
BAB II 

GEOLOGI REGIONAL DAERAH PENELITIAN 

 

 

2.1 Stratigrafi Regional Cekungan Sumatera Selatan 

Posisi C ekungan Sumatera Selatan yang merupakan lokasi penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 
 

Gambar 2.1 Indeks Peta Cekungan Sumatera Selatan, (Bishop, 2001)
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Secara regional ada beberapa formasi yang menyusun Cekungan Sumatera 

Selatan diantaranya : 

1. Komplek Batuan Pra-Tersier 

Kompleks Pra-Tersier merupakan batuan dasar (basement rock) Cekungan 

Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan yang tersusun atas batuan beku 

Mesozoikum, batuan metamorf Paleozoikum - Mesozoikum, dan batuan 

karbonat. Pada beberapa tempat menunjukkan strata berumur Kapur Akhir 

sampai Paleosen-Eosen Awal ditindih oleh batuan Tersier dan dikelompokkan 

bersama batuan Pra-Tersier. 

 

2. Tuf Kikim dan Lemat Tua 

Nama Lemat sekarang penggunaannya terbatas pada Lemat Muda, sedangkan 

Tuf Kikim disebut sebagai Lemat Tua yang tersingkap di Gunung Gumai dan 

Sumur Laru. Formasi Lemat tersusun atas klastika kasar berupa  batupasir,  

batulempung, fragmen batuan, breksi, lapisan tipis batubara dan tuf yang 

semuanya diendapkan pada lingkungan kontinen. Formasi Lemat terbentuk 

dengan batas yang tidak jelas akibat penipisan dan pengangkatan. Anggota  

Lemat terdapat di atas kedua sayap Antiklin Pendopo. Bagian  distal  cekungan  

merupakan kontak dengan Formasi Talangakar yang diinterpretasikan  sebagai 

paraconformity. 

 

3. Formasi Talangakar 

Formasi  Talangakar  terbentuk  secara  tidak  selaras (paraconformity) di  atas  

Formasi Lemat atau Batuan Pra-Tersier  dan selaras di bawah Formasi Telisa 
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atau Anggota Gamping Basal Telisa / Baturaja. Formasi Talangakar tersusun 

atas batupasir dataran delta, batulanau dan serpih. Formasi Talangakar 

berhubungan secara selaras terhadap Formasi Telisa dan kontaknya sulit 

ditemukan karena perubahannya terjadi secara gradual bukan secara tajam. 

Ketebalan Formasi Talangakar berkisar antara 1500 – 2000 feet (460 – 610 m) di 

dalam beberapa areal cekungan. 

 

4. Formasi Baturaja (Anggota Batugamping Basal Telisa) 

Formasi ini diendapkan pada kala Miosen Awal menumpang secara  tidak 

selaras di atas batuan Pra-Tersier  atau secara selaras di atas Formasi 

Talangakar. Formasi ini tersusun atas batuan karbonat sedangkan bagian bawah 

umumnya tersusun atas serpih dengan lapisan tipis batugamping. Ketebalan 

formasi ini berkisar antara 250 – 400 feet (60 – 75 m) dan juga adanya 

penambahan ketebalan sebesar 200 – 400 feet (20 – 120 m) yang umumnya 

dijumpai pada batugamping yang diakibatkan oleh relief topografi yang tidak 

teratur dari batuan Pra-Tersier. 

 

5. Formasi Gumai 

Formasi  Gumai  merupakan  unit  Tersier  dengan penyebaran luas dan 

pengendapannya terjadi saat transgresi laut maksimum. Formasi ini dicirikan 

oleh serpih fossil ferous dan terdapat lapisan batugamping yang mengandung  

galukonit. Pada tepi dan area paparan cekungan dijumpai fasies laut dangkal 

tersusun atas batulanau, batupasir halus serta batugamping yang tedapat bersama 

serpih. Formasi ini terbentuk  pada laut dangkal pada kala Miosen Tengah 
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dan Miosen Akhir, memiliki ketebalan berkisar antara 6000 – 9000 feet (1800 

– 2700 m). 

 

6. Formasi Palembang 

Formasi Palembang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut : 

1) Palembang Bawah (Air Benakat) 

Formasi ini diendapkan selama fase awal siklus  regresi dan tersusun atas 

serpih dengan batupasir glaukonitan, dan lapisan batugamping  yang  pada  

bagian dasarnya diendapkan pada lingkungan neritik dan berangsur sampai 

lingkungan pengendapan laut dangkal (shallow marine) pada bagian  atasnya. 

Kontak  bagian  atas  formasi dengan  Formasi Middle Palembang yang 

merupakan kontak litologi dengan ditemukannya batubara pada Formasi 

Middle Palembang di Sumatera Selatan. Sedangkan bagian bawah formasi 

berbatasan dengan Formasi Telisa. 

2) Palembang Tengah (Middle Palembang) 

Formasi Middle Palembang diendapkan pada lingkungan laut dangkal 

(shallow marine) -payau (brackish) didasarnya, dataran delta, dan lingkungan 

pengendapan non marine  (lingkungan darat) yang tersusun atas batupasir, 

batulempung, dan lapisan-lapisan batubara. Batas Formasi Middle Palembang 

di selatan cekungan ditandai oleh lapisan batubara dan pada daerah Palung 

Jambi dimana strata ekuivalen kontak biasanya diatasnya dibatasi oleh 

batupasir glaukonitan dari Formasi Lower Palembang. Ketebalan formasi 

bervariasi tergantung pada posisi dan penentuan kontaknya serta mencapai 

ketebalan maksimum 1500-2500 feet (450-750 m). 
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3) Palembang Atas (Upper Palembang) 

Formasi ini diendapkan selama orogenesa Plio-Pleistosen dan dihasilkan 

dari  erosi Pegungan Barisan dan Gunung Tigapuluh serta lipatan-lipatan yang   

terangkat selama orogensa tersebut. Unit ini terbentuk pada antiklin. Formasi 

Upper Palembang tersusun atas batupasir tufaan, lempung,  kerikil, dan 

batubara dengan ketebalan dan komposisi yang bervariasi. Kontak dibagian 

dasar formasi   biasa ditentukan pada bagian paling bawah lapisan tuf paling 

tebal. 

 

Gambar 2.2 Kolom Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan



2.2 Struktur Geologi Regional 

 

Terdapat 3 fase tektonik yang membentuk stuktur regional Cekungan 

Sumatera Selatan, yaitu : 

1. Proses Orogenesa Mesozoikum Tengah adalah penyebab metamorfosa batuan-

batuan endapan Pleozoikum dan Mesozoik. Semua gejala Pra-Tersier tersebut 

membentuk rangka struktur Pulau Sumatera. 

2. Proses tektonik kedua terjadi pada Akhir Kapur – Awal Tersier, pada  

episode  ini  dihasilkan  struktur  geologi  yang  diakibatkan oleh  gaya  tarik  

(tension),  yaitu  berupa  graben  dan blok  sesar yang   terbentuk   baik   di   

Cekungan   Sumatera   maupun   di Cekungan  Sunda.  Secara  umum  arah  

trend  dari  sesar  dan graben berarah utara – selatan dan barat laut- tenggara. 

3. Proses tektonik yang terakhir terjadi pada waktu orogenesa Plio– Plistosen, 

struktur geologi yang dihasilkan pada orogenesa ini berupa   sesar dan lipatan 

yang mempunyai arah baratlaut. Proses konvergen antara lempeng samudera 

India dengan Sumatera yang merupakan bagian dari lempeng Asia Tenggara 

menyebabkan  terangkatnya  Bukit  Barisan.  Struktur  yang terbentuk pada 

episode ini merupakan struktur muda (young structure) dan merupakan 

struktur yang dominan yang ada pada Cekungan  Sumatera. Tektonik ketiga 

dimulai  dari awal Tersier sampai Miosen yang diikuti oleh proses penurunan 

cekungan dan pengendapan sedimen Tersier. 
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2.3 Petroleum System Cekungan Sumatera Selatan 

2.3.1 Batuan Induk (Source Rock) 

Hidrokarbon di Cekungan Sumatera Selatan berasal dari batuan induk 

yang potensial berasal dari batulempung hitam Formasi Lemat (De Coster, 

1974),   lignin (batubara), batulempung Formasi Talangakar dan batu lempung 

Formasi Telisa. Formasi Lemat mengalami perubahan fasies yang cepat ke 

arah lateral sehingga bertindak sebagai batuan  induk yang baik dengan 

kandungan material organiknya 1,2-3%. Landaian suhu berkisar 4,8 – 5,3 

oC/100 m, sehingga kedalaman  pembentukan  minyak yang komersil terdapat 

pada kedalaman 2000-3000 m. Sistem pemanasan (kitchen) batuan induk di 

Cekungan Sumatera Selatan adalah akibat panas yang dihasilkan oleh bidang-

bidang sesar yang terbuka pada graben/half graben, sehingga cukup untuk 

menghasilkan hidrokarbon. 

2.3.2 Migrasi 

 Migrasi hidrokarbon di Cekungan Sumatera Selatan ditafsirkan sebagai 

migrasi lateral dan atau migrasi vertikal. Migrasi lateral terjadi pada bagian dalam 

cekungan. Akibat migrasi ini, terjadi pengisian  hidrokarbon pada  perangkap-

perangkap stratigrafi yang terbentuk  pada zona engsel (hinge  zone).  Migrasi 

secara vertikal terjadi melalui bidang patahan dan bidang ketidakselarasan antara 

batuan dasar dengan lapisan sedimen di atasnya. Migrasi sekunder memegang 

peranan penting dalam proses akumulasi dan pemerangkapan hidrokarbon 

mengingat posisi perangkap merupakan daerah tinggian purba (old basement 

high). 
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2.3.3 Batuan Reservoar 

Lapisan  batupasir  yang  terdapat  dalam  Formasi  Lemat,  Formasi 

Talangakar, Formasi Palembang Bawah dan Palembang Tengah dapat menjadi 

batuan reservoar pada Cekungan Sumatera Selatan. Pada Sub Cekungan Jambi, 

produksi terbesar terdapat pada batuan reservoar Formasi Air Benakat. Formasi 

Telisa memiliki interval reservoar dan lapisan penutup bagi reservoar Foramasi 

Baturaja. Pada Sub Cekungan Palembang produksi minyak terbesar terdapat pada 

batuan reservoar Formasi Talangakar dan Baturaja. Porositas Lapisan batupasir 

berkisar antara 15-28 %. 

2.3.4 Batuan Penutup (Seal Rock) 

Batuan penutup pada umumnya merupakan laisan lempung yang tebal dari 

Formasi Telisa, Formasi Palembang Bawah dan Formasi Palembang Tengah. 

Selain itu, terjadinya perubahan fasies ke arah lateral atau adanya sesar-sesar 

dapat juga bertindak sebagai penutup atau tudung. Lempung pada Formasi Telisa 

menjadi penutup pada reservoar karbonat Formasi Baturaja. 

2.3.5 Jenis Perangkap 

Pada umumnya perangkap hidrokarbon di cekungan Sumatera Selatan 

merupakan struktur antiklinal dari suatu antiklinorium yang terbentuk pada Pilo-

Pleistosen  seperti pada Formasi  Palembang Tengah. Stuktur sesar, baik normal 

maupun  geser, dapat bertindak sebagai perangkap minyak. Perangkap stratigrafi 

terjadi pada batugamping terumbu Formasi Baturaja, bentuk kipas Formasi 

Lemat, bentuk membaji Formasi Palembang Bawah dan Formasi Talangakar, dan 

lena dari batupasir karena perubahan fasies pada Formasi Talangakar. 


