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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Stratigrafi Regional Cekungan Sumatera Selatan 

Secara  regional  ada  beberapa  Formasi  yang  menyusun  Cekungan  Sumatera 

Selatan diantaranya: 

1. Komplek Batuan Pra -Tersier 

Komplek  Pra –Tersier  merupakan  batuan dasar (Basement  Rock). 

Cekungan Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan yang baru 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 pad 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 tidal jelas akibat penipisan dan 

pengangkatan. Anggota Lemat terdapat di atas kedua sayap antiklin Pendopo.  
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Bagian distal  cekungan  merupakan  kontak  dengan  Formasi  Talang  Akar  

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  atau anggota  Gamping  Basal  Telisa  /  Batu  Raja.  Formasi  Talang  

Akar  tersusun  atas batupasir  dataran  delta,  batulanau  dan  serpih.  Formasi  

Talang  Akar  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 

Formasi  ini  diendapkan  pada  kala  Miosen  Awal  menumpang  secara  

tidak selaras  di  atas  Formasi  Talang  Akar.  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 (20 – 120 m) yang umumnya  dijumpai  pada batugamping  

yang diakibatkan  oleh relief topografi  yang tidak teratur dari batuan Pra-

Tersier. 

5. Formasi Telisa 

Formasi Telisa merupakan unit Tersier dengan penyebaran luas dan 

pengendapannya  terjadi  saat  transgresi  laut  maksimum.  Formasi  ini  

dicirikan  oleh serpih  fossilferous  dan  terdapat  lapisan  batugamping  yang  

mengandung  glaukonit. Pada  tepi  dan  area  paparan  cekungan  dijumpai  
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fasies  laut  dangkal  tersusun  atas batulanau, batupasir halus serta 

batugamping yang terdapat bersama serpih. Formasi ini terbentuk pada laut 

dangkal pada kala Miosen Tengah 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 : 

a)  Palembang Bawah (Lower Palembang) 

Formasi ini diendapkan selama fase awal siklus regresi dan tersusun atas 

serpih dengan 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. 

b)  Palembang Tengah (Middle Palembang) 

Formasi Middle Palembang dienda;kan pada lingkungan laut dangkal 

(shalow marine)   –   payau   (brackish)   di   dasarnya,   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 strata   ekuivalen   

kontak   biasanya   pada   bagian   atas   dibatasi   oleh   batupasir 
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glaukonitan   dari   Formasi   Lower   Palembang.   Ketebalan   formasi   

bervariasi tergantung   pada   posisi   dan   penentuan   kontaknya   serta   

mencapai   ketebalan maksimum 1500 – 2500 feet (450-750 m). 

c)   Palembang Atas (Upper Palembang) 

Formasi ini diendapkan selama orogenesa Plio-Pleistosen  dan 

dihasilkan dari erosi  Pegunungan   Barisan  dan  gunung  Tigapuluh   

serta  lipatan-lipatan   yang terangkat  selama  orogenesa  tersebut.  Unit  

ini  terbentuk  pada  antiklin.  Formasi Upper palemabang tersusun atas 

batupasir tufaan, lempung, kerikil, dan batubara dengan ketebalan dan 

komposisi  yang bervariasi. Kontak di bagian dasar formasi ditentukan 

pada bagian bawah lapisan tuf paling tebal. 
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Gambar 2.1. Kolom stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan ( Ryacudu, 2005) 
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2.2  Struktur Geologi Regional 

 

Terdapat   3   fase   tektonik   yang   membentuk   struktur   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 terkhir  terjadi  pada waktu  orogenesa  Plio-listosen,  

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 ke tiga dimulai dari awal Tersier sampai Miosen yang diikuti oleh 

proses penurunan cekungan dan pengendapan sedimen Tersier. 
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Gambar 2.2. Indeks Peta Cekungan Sumatera Selatan (Bishop, 2001) 
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2.3    Petroleum system Cekungan Sumatera Selatan 

 

Petroleum system adalah seluruh elemen dan proses pada suatu cekungan sedimen 

yang diperlukan untuk terakumulasinya hidrokarbon (Bailei, A.D., 1992, vide 

Pusdep Pertamina). Hidrocarbon Play adalah suatu model yan memperlihatkan 

kombinasi seluruh elemen petroleum system yang menghasilkan akumulasi 

hidrokarbon pada level stratigrafi (perangkap) tertentu (Perrodon, 1983, vide 

Pusdep Pertamina). Secara geografi, pembentukan hidrokarbon tidak tersebar 

secara merata pada cekungan di daerah ini. Akumulasi dari hidrokarbon tersebut 

dikontrol oleh beberapa faktor, yaitu struktur, fasies, ketebalan pengendapan dan 

kedekatan source rock yang sudah cukup matang. 

 

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh minyak dan gas 

bumi di antaranya : 

1. Batuan Induk (Source Rock) 

Hidrokarbon di Cekungan Sumatera Selatan berasal dari batuan induk yang 

potensial berasal dari batulempung hitam Formasi Lemat (DeCoster , 1974), 

lignin (batubara),  batulempung  Formasi  Talangakar dan batulempung  

Fomasi Telisa. Formasi Lemat mengalami perubahan fasies yang cepat 

kearah lateral, sehingga bertindak sebagai batuan induk dengan kandungan 

material organik 1,2 – 3%. landaian suhu berkisar 4,8 – 5,3
0 C/100 m, 

sehingga kedalaman pembentukan minyak yang komersiil 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 
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terbuka pada graben / half graben, sehingga cukup untuk menghasilkan 

hidrokarbon. 

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). 

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 Formasi Baturaja. Pada Sub Cekungan Palembang produksi minyak 

terbesar terdapat pada batuan reservoar Formasi Talangakar dan Baturaja. 

Porositas lapisan batupasir berkisar antara 15 –28%. 

4. Batuan Penutup 

Batuan penutup pada umumnya  merupakan  lapisan lempung yang tebal 

dari Formasi  Telisa,  Formasi  Palembang  Bawah  dan  Formasi  Palembang  
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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. 

5. Jenis Perangkap 

Pada   umumnya   perangkap   hidrokarbon   di   Cekungan   Sumatera   

Selatan merupakan struktur antiklinal dari suatu antiklinorium yang terbentuk 

pada Plio- Pleistosen  seperti pada Formasi Palembang  Tengah. Struktur 

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 Lemat dari batupasir karena perubahan 

fasies pada Formasi Talangakar. 

Gambar 2.3. Play hidrokarbon pada bagian utara dan tengah Cekungan 

Sumatera Selatan (De Coster, 1974) 
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2.4 Petroleum System Lapangan  IK 

 

Blok IK terletak di dalam cekungan Sumatera Selatan yang diketahui telah 

terbukti sebagai salah satu cekungan penghasil hidrokarbon terbesar di Indonesia. 

Penemuan hidrokarbon berupa minyak dan gas bumi di daerah IK telah menjadi 

indikasi adanya suatu sistem petroleum yang bekerja di daerah ini. Di sekitar blok 

IK, banyak dijumpai zona-zona depresi yang dapat berfungsi sebagai kitchen 

penghasil hidrokarbon. Beberapa depresi yang dapat teridentifikasi adalah 

Lematang Deep, Lembak Deep, dan Limau Deep.  Secara umum, sistem 

petroleum di Blok IK melibatkan batuan induk serpih hitam Formasi Lahat yang 

berumur Eosen Awal – Eosen Tengah, Formasi Talangakar bagian atas (TRM) 

yang berumur Oligosen Akhir – Miosen, dan Formasi Gumai di Lematang deep. 

Batuan yang dapat berfungsi dan telah terbukti sebagai batuan reservoar adalah 

batupasir Formasi Talangakar bagian bawah (GRM), batupasir Formasi 

Talangakar bagian atas (TRM) dan batugamping Formasi Baturaja. Selain 

formasi-formasi tersebut, dimungkinkan juga terdapat potensi batuan reservoar 

dari batuan dasar pra-Tersier. Batuan penutup yang sudah terbukti efektif 

mencegah lepasnya hidrokabon adalah Formasi Gumai berumur Miosen, Formasi 

Muara Enim dan intraformational seal yang terdapat di dalam Formasi Talang 

Akar. 

Sarjono dan Sardjito (1989), telah melakukan pemodelan Lopatin di beberapa 

sumur di daerah IK. Dari pemodelan tersebut diketahui migrasi hidrokabon di 

sub-cekungan Palembang telah mulai sejak Miosen Tengah bagian atas. Proses 

migrasi yang terjadi berupa migrasi lateral dan migrasi vertikal (Gambar 2.4). 
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Migrasi lateral terjadi melalui lapisan pembawa hidrokarbon, terutama terjadi 

pada batuan induk yang sekaligus terdapat reservoar didalamnya. Migrasi vertikal 

terjadi melalui sesar-sesar yang banyak berkembang pada strruktur IK. 

 

 

Gambar 2.4. Sketsa penampang geologi beserta generasi hidrokarbon 

(Sarjono dan Sardjito, 1989) 

 

2.5 Struktur Geologi Daerah Penelitian 

 

Secara tektonik Lapangan IK terletak di Cekungan Sumatra Selatan yang 

merupakan Cekungan Busur Belakang (Back Arc Basin) Tersier yang terletak 

sepanjang sisi barat dan selatan dari dataran Sunda (Gambar 2.5). 
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Gambar 2.5 Pembagian subcekungan di Cekungan Sumatera Selatan 

 

Lapangan IK merupakan Anticlinorium, yang memanjang barat-timur yang 

dipisahkan oleh patahan turun dengan arah relatif utara-selatan (Gambar 2.6).  
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Gambar 2.6.  Peta geologi Lapangan IK dan jalur Anticlinorium 

dengan sesar turun berarah hampir utara selatan 

 

Ketidakselarasan miring (Angular unconformity) yang terjadi pada Oligosen 

Akhir memisahkan Formasi Lemat dengan Formasi Talangakar yang berada di 

atasnya. Ketidakselarasan ini menandai dimulainya fasa pengisian (sag phase) 

dalam cekungan. Formasi Talangakar adalah merupakan reservoar utama 

penghasil hidrokarbon di cekungan ini.   

Zona  

Target 
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Blok IK terletak di dalam cekungan Sumatera Selatan yang diketahui telah 

terbukti sebagai salah satu cekungan penghasil hidrokarbon terbesar di Indonesia. 

Penemuan hidrokarbon berupa minyak dan gas bumi di daerah IK telah menjadi 

indikasi adanya suatu sistem petroleum yang bekerja di daerah ini. 

Sarjono dan Sardjito (1989) juga telah melakukan analisi kematangan batuan 

induk di daerah IK berdasarkan data temperatur maksimum (T-max), Spore 

Colouration Index (SCI), Indeks Alterasi Termal (TAI), dan pantulan vitrinit (Ro). 

Formasi Lahat di daerah IK berada pada tahapan tengah matang, dengan nilai T-

max berkisar antara 436 – 441
0
C (Sarjono dan Sardjito, 1989).Formasi Talangakar 

berada pada tahap matang di daerah IK, sebagian matang di daerah Kuang dan 

Lematang. 

 


