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PENDAHULUAN 
  

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak dan gas di dunia. 

Minyak dan gas tersebut sebagian besar terbentuk di batuan sedimen. Dimana 

biasanya batuan sedimen terakumulasi di delta-delta atau lingkungan yang 

telah berubah secara struktur akibat proses tektonik dan pergeseran bumi, 

sehingga membentuk sebuah tempat pengendapan yang biasanya disebut 

cekungan, dan proses terbentuknya selama jutaan tahun, sehingga untuk 

mendapatkan minyak dan gas bumi maka dicari cekungan-cekungan atau delta-

delta besar yang berpotensi menghasilkan minyak dan gas bumi. 

Cekungan-cekungan besar di Indonesia salah satunya adalah cekungan 

Sumatera Selatan, di cekungan ini banyak sekali blok – blok yang dibagi- bagi 

karena merupakan tempat terakumulasinya minyak dan gas, contohnya di 

lapangan HYS yang merupakan milik PT. Medco E&P yang berada di blok 

Sumatera ekstension, yang mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas 

sejak beberapa puluh tahun yang lalu, karena lapangan tersebut merupakan 

salah satu lapangan yang berletak di Musi platform yang merupakan 

merupakan daerah cekungan  penghasil minyak dan gas, maka dari itu 
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dilakukan banyak usaha dan metode untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi 

dan produksi untuk mendapatkan minyak dan gas alam tersebut. 

Salah satu metode untuk eksplorasi minyak dan gas bumi adalah metode 

seismik refleksi yang dapat menggambarkan kondisi geologi bawah 

permukaan secara baik. Interpretasi data seismik, kegiatan yang dimulai 

dengan penelusuran horison, pembacaan waktu, dan plotting pada penampang 

seismik yang hasilnya disajikan atau dipetakan pada peta dasar yang berguna 

untuk mengetahui struktur atau model geologi bawah permukaan yang 

selanjutnya dapat diproses lebih lanjut untuk perkiraan ada tidaknya minyak 

dan gas serta penghitungan cadangan di daerah tersebut 

Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, banyak dikembangkan teknik 

dan software yang secara otomatis mempermudah dalam proses interpretasi 

kondisi geologi bawah permukaan, tetapi dalam penelitian ini dikhususkan 

menggunakan teknik interpretasi secara manual untuk mendalami konsep dasar 

pemetaan kondisi geologi bawah permukaan, yang  nantinya diharapkan dapat 

menginterpretasikan struktur geologi di bawah permukaan dan pemetaan 

secara dasar pada lapangan HYS yang terletak di Kabupaten Musi Rawas 

Sumatera Selatan. 

Pada penelitian ini digunakan penampang seismik 2-D hardcopy satu data 

sumur dan tiga marker horizon yang diharapkan interpretasinya mampu 

menggambarkan kondisi geologi di bawah permukaan, dengan memetakan 

struktur geologi, lingkungan pengendapan dan penghitungan gross rock 

volume pada  daerah yang diperkirakan  reservoar minyak dan gas di lapangan 

HYS. 
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B. Maksud dan Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian pada lapangan SYH ini adalah: 

1. Mengetahui struktur bawah permukaan pada lapangan HYS bedasarkan dari 

tiga horizon yang telah ditentukan. 

2. Membuat peta time structure, depth structure, isochorn dan isopach dari 

hasil interpretasi tiga marker horizon yang telah ditentukan. 

3. Melakukan penentuan daerah yang kemungkinan merupakan prospek 

jebakan hidrokarbon dan menghitung Gross Rock Volume pada daerah 

tersebut. 

  

C. Batasan Masalah 

Adapun penelitian ini hanya terbatas dalam membuat peta struktur waktu, 

peta kedalaman, dan penentuan serta perhitungan gross rock volume zona 

potensial. Dengan menggunakan dua belas  lintasan seismik dan satu data 

sumur yang telah dikaitkan dengan data seismik, serta tiga marker horizon yang 

telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya, dan satu data checkshot yang 

digunakan untuk mengonversi seismik yang berdomain waktu ke domain 

kedalaman. 

 


