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Buku ini disusun untuk mahasiswa agar mendapatkan 

pengetahuan dasar tentang metode eksplorasi geofisika yang 

juga akan mengenalkan prinsip dasar dan keterbatasan survei 

geofisika. Ilmu geofisika menerapkan prinsip fisika untuk 

mempelajari Bumi. 

Investigasi geofisika bagian 

dalam bumi melibatkan 

pengukuran di atau dekat 

permukaan bumi yang 

dipengaruhi oleh distribusi 

internal sifat fisik. Analisis 

dari pengukuran tersebut dapat mengungkapkan bagaimana 

fisik sifat interior bumi bervariasi secara vertikal dan secara 

lateral. Dengan bekerja pada skala yang berbeda, metode 

geofisika dapat diterapkan pada berbagai investigasi dari studi 

tentang seluruh Bumi (geofisika global; misalnya Kearey& Vine 

1996) untuk menjelajahi kawasan lokal di kerak bagian atas 

untuk teknik atau tujuan lain (mis.Vogelsang 1995, McCann et 

al. 1997). Dalam geofisika metode eksplorasi (juga disebut 

sebagai survei geofisika) dibahas dalam buku ini, pengukuran di 

dalam wilayah yang dibatasi secara geografis digunakan untuk 

menentukan distribusi sifat fisik pada kedalaman yang 

mencerminkan geologi bawah permukaan lokal. Metode 

alternatif untuk menyelidiki bawah permukaan geologi, tentu 

saja, dengan mengebor lubang bor, tapi ini mahal dan hanya 

memberikan informasi secara terpisah lokasi. 
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Survei geofisika, meskipun terkadang rentan terhadap 

ambiguitas besar atau ketidakpastian interpretasi, menyediakan 

cara yang relatif cepat dan hemat biaya cara memperoleh 

informasi yang didistribusikan secara luas geologi bawah 

permukaan. Dalam eksplorasi bawah permukaan sumber daya 

yang dapat dideteksi oleh metode dan menggambarkan fitur-

fitur lokal yang berpotensi menarik tidak ditemukan oleh 

program pengeboran yang realistis. Survei geofisika tidak 

mengabaikan kebutuhan untuk pengeboran tetapi, jika 

diterapkan dengan benar, dapat mengoptimalkan eksplorasi 

program dengan memaksimalkan laju tanah cakupan dan 

meminimalkan kebutuhan pengeboran pentingnya eksplorasi 

geofisika sebagai sarana memperoleh informasi geologi bawah 

permukaan yang begitu 

besar bahwa prinsip 

dasar dan ruang 

lingkup metode dan 

bidang aplikasi utama 

mereka harus dihargai 

ilmuwan Bumi yang 

berlatih. Buku ini 

memberikan jenderal 

pengenalan metode 

geofisika utama di 

digunakan secara luas. 

Buku ini secara khusus 

didesikasikan untuk membantu mahasiswa di Jurusan Teknik 

Geologi IST AKPRIND Yogyakarta agar mengenal cabang ilmu 

kebumian (geosains) lain yang memiliki hubungan dengan 

geologi. Permasalahan yang sering muncul saat kuliah adalah 
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kebingungan mahasiswa tentang hubungan antar ilmu 

kebumian, teori fisika, cara pengambilan data yang akan diolah 

dan diinterpretasikan menjadi model geologi bawah permukaan. 

Sistematika penulisan diawali dari informasi secara umum, teori 

dasar, pembagian pengalaman selama di lapangan, pengolah 

data sederhana dan studi kasus hasil penelitian pribadi yang 

akan dijabarkan. Harapannya, mahasiswa mampu 

mempelajarinya secara mandiri dan bisa bermanfaat bagi 

studinya.  

1.1 Ilmu Geosains secara umum 

Ilmu geosains atau lebih dikenal dengan ilmu kebumian 

dibagi menjagi empat garis besar, yaitu: Geologi, Geofisika, 

Geografi dan Geodesi (Bath, 1973) seperti Gambar. Namun 

dalam perkembangan hingga saat ini juga ada Geomatika dan 

Geokimia. Disebut dengan istilah geosains karena objek yang 

diteliti atau yang dipelajari adalah Bumi (Geo) dengan 

menggunakan pendekatan ilmu sains seperti Fisika, Kimia, 

Matematika, Statistik, Biologi dan atau yang lainnya. Masing-

masing disiplin ilmu memiliki cakupan kajian yang berbeda dari 

sudut pandang keilmuannya. Perbedaan sudut pandang tersebut 

melahirkan metode, cara pengambilan data, pengolahan data 

dan interpretasi yang berbeda pula sehingga ilmu kebumian 

sangat bervarisi namun saling mendukung satu dengan yang 

lainnya. 



 
 

 5 TEKNIK GEOLOGI – FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL 
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA 

 

BAB 1. Pengantar Geofisika Eksplorasi 2021 

 

Gambar 1.1 Animasi Cabang Ilmu Geosains yang dikenal di Indonesia 

(Sumber Gambar: Modifikasi dari http://www.free-powerpoint-

templates-design.com) 

 

 

Empat cabang ilmu kebumian (geosains) yang 

dikemukakan sebelumnya membagi Geofisika menjadi 

beberapa sub, yaitu: Geokosmofisika, Meteorologi, Oceanografi, 

Hidrologi dan Fisika Bumi Padat. Selanjutnya, Fisika Bumi 

Padat yang akan dibahas lebih lanjut dibagi menjadi beberapa 

sub lagi menjadi Gravimetrik, Geokosmologi, Teknofisika, 

Geolistrik, Geomagnetik, Vulkanologi, Seismologi, dan 

Geokosmologi. Buku ini akan fokus membahas tentang 

hubungan antara Geologi, Geofisika dan Fisika (Gambar) Tidak 

semua dari cabang ilmu geofisika atau fisika bumi padat itu akan 

dibahas karena keterbatasan yang ada. Namun tulisan ini 

diharapkan akan membantu mahasiswa geologi mengenal 

geofisika secara umum. Materi yang akan dipelajari dalam buku 

ini merupakan bagian yang sangat kecil namun akan dibahas 

lebih spesifik sesuai kebutuhan di perkuliahan khususnya pada 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
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matakuliah Geofisika Eksplorasi di Jurusan Teknik Geologi, 

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta.  

 
Gambar 1.2. Cabang ilmu geofisika yang masih dibagi-bagi menjadi 

sub pokok bahasan (sumber gambar: http://www.free-powerpoint-

templates-design.com) 

 

 
1.2 Pengenalan Geofisika Eksplorasi  

Benarkah Geofisika itu adalah perpaduan geologi dan fisika? 

Pertanyaan ini sering kali dilontarkan. Jawabannya, bisa 

benar bisa pula tidak. Jika ditinjau dari hubungan ketiga ilmu di 

atas maka memang saling berhubungan. Namun, ketiganya 

memiliki jangkauan materi 

yang relatif berbeda dengan 

masing-masing cabang 

ilmunya. Geofiisika dan 

geologi merupakan salah satu 

cabang ilmu kebumian yang 

sangat luas yang keduanya 

saling melengkapi dengan 

parameter yang berbeda. 
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Sedangkan Fisika pun juga merupakan ilmu alam (sains) yang 

masih bisa dipecah-pecah lagi sesuai materi yang dikaji. Intinya, 

ketiganya berbeda namun saling berhubungan. Selain itu, masih 

ada matematika dan perangkat lunak tertentu yang juga 

dibutuhkan untuk mempelajarinya. Terlepas dari pernyataan di 

atas memang sangat menarik jika ditelaah lebih lanjut karena 

untuk mempelajari geofisika diperlukan juga pengetahuan 

gelogi, fisika, kimia dan matematika.  

Secara garis besar Geofisika merupakan salah satu 

cabang kebumian yang menggunakan teori dan hukum fisika 

serta operasi perhitungan matematika untuk mempelajari sifat 

bumi. Sifat bumi yang dipelajari sangat banyak, seperti sifat 

kelistrikan, kemagnetan, gravitasi, elektromagnet, penjalaran 

gelombang dan lainnya. Namun, hanya ada bebrapa sifat yang 

akan dibahas pada buku ini. Geofisika juga dikenal sebagai salah 

satu ilmu kebumian yang digunakan untuk kegiatan pencarian 

atau eksplorasi potensi sumberdaya alam (geologi), baik yang 

bersifat ekonomis maupun non ekonomis. Sumberdaya geologi 

yang bersifat ekonomis seperti pencarian deposit-deposit minyak 

dan gas bumi atau mineral-mineral ekonomis untuk kebutuhan 

hidup manusia. Sedangkan sumberdaya geologi yang non-

ekonomis berhubungan dengan potensi kebencanaan atau 

kegiatan mitigasi bencana. Berdasarkan kegiatan tersebut, 

geofisika berkembang sangat pesat. Aspek pengukurannya, 

bukan hanya di darat namun juga dilakukan di laut dan di udara.  

1.3 Hubungan Geologi dan Geofisika 

Lingkungan geofisika sangat luas, sedangkan Geofisika 

Ekplorasi merupakan bagian kecilnya. Masyarakat umum lebih 

familiar istilah Geofisika karena sering mendengar istilah ini saat 
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melihat informasi prakiraan cuaca yang disampaikan oleh 

pejabat BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) 

yang menyiarkan via media eletronik maupun media sosial. Hal 

ini tidak salah karena memang ada bagian geofisika yang fokus 

mengkaji tentang cuaca.  

GEOFISIKA merupakan 

ilmu pengetahuan yang 

mempelajari fenomena alam, 

pengukuran dan karakterisasi serta 

penggunaannya untuk pencarian 

suberdaya alam, khususnya ditinjau 

dari aspek-aspek Fisika, geologi dan 

matematika. Dobrin (1988) dalam 

bukunya yang berjudul Introduction 

to Geophysical Prospecting, menyatakan bahwa pelacakan 

geofisika meruoakan suatu seni tentang pencarian deposit-

deposit tersembunyi. Pengertian Geofisika Ekplorasi menurut 

Serrif (1973) merupakan penggunaan metode gravitasi, seismik, 

kemagnetan, kelistrikan dan elektromagnetik untuk pencarian 

sumberdaya geologi.  

Perbedaan umum antara geologi dan geofisika terletak 

pada jenis data dan metode pengukurannya. Geologi melakukan 

pengamatan atau penelitian di permukaan bumi dengan cara 

langsung di lapangan pada batuan secara langsung baik dari 

singkapan batuan yang ditemui di lokasi maupun dari hasil data 

pengeboran serta menganalisis struktur, komposisi bahkan 

sejarah batuan atau gejala geologi itu terjadi di masa lampau. 

Sedangkan geofisika mempelajari bumi melalui sifat-sifat 

fisikanya di bawah permukaan bumi yang tidak dapat terlihat 
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langsung dengan melakukan pengukuran menggunakan 

instrumen tertentu di atas permukaan bumi. Data hasil 

pengukuran kemudian diinterpretasi menjadi sebuah model 

geologi untuk mendapatkan informasi tentang struktur dan 

komposisi lapisan di bawah permukaan bumi.  

 

Gambar 1.3 Contoh Data singkapan di permukaan (Doc. Pribadi) 

Sumber daya geologi yang dimaksud merupakan potensi 

geologi yang ingin diketahui atau dicari keberadaan dan 

posisinya serta akibat yang ditimbulkan atau bahkan asal-

usulnya sehingga bisa dilakukan kegiatan ekploitasi atau lainnya 

sesuai kebutuhan. Sifat potensi geologi dibagi menjadi dua, 

yakni potensi positif dan negatif. Potensi positif dimaknai 

sebagai suatu sumberdaya geologi yang memberikan 

keuntungan untuk kebutuhan hidup manusia dan bersifat 

ekonomis seperti sumber daya mineral, batubara, airtanah, 

panas bumi, minyak bumi dan lainnya. Sedangkan potensi 

negatif dimaknai suatu sumberdaya geologi yang berhubungan 

dengan potensi kebencanaan atau yang tidak memberi nilai 
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ekonomis secara langsung, seperti penyelidikan arkeologi, 

potensi longsor, amblesan dan lainnya.  

Geolog atau lebih sering disebut dengan geologist 

mengamati sebuah singkapan di lapangan untuk menganalisis 

data yang akan dianalisis lebih lanjut. Singkapan merupakan 

batuan yang tersingkap di permukaan bumi, kebedaannya dapat 

di lihat, diraba bahkan langsung dilakukan pengukuran pada 

singkapan tersebut untuk pengambilan datanya menggunakan 

peralatan standart seperti kompas, palu geologi, cairan HCl, 

penggaris dan lainnya (Gambar). Sangat berbeda dengan 

pengambilan data geofisika di lapangan yang objek kajiannya 

berada di bawah permukaan sehingga dibutuhkan instrumen 

tertentu dalam proses akuisisi data. 

 
Gambar 1.4 Contoh salah cara akuisisi data geofisika bawah 
permukaan bumi (Doc. Pribadi) 

Selain itu, dibutuhkan suatu pengukuran langsung 

maupun tidak langsung di lokasi pengamatan. Pengukuran 

langsung dilakukan dengan menggunakan peralatan/instrument 

khusus sesuai dengan metode yang digunakan. Sedangkan 
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pengukuran tidak langsung bisa dilakukan dengan mengolah 

data yang sudah ada, bisa dari data pengukuran sebelumnya 

atau data yang bisa di unduh di internet.  

1.4 Sejarah singkat Geofisika 

Sejarah geofisika dimulai dari Wiliam Gilbert tahun 1600 

yang menyatakan bahwa bumi merupakan sebuah magnet yang 

besar. Sedangkan menurut Isac Newton,  Bumi merupakan 

suatu kumpulan massa yang memiliki gravitasi. Lalu para ahli  

Seismologi mempelajari struktur lapisan bumi berdasarkan 

proses penjalaran gelombang mekanik dalam bumi dan 

membagi lapisan bumi menjadi tiga 

bagian: kerak, mantel dan inti bumi. Ilmu 

geofisika juga mengalami perkembangan 

yang sangat pesat dari segi pengukuran 

mulai jaman perang Perang Dunia I. 

Jaman ini pengukuran sudah 

menggunakan teknologi Perekaman 

seismik, metode magnetik, radar untuk 

kebutuhan militer.  

Setelah Perang Dunia II karena 

Kebutuhan akan Hidrokarbon meningkat 

tajam maka mulai dilakukan pencarian-

pecarian hidrokarbon sehingga kegiatan ekplorasi menjadi 

kebutuhan dan terus mengalami perkembangan yang sangat 

signifikan. Hal tersebut juga diimbangi dengan penggunaan 

berbagai macam teknologi instrumentasi dan komputasi menjadi 

hal yang tidak terpisahkan dari geofisika. Tahun 1960-an, lahir 

teori tektonik lempeng yang membahas tentang fenomena 

gunung api dan kegempaan. Perkembangan selanjutnya di 
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1980-an mulai dikenal tomografi seismic untuk keperluan 

memetakan interior atau bagian dalam bumi. Hingga saat ini, 

metode geofisika terus berkembang dan makin bervariasi. 

Perangkat lunak dan peralatan yang digunakan juga mengikuti 

perkembangan sesuai kebutuhan jaman.  

1.5 Lingkungan Geofisika 

Lingkungan geofisika sangat luas sehingga menjadi suatu 

ilmu sendiri yang menjadi sebuah program studi di beberapa 

kampus. Tujuan adanya matakuliah geofisika eksplorasi di 

Jurusan Teknik Geologi agar antar ilmu kebumian bisa saling 

berkolaborasi dalam mempelajari bumi beserta 

kemisteriusannya sehingga pada dasarnya ilmu kebumian saling 

mendukung dan berkontribusi. Matakuliah geofisika eksploasi 

merupakan bagian kecil dari ilmu geofisika yang fokus 

membahas beberapa metode geofisika untuk kegiatan 

eksplorasi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa 

beberapa cabang dari geofisika seperti pada Tabel.  

Tabel 1.1 Ilmu cabang geofisika dan materi yang dikaji 

Ilmu cabang 

Geofisika 

Materi 

Meteorologi Mempelajari tentang keadaan udara 

Hidrologi Mempelajari airtanah di permukaan dan 

di bawah permukaan 

Seismologi Mempelajari tentang ilmu kegempaan 

serta gelombang-gelombang elastis 

yang berasal dari bawah permukaan 

Volkanologi Mempelajari tentang gunung api serta 

fenomena yang berkaitan dengan 

keilmuan fisika 

Medan potensial bumi 

dan lainnya 

Mempelajari sifat kemagnetan dan 

gravitasi bumi dengan ilmu fisika. 
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1.6 Metode-metode Geofisika 

Berdasarkan sifat sumber yang digunakan metode 

geofisika dibagi menjadi dua, yaitu metode aktif dan metode 

pasif. Metode aktif menggunakan sumber aktif seperti 

menginjeksikan arus listrik, menggunakan peledak dan 

membuat sumber getaran ke dalam bumi untuk merekam 

respon dari bumi. Contoh metode aktif yaitu: Metode geolistrik 

resistivitas, metode induced polaritation (IP) dan seismik aktif 

(seismic refleksi/seismic pantul). Pada metode geolistrik 

resistivitas dan IP, arus listrik diinjeksikan ke dalam bumi 

dengan perantara eletroda yang terbuat dari stainless steel.  

Arus yang diinjeksikan akan 

direspon oleh batuan-batuan di 

bawah permukaan bumi dengan 

melakukan pengukuran nilai 

potensialnya sehingga akan 

didapatkan nilai hambatan dan 

akan dilakukan perhitungan nilai 

resistivitas batuan untuk dilakukan 

interpretasi model geologinya. Materi ini akan di bahas pada bab 

berikutnya. Sedangkan pada seismik aktif, sumber yang 

digunakan berupa dinamit untuk mengetahui penjalaran 

gelombangnya. Metode geofisika pasif terdiri dari beberapa 

metode antara lain: Metode eletromagnetik, metode medan 

potensial dan metode seismic pasif. Metode elektromagnetik 

contohnya: Magnetotellurik (MT), Control Source Audio 

Magnetotellurik (CSAMT), Very low frequency (VLF), Ground 

Penetration Radar (GPR) dan lainnya. Sedangkan metode medan 

potensial terdiri dari dua metode, yaitu: Metode magnetik dan 
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Metode Gravitasi. Metode seismik pasif juga banyak variasinya, 

seperti seismik refraksi/seismic bias 

Tabel 1.2 Metode Geofisika  

Metode Parameter Pengukuran Sifat Fisika yang dicari 

Seismik Waktu tempuh gelombang 
seismic pantul/bias 

Densitas dan modulus 
elastisitas, yang 
menentukan kecepatan 

perambatan 
gelombang seismik 

Gravity Variasi spasial kuat medan 
gravitasi bumi 

Densitas/massa jenis 
atau berat jenis 

Magnetik Variasi spasial dalam kuat 
medan geomagnetik 

Suseptibilitas magnetik 

Electrical   

- Resistivitas Resistensi bumi Konduktivitas listrik 

- Induced 
polarization (IP) 
atau Polarisasi 
Terimbas 

Polarisasi Tegangan Kapasitansi listrik 

- Self Potential Potensial listrik Konduktivitas listrik 

- Electromanetic Respon radiasi 
elektromagnetik 

Konduktivitas listrik 
dan induktansi 

- Radar Waktu tempuh pulsa radar 
dipantulkan 

Konstanta dielektrik 

 

1.7 Kerumitan-kerumitan pada Metode Geofisika  

Beberapa hal yang membuat metode geofisika memiliki 

kerumitan tersendiri. Kerumitan mulai muncul jika mulai melihat 

atau mempertimbangkan hal-hal berikut: Akurasi, ambiguitas, 

anisotropi, dimensi, pengukuran kombinasi, inatrumentasi dan 

komputasi, variasi terhadap waktu dan data. Akurasi yang 

rumit ditemukan pada data-data yang bekerja pada orde waktu 

yang sangat kecil. Ambiguitas sangat sering terjadi saat 

interpretasi data karena data yang sama bisa saja dihasilkan 

dari objek yang berbeda.  Anisotropi juga mempengaruhi 

kerumitan karena nilai parameter fisis sangat bervariasi 

terhadap arah. Instrumentasi dan komputasi juga 

memberikan dampak yang sangat besar dalam data yang 
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dihasilkan serta diinterpretasikan karena penggunaan di 

lapangan, selain masalah akurasi, peralatan geofisika juga harus 

handal, kompak dan terpercaya. Komputasi sangat penting 

karena data perlu diproses lebih lanjut sebelum diinterpretasi. 

Jika data pengukuran tidak bagus maka hasil interpretasi juga 

akan jauh dari keadadaan bawah permukaan yang akan 

dimodelkan. Sehingga dikenal istilah garbage in garbage out 

artinya data yang masuk salah (sampah) maka hasilnya juga 

salah (sampah). Pengukuran kombinasi dalam geofisika 

sering dilakukan untuk 

mendukung satu metode 

dengan beberapa metode 

lainnya. Kombinasi metode 

diperlukan untuk meyakinkan 

atau memperkuat data-data lain 

dalam penafsiran. Dimensi pada 

daerah tertentu akan memiliki 

orde satuan hingga kilometer 

sedangkan pada pengukuran 

lainnya bisa satuan meter 

karena daerah pengukuran memiliki orde beberapa kilometer 

dengan variasi topografi yang ekstrim. Ukuran data yang besar 

hingga berode gigabite (GB) sehingga perlu penanganan khusus. 

Selain masalah kerumitan yang telah disebutkan ada juga 

kerumitan mengenai variasi terhadap waktu ada yang sangat 

singkat ada pula yang sangat lama. Fenomena waktu yang 

sangat singkat seperti gempabumi sedangkan enomena waktu 

yang sangat lama seperti variasi medan magnet bumi.  
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1.8 Tantangan bagi Geosains 

Adanya perkembangan teknologi dan pengetahuan yang cepat 

Perkembangan teknologi yang cepat menuntut para 

geosains untuk mengikuti perkembangan tersebut baik 

keterbaruan informasi maupun teknologi. Hal ini berkaitan 

dengan perangkat lunak maupun peralatan yang dipakai untuk 

kegiatan eksplorasi, ekploitasi maupun segala hal yang 

berhubungan dengan keilmuan dalam kebumian. Jika tidak 

mampu mengikuti perkembangan yang ada saat ini maka akan 

tertelan jaman dan tertindas dengan teknologi. Seperti halnya 

penggunaan gadged saat ini yang perkembangannya sangat 

signifikan dibarengi dengan kecaanggihan perangkat dan 

layanan internet. Meskipun di balik itu semua ada nilai positif 

dan negatifnya. Pesannya adalah geosains dituntut untuk 

mampu terus belajar jika tidak ingin tertinggal.  

Mau menjadi spesialis atau pengetahuan umum 

  Saat masih menjadi mahasiswa, calon geosains, akan 

diberi banyak sekali bekal keilmuan secara umum dalam 

menghadapi dunia kerja 

atau dunia keilmuan ke 

depannya. Bekal 

matakuliah dan praktikum 

yang ada akan membawa 

dalam suatu „kecintaan‟ 

pada salah satu keahlian 

atau sering disebut dengan 

“Kelompok Bidang 
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Keahlian (KBK)‟. Tujuannya calon geosains mampu mengenali 

diri untuk menentukan bidang apa yang ingin ditekuni secara 

spesifik sehingga menjadikan ilmu yang didapat mengerucut dan 

menjadi spesialis di bidang itu. Kalau di sitilah kedokteran sering 

terdengan profesi “dokter spesialis jantung, spesialis mata dan 

lain sebagainya”. Jika pada mahasiswa geologi mungkin akan 

terbagi menjadi beberapa kelompok studi: spesialis hardrock 

atau spesialis softrock, ahli vulkanologi, fokus di mitigasi 

bencana, ahli airtanah atau lainnya. Pada geofisika mungkin 

spesialis seismic atau non seismic, seismologi dan lain-lain. Atau 

bisa jadi “dokter umum” yang mengetahui segala hal secara 

umum namun tidak detail. Keputusan tersebut harus diambil 

untuk mengetahui jati diri calon geosains dalam mempersiapkan 

diri di dunia kerja meskipun kelak bisa berkarir di dunia 

kebumian atau tidak, setidaknya mengenali jati diri akan 

menentukan mata kuliah yang diambil, judul seminar dan judul 

skripsi.”‘Lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa 

yang kamu lakukan hingga bekerja/belajar terasa 

bermain”.    

Bergesernya eksplorasi dari sumber energi dan mineral ke 

ekplorasi air 

 Sumber energi yang tak terbarukan menjadi sebuah 

tantangan sendiri sehingga kebutuhan akan energy dan mineral 

yang membutuhkan banyak dana dalam kegiatan eksplorasi 

juga kedepannya mungkin akan bergeser ke eksplorasi air. Air 

merupakan unsur utama dalam kehidupan sehingga tidak akan 

pernah berhenti dalam pencariannya. Kalau dilihat keadaan saat 

ini (tahun 2021) harga bahan bakar minyak di Yogyakarta relatif 

Rp 7.650-Rp. 10.000 per liter sedangkan kalau kita membeli air 
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mineral dalm botol kemasan 

harganya berkisar Rp. 5.000-

Rp. 10.000 tergantung lokasi 

penjualan. Harga tersebut 

sudah menunjukkan bahwa air 

relatif lebih mahal dibandingkan 

dengan bahan bakar minyak 

subsidi. Perbandingan itu dilihat 

dari kegiatan eksplorasi hingga sampai ke tangan konsumen. 

Eksplorasi bahan bakan minyak sangat rumit dan membutuhkan 

teknologi yang tinggi dan canggih sehingga biaya untuk itu 

semua sangatlah mahal sehingga untuk sampai ke konsumen 

dengan harga terjangkau harus di subsidi oleh pemerintah. 

Sedangkan untuk ekplorasi air lebih sederhana dan relatif lebih 

mudah didapatkan serta teknologi dalam kegiatan eksplorasinya 

cenderung lebih simple dan baiayanya relatif lebih murah dari 

bahan bakar minyak. Namun untuk sampai ke konsumen tidak 

perlu subsidi pemerintah. Masalahnya harga saat sampai ke 

konsumen relatif sama. Kesimpulannya, air relatif lebih mahal 

dari bahan bakar minyak. Sehingga masa depan airtanah 

kemungkinan akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri di dunia 

eksplorasi. 

Eksplorasi mulai berkembang ke masalah lingkungan 

  Ketika menjadi geosainstis persiapkan beberapa rencana 

A jika bercita-cita akan kerja di dunia perminyakan atau 

pertambangan. Namun, rencana B, C, D hingga Z juga harus 

dipersiapkan karena saat lulus kuliah justru  peluang dan 

kesempatan adalah yang utama. Eksplorasi saat ini mulai 

berkembang ke masalah lingkungan dan geotek karena 
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banyaknya insfratruktur yang dibangun oleh pemerintah mau 

pun swasta. Pembangunan yang baik tentunya akan dikirkan 

tingkat keamanan 

hingga kelayakan 

terhadap 

lingkungannya. 

Peran geosains juga 

dibutuhkan 

dibidang tersebut 

seperti rekayasa 

pembangunan sebuah gedung agar tahan terhadap gempa atau 

bencana lainnya dan tidak pula pembangunan itu merusak 

lingkungan. Seperti kegiatan ekplorasi di bidang 

geothermal/panas bumi yang cenderung keberadaannnya di 

hutan lindung atau kawasan yang dilindungi sehingga perlu 

dipikirkan bagaimana agar pembangkit listrik tenaga panas bumi 

tetap bisa dikembangkan namun tidak merusak hutan 

disekitarnya. Isu lingkungan pun saat ini menjadi daya tarik 

sendir bagi para peneliti kebumian khususnya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan.  

Bencana alam, baik dalam skala lokal maupun global juga akan 

menjadi hal yang harus dikaji dan diperhatikan 

Indonesia merupakan negara yang sering terjadi bencana 

seperti letusan gunung api, Tsunami, longsor, banjir, 

kekeringan, puting beliung, gempa dan lain sebagainya. 

Bencana-bencana tersebut bisa saja terjadi di daerah tertentu 

secara lokal namun ada pula yang secara global sehingga 

menjadi hal yang harus dikaji dan diperhatikan secara khusus. 

Persiapan dalam menghadapinya atau kegiatan mitigasi bencana 
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sangat diperlukan agar tidak memakan banyak korban, baik jiwa 

maupun harta. Tindakan mitigasi bencana bagi geosains bisa 

berupa pendeteksian dini, pembuatan alat pengukuran/sensor, 

pemantauan atau monitoring dan lainnya serta penelitian-

penelitian terkait yang bisa 

bermanfaat bagi perkembangan 

keilmuan yang juga membawa misi 

kemanusiaan mengingat banyak 

sekali warga yang belum “melek” 

bencana. Hal tersebut menjadi 

pekerjaan rumah bagi para 

geosains. 

 

Kuis  

1. Apa yang Anda pahami 

tentang geofisika. 

Ceritakan atau jelaskan 

versi Anda sendiri! 

2. Jelaskan apa kaitan antara 

Fisika, Geologi dan Geofisika! 

3. Jelaskan perbedaan dan persamaan antara geofisika dan 

geologi! 

4. Sebutkan jenis-jenis metode geofisika beserta aplikasinya 

dalam kegiatan eksplorasi sumber daya geologi. 


