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Indonesia Bagian Timur memiliki struktur geologi yang jauh berbeda 

dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Struktur geologi Indonesia 

Timur, terutama Papua Barat, dipengaruhi oleh Lempeng Indo-Australia yang 

umurnya jauh lebih tua dibandingkan dengan Lempeng Eurasia yang membentuk 

Indonesia Bagian Barat. Hal ini membuat struktur geologi yang unik dan 

kompleks di Papua Barat. Interpretasi seismik telah dilakukan pada interval 

Krestaseus Akhir hingga Eosen Tengah. Secara keseluruhan orientasi lingkungan 

pengendapan ini berada pada N135
0
E. Fisiografi basin diinterpretasikan pada 

seismic section dengan melakukan flattening pada horison BASE-Z. Sudut jatuh 

clinoform pada umur Paleosen berkisar antara 1.6
o
 (BASE-Z – MID-Z) hingga 

2.5
o
 (MID-Z – TOP-Z). Slope pada umur Paleosen juga cukup landai dan panjang, 

sehingga slope-break Paleosen yang berada di luar daerah pengamatan tersebut 

tidak dapat ditentukan. Untuk shelf-edge MID-Z berada di utara sumur EM-8, 

sedangkan pada TOP-Z berada di utara sumur EM-5. Pada Paleosen Akhir hingga 

Eosen Tengah terjadi progradation dimana slope yang terbentuk memiliki sudut 

jatuh sekitar 4
o
 (BER-A dan BER-B) hingga 6

o
 (BER-C). Slope break ini berhenti 

tepat di TOP-Z. Berdasarkan data seismik, clinoform yang terbentuk pada Eosen 

Tengah terpotong sebagian oleh erosi yang cukup luas di sepanjang Eosen 

Tengah. Erosi ini juga menghilangkan shelf-edge dari clinoform pada Eosen 

Tengah. Erosi tersebut diidentifikasikan sebagai batas atas sekuen lingkungan 

pengendapan ini. Lingkungan pengendapan pada umur Kretasius Akhir hingga 

Paleosen Akhir memiliki dua segmen system tract yang diawali dengan Lowstand 

System Tract (LST) antara BASE-Z dan MID-Z, dan diikuti dengan Highstand 

System Tract (HST) antara MID-Z dan TOP-Z. Di antara kedua segmen system 

tract tersebut diperkirakan terdapat Transgressive System Tract (TST) yang 

memisahkan LST dan HST di umur Paleosen, namun hal ini masih harus 

dibuktikan dengan data seismik yang lebih jelas lagi. Sedangkan progradation 

pada umur Eosen Tengah merupakan bagian dari Shelf Margin System Tract 

(SMST) yang terpotong oleh erosi (TOP-ABC).  
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