
BAB II

GEOLOGI REGIONAL

2.1. Letak Geografis Cekungan Sumatera Selatan

Secara Geografis Cekungan Sumatera Selatan dibatasi oleh Selat Malaka di

bagian timur, Tinggian Tigapuluh di bagian utara dan bentangan Bukit Barisan di

bagian baratnya. Daerahnya hampir semua berada di darat dan hanya sebagian

kecil di lepas pantai. Cekungan Sumatera Selatan mencakup luas area sekitar

119.000 km2 dengan ketebalan sedimen tersier rata-rata 3,5 km.

2.2. Geologi Regional Daerah Penelitian

Secara tektonik Lapangan “SBS” terletak di Sub Cekungan Palembang Selatan

(South Palembang Sub Basin) pada Cekungan Sumatera Selatan (South Sumatera

Basin) yang terletak pada jalur Sesar Lematang yang membentuk Antiklinorium

dan yang memanjang dari Pendopo hingga Mambang-Sebasa.

Sumur SBS-01 terletak sekitar 140 km sebelah barat kota Palembang atau sekitar

20 km sebelah utara dari lapangan Musi. Secara administratif, lokasi  sumur ini

terletak di Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan.
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Struktur “SBS” merupakan blok naik terhadap sesar naik berarah baratlaut –

tenggara, berarah sama dengan sumbu antiklin yang terletak di sisi

selatan/baratdaya antiklin. Struktur antiklin tersebut dipisahkan oleh adanya sesar-

sesar normal berarah timurlaut – baratdaya dengan kemiringan bidang utama sesar

berarah baratlaut dan diikuti kemiringan antiklin berarah tenggara.

Gambar 1. Lokasi Lapangan “SBS” pada Cekungan Sumsel (Laporan Pengeboran

PT Pertamina Region Sumatera, 2006)
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2.2.1 Struktur

Struktur SBS seperti halnya semua kenampakan struktur di Cekungan Sumatera

Selatan terbentuk oleh kombinasi tiga fase tektonik utama Tersier; pertama

tektonik Eosen sampai Miosen awal yang bersifat ekstensional dan membentuk

pola-pola tinggian dan dalaman  (separuh graben), kedua tektonik transpresional

miosen tengah - miosen akhir yang relatif stabil dan ketiga tektonik plio-

pleistosen yang bersifat kompresional dan bukit barisan serta pola-pola pelipatan

berarah baratlaut- tenggara. Struktur SBS saat ini berupa antiklin yang terbentuk

akibat pelipatan pada fasa tektonik plio-pleistosen mengikuti pola antiklin yang

berada di sepanjang sesar lematang mulai dari Lapangan Limau di sebelah

tenggara - Tinggian Sebakul di baratlaut.

2.2.2 Sratigrafi

Secara stratigrafi regional daerah “SBS” tersebut dimulai dari Basement dengan

litologi slate yang berstruktur slaty cleavage, perselingan serpih, tufa dan

batulanau dengan sisipan batupasir yang makin ke bawah ditandai dengan

meningkatnya sifat tufaan dan munculnya sisipan lapisan batubara menembus

Formasi Lahat. Formasi Talangakar (TAF) dibedakan menjadi TRM (Transitional

Member) dengan didominasi serpih gampingan berselingan batulanau dan

bersisipan batupasir dengan sedikit batugamping dan GRM (Gritsand Member)

dicirikan serpih dengan laminasi mineral karbon bersisipan batulanau dan

batupasir silikaan atau ditandai dengan hilangnya sifat gampingan (non

calcareous).
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Didominasi serpih gampingan dengan lapisan tipis batulanau bersisipan

batugamping klastik, batunapal, dan kalkarenit yang kaya mineral glauconitic dan

batupasir gampingan. Berdasarkan umur relatif munculnya lapisan batugamping

tersebut telah memasuki Formasi Equivalent Baturaja. Serpih gampingan dengan

lapisan tipis batulanau berselingan batupasir berbutir halus dan batugamping

klastik berada pada Formasi IntraGumai. Formasi tersebut dibedakan dengan

Formasi Gumai dengan mulai meningkatnya sisipan batupasir. Serpih gampingan

bersisipan dengan batupasir dan batulanau Formasi Gumai dan batulempung

sisipan batupasir masif berbutir kasar pada Formasi Air Benakat.

Gambar 2. Kolom Lithostratigraphy Cekungan Palembang dan zona

penelitian (Laporan Pengeboran PT Pertamina Region Sumatera, 2006)
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2.2.2.1 Formasi Air Benakat (ABF)

Formasi Air Benakat di sumur SBS-01 merupakan lapisan  batulempung dengan

sisipan batupasir yang terdiri dari material klastik kasar. Pada sisipan batupasir

tersebut tidak dijumpai indikasi adannya hidrokarbon. Formasi Air Benakat ini

mengawali fase regresi diendapkan di lingkungan transisi/ near shore marine,

berumur Miosen Tengah, terletak selaras di atas Formasi Gumai.

2.2.2.2 Formasi Gumai (GUF)

Penentuan Estimasi Top Formasi Gumai ditentukan dengan perubahan litologi

dan lingkungan pengendapan dalam kondisi transgresi dengan dominasi serpih

yang bersifat gampingan dengan sisipan batulanau dan batupasir.

Batupasir, berwarna bening, translucent, abu – abu sampai abu-abu kehijauan,

kekerasan friable dan mudah lepas (loose), berukuran butir sangat halus sampai

halus, membulat tanggung hingga menyudut tanggung, pemilahan jelek sampai

sedang, bersifat lempungan, mineral penyusun terdiri dari kuarsa dan sedikit

glauconite, kadang-kadang dijumpai marl, sedikit dijumpai bintik-bintik karbon,

pyrite mineral, sementasi bersifat gampingan, poor – moderate visual porositas no

oil show.

2.2.2.3 Formasi Equivalent Baturaja (BRF)

Formasi Equivalent Baturaja ditandai dengan munculnya lapisan batugamping

yang cukup tebal terutama di bagian atas dan secara keseluruhan masih

didominasi oleh lapisan serpih karbonatan yang tebal dengan sisipan

batugamping, napal, sisipan batulanau dan kadang-kadang di bagian bawahnya
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dijumpai lapisan tipis batupasir. Formasi Equivalent Baturaja tersebut memiliki

umur yang relatif sama dengan Formasi Baturaja di tempat lain dan diendapkan di

lingkungan Neritik Tepi (shelf marine), berumur Miosen Awal, terletak selaras di

atas Formasi Talangakar.

Batugamping berwarna cream, putih kecoklatan, putih kotor, dengan kekerasan

sedang sampai keras, umumnya bersifat chalky dan argillaceous pada sisipan

bagian atasnya, mikrokristalin, micrite, sedikit mineral glauconitic, tidak ada

porositas visual, kadang-kadang inter crystalin porosity, termasuk  kedalam

klasifikasi batugampaing mudstone, wackstone. Tidak adanya indikasi

hidrokarbon

Batupasir, berwarna bening, translucent, putih kotor, abu-abu kehijauan,

kekerasan friable dan mudah lepas (loose), berukuran butir halus sampai medium,

membulat tanggung hingga menyudut tanggung, pemilahan sedang, mineral

penyusun terdiri dari kuarsa dan mineral glauconite yang cukup melimpah,

kadang-kadang dijumpai calsite fragment, sementasi bersifat gampingan, fair –

moderate visual porositas. no oil show.

Batugamping kalkarenit, merupakan sisipan serpih pada bagian bawah Formasi

Equivalent Baturaja, berwarna putih kotor, abu-abu kehijauan, bersifat mudah

rapuh (brittle) dan umumnya chalky, klastik, mikrokristalin sampai calcarenit,

mineral glauconitic cukup melimpah, porositas intergranular, sedikit foram, no

show.
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2.2.2.4 Formasi Talangakar (TAF)

Formasi Talangakar (TAF) berkembang baik dalam sistem delta mencapai

ketebalan lebih dari 570 m yang menumpang secara tidak selaras di atas Formasi

Lahat. Formasi Talangakar terdiri dari dua unit. Pada bagian atas terdiri dari

selang-seling batupasir dan serpih yang bersifat gampingan dengan sisipan napal

dan batugamping dan secara berangsur semakin ke atas menjadi lebih bersifat

marine disebut sebagai Transitional Member (TRM). Sedangkan pada bagian

bawah secara umum terdiri dari batupasir kasar-sangat kasar berselang-seling

dengan lapisan tipis serpih dan batubara disebut sebagai Gritsand Member

(GRM).

2.2.2.4.1 Formasi Talangakar Atas (TAF-TRM)

Formasi Talangakar Atas (TAF-TRM) dicirikan dengan dominasi serpih yang

sangat gampingan berselingan batulanau dengan sisipan batupasir, napal dan

sedikit batugamping.

Serpih berwarna abu-abu kecoklatan,  kadang-kadang  abu-abu kehijauan,

kekerasan firm, sedang sampai keras, kadang-kadang bersifat brittle, berbentuk

subblocky sampai blocky, subplaty, sub fissile, bersifat tufaan, setempat terdapat

perselingan vitric tuff, kadang-kadang dijumpai mineral pyrite, sebagian lanauan,

bersifat sangat karbonatan.

Batupasir, berwarna bening, translucent, putih kotor, abu-abu terang, bersifat

lepas-lepas, sebagian kekerasan friable sampai terkonsolidasi sedang, berukuran

butir sangat halus sampai sedang, membulat tanggung hingga menyudut

tanggung, pemilahan buruk sampai sedang, mineral penyusun terdiri dari kwarsa
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dan umumnya mengandung mineral glauconite, dijumpai fragmen vitric tuff,

foram, sementasi bersifat karbonatan, porositas visual buruk sampai fair, terdapat

indikasi hidrokarbon.

Indikasi hidrokarbon tersebut pada Formasi Talangakar Atas (TAF-TRM) terdapat

pada lapisan batupasir, yaitu pada interval kedalaman 1131 – 1136 m dan 1148 –

1151 m dengan trace pale yellows flourecent, very slow weak white yellows

streaming cut, nil vis cut, trace oil stain, no odor, trace oil show. Di interval

kedalaman 1238 – 1242 m dan 1480 – 1482 m, dengan < 10 % bright yellows

flourecent, slow weak bluish white yellows streaming cut with/ Chlthene, trace

stain, no odor poor oil show.

2.2.2.4.2 Formasi Talangakar Bawah (TAF - GRM)

Berdasarkan pengamatan serbuk bor Formasi Talangakar Bawah (Lower TAF)

dicirikan dengan munculnya struktur mikro laminasi dengan karbon dan sudah

tidak bersifat karbonatan. Umumnya merupakan perselingan serpih dan batulanau

dengan sisipan batupasir. Diendapkan pada lingkungan delta plain sebagai

endapan synrift, berumur Oligosen Akhir – Eosen. Hubungan antara Formasi

Talangakar dengan Formasi Lahat di bagian bawahnya terletak tidak selaras.

Serpih berwarna abu-abu sampai abu-abu terang, kekerasan firm, sedang sampai

keras, kadang-kadang bersifat brittle, berbentuk subplaty sampai platy, sub fissile

kadang-kadang subblocky, terdapat bintik-bintik karbon (carbonaceous speck),

kadang dijumpai juga mineral pyrite, sebagian lanauan, tidak bersifat karbonatan

Batupasir, berwarna bening, translusent, transparent, putih kotor dan abu-abu

terang, kekerasan friable sampai lepas-lepas (loose), berukuran butir halus sampai
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sedang, sebagian berukuran pasir kasar, membulat tanggung hingga menyudut

tanggung, pemilahan baik, mineral penyusun terdiri dari kuarsa dan umumnya

mengandung mineral glauconite, dijumpai bintik-bintik karbon, semen silikaan,

porositas visual sedang sampai baik, terdapat  indikasi hidrokarbon.

Indikasi hidrokarbon pada Formasi Talangakar Bawah (TAF-GRM) terdapat pada

lapisan batupasir, yaitu pada interval kedalaman 1552 – 1556 mblb, dengan / trace

pale – dull yellows flourecent, no cut, no stain, no odor, trace oil show.

Di interval kedalaman 1565-1566 mblb, dengan/trace pale – dull yellows

flourecent, v slo wk bluish wh yell strm cut, nil vis cut, no stain, no odor, trace oil

show. Di interval kedalaman 1596-1598 mblb, dengan trace pale yellows

flourecent, no visual cut,no stain, trace oil show.

2.2.2.5 Formasi Lahat (LAF)

Formasi Lahat (LAF) diendapkan secara tidak selaras di atas batuan dasar pada

kala Oligosen ditandai dengan meningkatnya litologi yang bersifat tufaan.

Formasi Lahat selain sebagai batuan induk juga merupakan salah satu obyektif

pada prospek SBS-01, terbukti sumur Mangos-2 ditemukan indikasi hidrokarbon.

Berdasarkan deskripsi megaskopis Formasi Lahat tersusun dari perselingan

serpih, batulanau dan tufa dengan sisipan batupasir secara berulang juga terdapat

lapisan tipis batubara. Formasi Lahat tersebut makin ke bawah dominan tufa

semakin meningkat sedangkan lapisan serpih hanya merupakan sisipan tipis.

Serpih, berwarna abu-abu gelap, abu-abu gelap kecoklatan, masif, keras dan getas

(brittle), menyerpih/platy, sub fissile to fissile, sebagian splintery, setempat
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lanauan dengan struktur laminasi, kadangkala kilap lilin/waxy lustre, tidak

karbonatan

Tufa berwarna abu-abu cerah kehijauan, putih kotor, translucent, kekerasan

sedang sampai sangat keras, kadangkala getas (brittle) dan masif, tersusun dari :

dominan vitric tuff, sebagian lithic tuff, kuarsa sekunder, umumnya terdapat

mineral calsite, mineral lempung (smectite, kaolin), mineral silika, sedikit mineral

pyrite dan chlorite bersifat tidak gampingan, porositas secara visual umumnya

tidak tampak dan tidak ada indikasi.

Batupasir berwarna bening, translucent, abu-abu cerah, umumnya bersifat lepas-

lepas (loose), berbutir halus sampai sedang, setempat berbutir pasir kasar, terdapat

urat-urat silica, berbentuk butir sub angular dengan sortasi sedang, mineral

kuarsa, inklusi material karbon, sementasi silikaan,  porositas sedang – fair,

dengan indikasi oil show.

Indikasi hidrokarbon pada Formasi Lahat (LAF) terdapat pada lapisan batupasir,

yaitu pada kedalaman (1688 – 1692 m) dengan trace bright yellowish streaming

cut with Chlform, nil vis cut, no stain, no odor, trace oil show.

2.2.2.6 Batuan Dasar (Basement)

Rekahan batuan dasar merupakan salah satu obyektif pada prospek SBS-01.

Batuan dasar pada prospek SBS diprediksi berupa batuan granit berdasarkan

sumur bor yang berjarak 10 km arah timurlaut “SBS-01”,  tetapi mulai di

kedalaman 2206 mblb/2170 mbpl masih didapatkan batusabak (slate) dengan

struktur slaty cleavage sedangkan target basement dengan batuan granite / granite

wash sampai kedalaman 2500 mMD/2477.38 mTVD/2441.38 mTVD SS (total
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depth) masih belum ditemukan. Batusabak (slate) berwarna abu - abu gelap

dengan struktur slaty cleavage dan sebagian getas (brittle), kekerasan sangat

keras, berstruktur foliasi dan kadangkala splintery, mineral mica mulai tampak

jelas, sesekali terdapat penjajaran mineral, pada umumnya berkilap shiny,

kadangkala terdapat sedikit mineral kwarsa sekunder dan kwarsite sebagai

fragmen batuan, tidak gampingan.

2.2.3 Petroleum System

2.2.3.1 Perangkap

Prospek SBS memiliki perangkap struktur antiklin untuk semua formasi yang ada

di prospek tersebut. Pemetaan struktur dari semua dari Formasi memperlihatkan

sumbu pendek antiklin yang berarah timurlaut – baratdaya. Hasil interpretasi data

seismik 2D tampak bahwa struktur “SBS” terpisah dengan Lapangan Mambang

Sebasa di sebelah barat oleh sesar normal minor berarah timurlaut - baratdaya .

2.2.3.2 Evaluasi Reservoar

Batuan reservoar obyektif utama pada Lapangan “SBS” adalah lapisan batupasir

Formasi Talangakar sedangkan obyektif sekunder berupa lapisan batupasir

Formasi Lahat, serta Basement fracture.

Batuan yang berperan sebagai batuan penyekat bersifat regional, dijumpai sebagai

shale yang tebal dari Formasi Gumai (GUF). Penyekat internal dijumpai berupa

batuserpih (shale) terdapat pada intra-formasi (interkalasi) di dalam tiap-tiap zona

batupasir pada Formasi Talangakar dan Formasi Lahat.
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2.2.3.3 Batuan Reservoar

Sebagai reservoar utama di sumur “SBS-01” adalah batupasir Formasi Talangakar

Bawah TAF & GRM yang terbukti menghasilkan gas di sumur MGS-1 dan 2.

Pada program pemboran diharapkan mendapatkan batuan reservoar pada Formasi

Talangakar (TRM & GRM) serta Formasi Lahat (LAF). Sebagai

pembanding/korelasi di sumur MGS-2 pada interval Formasi Lahat (LAF)

ditemukan indikasi hidrokarbon.

Zona obyektif sumur SBS-01 yang berkembang cukup baik adalah : lapisan

batupasir Formasi Talangakar Bawah (TAF-GRM) di interval kedalaman 1553 –

1558.5 mblb dan 1595-1606 mblb. Pada lapisan batupasir Formasi Lahat (LAF) di

interval kedalaman 1690 – 1696 m, 1720 m – 1724.5 m, 1852.5 – 1855.5 m, 1950

– 1956.5 m, 1959 m – 1963 m, 1984 – 1990.5 m, 2150.5 m - 2156 m dan 2164 –

2166 m sedangkan pada basement sampai kedalaman 2240 mblb masih batuan

slate dan tidak didapatkan zona rekahan (fracture).

2.2.3.4 Batuan Induk

Batuan induk diperkirakan berasal dari batuan serpih Formasi Lahat dan

Talangakar di bagian dapur (kitchen) dari Dalaman Pigi yang terletak di sebelah

selatan atau Dalaman Karangringin di sebelah utara prospek SBS.

2.2.3.5 Migrasi dan Mekanisme Pemerangkapan

Dengan mengasumsikan dapur hidrokarbon berada di bagian selatan dan utara

prospek, dan prospek SBS pada kala eosen – miosen akhir tetap berupa dalaman,

maka migrasi hidrokarbon diperkirakan berlangsung sejak kala pliosen, namun
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pemerangkapan  hidrokarbon terjadi sejak terbentuknya struktur antiklin SBS,

yaitu sejak terjadinya  pelipatan akibat tektonik pleistosen. Migrasi mencapai

puncaknya diperkirakan sekitar 5 juta tahun yang lalu, yaitu saat pematangan

batuan induk sudah mencapai maksimum.

2.2.3.6 Batuan Penyekat (Seal Rock)

Batuan penyekat regional dari Cekungan Sumatera Selatan adalah serpih Formasi

Gumai, namun pada prospek SBS yang berperan sebagai penyekat efektif adalah

perselingan antara serpih dan pasir dari masing-masing formasi. Pada Formasi

Lahat, perselingan batupasir dan serpih tufaan merupakan kombinasi yang baik

antara reservoar dan penyekat intraformasi. Demikian pula pada Formasi

Talangakar, perselingan serpih dan batupasir intra-formasi berperan sebagai

penyekat yang baik di dalam sistem petroleum yang bekerja.


