ LS . Untuk menempuh kelokasi dapat menggunakan 

kendaran roda dua seperti sepeda motor maupun dengan kendaran roda 

empat seperti angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Perjalanan dapat 

ditempuh dengan melewati  jalan Pasteur  menuju jalan Soekarno Hatta 

serta melewati jalan Raya Cibiru menuju jalan Rancaekek, dan jalan Raya 

Cicalengka menuju kota Garut . 

Setelah memasuki kota Garut perjalan dilanjutkan dengan melalui 

jalan Raya Kadungora serta jalan Raya Leles  dan jalan Otoiskandardinata 

serta jalan Raya Samarang lalu menuju jalan Kamojang. Untuk mengetahui 

letak dan posisi PT Pertamina Geothermal Energy Kamojang dapat melihat 

peta kesampaian daerah yang berada pada halaman selajutnya.    
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2.3     Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi perusahaan di PT.Pertamina Geothermal Energy 

Kamojang dipimpin oleh seorang manager operasional  yang membawahi 4 

depertemen utama yaitu departemen rekayasa,departemen operasi, 

depertamen keuangan dan departemen pelayanan umum. Keempat 

departemen ini bekerja guna mengoptimalkan penggunaan energi panas 

bumi Kamojang, agar dapat beroperasi secara maksimal. Adapun struktur 

organisasi dan pembagian tugas di PT.Pertamina Geothermal Energy 

Kamojang adalah sebagai berikut : 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2.2 
Struktur Organisasi Perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy 
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2.4 Geologi Regional      

 Van Bemmelen (1949) membagi Jawa Barat menjadi 4 zona dari arah 

utara ke selatan yaitu pengunungan selatan zona Bandung zona Bogor dan 

dataran pantai timur secara regional daerah Kamojang dapat dimasukan 

kedalam dataran tinggi Garut,  yang ditutupi oleh Endapan Vulkanik Kuarter   

dan termasuk kedalam Zona Bandung Tengah. Selanjutnya Van Bemmelen 

(1949) berpendapat bahwa terbentuknya tatanan bentang alam khususnya 

didaerah Garut dikontrol oleh aktivitas vulkanik, yang berlangsung pada 

kuarter sekitar 2 juta tahun yang lalu hingga sampai saat ini. 

Tatanan Geologi menurut Robert (1988) menyebutkan bahwa 

lapangan panas bumi Kamojang terletak diantara serangkaian gunung api 

besar dengan panjang 15 km dan lebar 4,5 km. Daerah tersebut dibatasi 

oleh Gunung Rakutak disebelah barat dan Gunung Guntur disebelah timur. 

Rangkaian pegunungan ini disusun oleh sejumlah gunung api yang berjajar 

dari arah barat ke arah timur meliputi Gunung Rakutak, Gunung Gandapura 

Gunung Guntur, dan Gunung Masigit. Gunung Rakutak memiliki umur yang 

lebih tua dibanding dengan Gunung Guntur dan keduanya masih aktif 

geologi area Geothermal Kamojang dan sekitaranya disusun dari Endapan 

Precaldera dan Post Caldera. 

Adapun peta Geologi regional  daerah penelitian dapat dilihat pada 

halaman selajutnya . 
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2.5 Strartigrafi Daerah Kamojang 

 Startigrafi daerah Komojang berdasarkan peta yang dibuat Direktorat 

Vulkanologi dan PT Pertamina (1977) membagi daerah kamojang menjadi 3 

satuan yaitu : 

1. Formasi Pangkalan terletak sebelah barat daya Danau Pangkalan 

terbentuk Morfologi bukitan curam dengan puncak ketinggian 1653 

mdpl dengan Litologi batuan berupa batuan andesit piroksen, batuan  

andesit, batuan basalt, dan batuan piroklastik.  

2. Formasi Guntur posisinya terletak lebih muda terhadap satuan batuan 

vulkanik Bangkalan dan terletak disebelah timur Danau Pangkalan 

dengan puncak ketinggian 1700 mdpl dengan litologi berupa lava 

andesit, piroksen, andesit, basaltik, andesit porfiri  sebagai hasil 

kegiatan vulkanik.  

3. Formasi Kendang, merupakan satuan batu termuda dari keseluruhan 

satuan batuan yang tersingkap didaerah Danau Bangkalan dengan 

litologi berupa aluvium dan vulkanik. 
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