
 

 

BAB II 

GEOLOGI REGIONAL 

 

 

2.1. Kerangka Tektonik 
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Gambar 1. Posisi tektonik Cekungan Sumatera Selatan dan pembagian 

subcekungan di Cekungan Sumatera Selatan (Laporan Internal  

PT. PERTAMINA EP Asset 2, 2013) 

 

Secara tektonik Lapangan FRL 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 1). Cekungan 

Sumatra Selatan terbentuk oleh dua sub- cekungan, Sub Cekungan Palembang 

Tengah dan Jambi. Struktur geologi Lapangan FRL menunjukkan jalur 

antiklinorium Pendopo-Limau diantara Lematang Depression (Muara Enim Deep) 
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dan Lembak Deep atau dikenal juga dengan Limau Graben (Gambar 2) yang 

merupakan suatu depresi bagian dari Sub Cekungan Palembang Selatan. 

Cekungan Busur Belakang Sumatra Selatan terbentuk selama fasa 

pemekaran (extensional) Kapur Akhir-Tersier Awal setelah fasa kompresi Jura 

Akhir- Kapur Awal. Fasa rifting selama Oligosen memungkinkan pengendapan 

sedimen Formasi Lemat. Sedimentasi pada saat itu terjadi pada lingkungan 

pengendapan alluvial fan, lacoustrine, dan fluvial setting di dalam sistem half 

graben Lematang Trough dan Limau Graben. Subsidence secara cepat akibat 

sesar aktif telah memungkinkan terbentuknya danau pada bagian dalam dari 

graben. Hasil investigasi sebelumnya memperlihatkan bahwa endapan shale 

didalam lingkungan danau ini merupakan batuan induk (source rock) pada 

sebagian besar lapangan minyak dan gas di sekitar depresi ini. 

Ketidakselarasan miring (angular unconformity) yang terjadi pada Oligosen 

Akhir memisahkan Formasi Lemat dengan Formasi Talangakar yang berada 

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

dalam cekungan. Batupasir kuarsa formasi ini diendapkan pada lingkungan 

braided stream yang secara berangsur kearah atas berubah menjadi lingkungan 

pengendapan laut dangkal. Formasi Talangakar merupakan reservoar utama 

penghasil hidrokarbon di cekungan ini. Sedimentasi terus berlanjut sampai 

Miosen Tengah dalam lingkungan pengendapan deep marine dengan 

diendapkannya shale dari Formasi Telisa/Gumai. Secara lokal, endapan 

calcarenite Baturaja Limestone berkembang mulai Miosen Tengah, fasa regresi 

menggantikan fasa transgresi dengan diendapkannya sedimen laut dangkal dari 

Formasi Air Benakat (Miosen Tengah bagian akhir) dan endapan rawa- darat 
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Formasi Muara Enim (Miosen Akhir). 

Lapangan FRL merupakan Antiklinorium, yang memanjang barat- timur 

yang dipisahkan oleh patahan turun dengan arah relatif utara- selatan (Gambar 3). 

 
Gambar 2. Posisi Lapangan FRL diantara Limau Graben dan Lematang 

Depression (Laporan Internal PT. PERTAMINA EP Asset 2, 

2013 dengan modifikasi) 
 

FRL 
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Gambar 3. Peta geologi Lapangan FRL dan jalur Antiklinorium Pendopo-

Limau, dengan sesar turun berarah hampir utara selatan 

(Laporan Internal PT. PERTAMINA EP Asset 2, 2013) 

 

Menurut Pulunggono (1986), kompresi Plio-Pleistosen membentuk 

konfigurasi struktural seperti sekarang ini. Pada saat itu terjadi pembalikan 

struktural di sebagian cekungan, dan bersamaan dengan itu diendapkan material 

vulkanik Formasi Kasai Tuff di daerah rendahan. Penampang perkembangan 

tektonik sedimentasi Struktur Limau dan sekitarnya (Gambar 4a dan Gambar 4b). 
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Gambar 4a. Penampang utara-selatan perkembangan tektonik sedimentasi 

Limau dan sekitarnya pada Mid Miocene (Pulunggono, 1986; 

dalam Laporan Internal PT. PERTAMINA EP Asset 2, 2013) 
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Gambar 4b. Penampang utara-selatan prekembangan tektonik sedimentasi 

Limau dan sekitarnya pada Late Miocene – Upper Pliocene 

(Pulunggono, 1986; dalam Laporan Internal PT. PERTAMINA 

EP Asset 2, 2013) 

 

2.2. Stratigrafi Regional 

2.2.1. Batuan Dasar 

Menurut Simanjuntak, dkk. (1991), batuan Pra-Tersier atau basement 

terdiri dari kompleks batuan Paleozoikum dan batuan Mesozoikum, batuan 

metamorf, batuan beku, dan batuan karbonat. Batuan Paleozoikum akhir dan 

batuan Mesozoikum tersingkap dengan baik di Bukit Barisan, Pegunungan 

Tigapuluh dan Pegunungan Duabelas berupa batuan karbonat berumur 

permian, granit dan filit. Batuan dasar yang tersingkap di Pegunungan 

Tigapuluh terdiri dari filit yang terlipat kuat berwarna kecoklatan berumur 

permian. Lebih ke arah utara tersingkap granit yang telah mengalami 

pelapukan kuat. Warna pelapukan adalah merah dengan butir- butir kuarsa 

terlepas akibat pelapukan tersebut. Kontak antara granit dan filit tidak 
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teramati karena selain kontak tersebut tertutupi pelapukan yang kuat, daerah 

ini juga tertutup hutan yang lebat. Umur granit adalah Jura. Hal ini berarti 

granit mengintrusi batuan filit. 

 

2.2.2. Formasi Lahat 

Formasi Lahat diendapkan secara tidak selaras di atas batuan dasar, 

merupakan lapisan dengan tebal 200 m – 3.350 m yang terdiri dari 

konglemerat, tufan, breksi vulkanik andesitik, endapan lahar, aliran lava, dan 

batupasir kuarsa. Formasi ini memiliki tiga anggota, yaitu : 

 Anggota Tuf Kikim Bawah, terdiri dari tuf andesitik, breksi, dan 

lapisan lava. Ketebalan anggota ini bervariasi, antara 0 - 800 m. 

 Anggota Batupasir Kuarsa, diendapkan secara selaras diatas anggota 

pertama. Terdiri dari konglomerat dan batupasir berstruktur 

crossbedding. Butiran didominasi oleh kuarsa. 

 Anggota Tuf Kikim Atas, diendapkan secara selaras dan bergradual di 

atas Anggota Batupasir Kuarsa. Terdiri dari tuf dan batu lempung 

tufan berselingan dengan endapan mirip lahar.  

Formasi Lahat berumur Paleosen hingga Oligosen Awal. 

 

2.2.3. Formasi Talangakar 

Formasi Talangakar pada Sub Cekungan Jambi terdiri dari batulanau, 

batupasir, dan sisipan batubara yang diendapkan pada lingkungan laut 

dangkal hingga transisi. Menurut Pulunggono (1976), Formasi Talangakar 

berumur Oligosen Akhir hingga Miosen Awal dan diendapkan secara selaras 
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diatas Formasi Lahat. Bagian bawah formasi ini terdiri dari batupasir kasar, 

serpih, dan sisipan batubara. Sedangkan di bagian atasnya berupa perselingan 

antara batupasir dan serpih. Ketebalan Formasi Talangakar berkisar antara 

400 m – 850 m. 

 

2.2.4. Formasi Baturaja 

Formasi ini diendapkan secara selaras diatas Formasi Talangakar 

dengan ketebalan antara 200 m - 250 m. Litologi terdiri dari batu gamping, 

batu gamping terumbu, batu gamping pasiran, batu gamping serpihan, serpih 

gampingan, dan napal kaya foraminifera, moluska, dan koral. Formasi ini 

diendapkan pada lingkungan litoral- neritik dan berumur Miosen Awal. 

 

2.2.5. Formasi Gumai 

Formasi Gumai diendapkan secara selaras diatas Formasi Baturaja 

dimana formasi ini menandai terjadinya transgresi maksimum di Cekungan 

Sumatera Selatan. Bagian bawah formasi ini terdiri dari serpih gampingan 

dengan sisipan batu gamping, napal, dan batulanau. Sedangkan di bagian 

atasnya berupa perselingan antara batupasir dan serpih. Ketebalan formasi ini 

secara umum bervariasi antara 150 m – 2.200 m dan diendapkan pada 

lingkungan laut dalam. Formasi Gumai berumur Miosen Awal-Miosen 

Tengah. 

 

2.2.6. Formasi Air Benakat 

Formasi Air Benakat diendapkan secara selaras diatas Formasi Gumai 
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dan merupakan awal terjadinya fasa regresi. Formasi ini terdiri dari batu 

lempung putih kelabu dengan sisipan batupasir halus, batupasir abu-abu 

hitam kebiruan, glaukonitan setempat berkomposisi lignit dan di bagian atas 

berkomposisi tufan sedangkan bagian tengah kaya akan fosil foraminifera. 

Ketebalan Formasi Air Benakat bervariasi antara 100 m -1300 m dan berumur 

Miosen Tengah-Miosen Akhir . Formasi ini diendapkan pada lingkungan laut 

dangkal. 

 

2.2.7. Formasi Muara Enim 

Formasi Muara Enim mewakili tahap akhir dari fasa regresi tersier. 

Formasi ini diendapkan secara selaras diatas Formasi Air Benakat pada 

lingkungan laut dangkal, paludal, dataran delta, dan non marin. Ketebalan 

formasi ini 500 m – 1.000m, terdiri dari batupasir, batu lempung, batu lanau, 

dan batubara. Batupasir pada formasi ini dapat mengandung glaukonit dan 

debris vulkanik. Pada formasi ini terdapat oksida besi berupa konkresi-

konkresi dan silisified wood. Sedangkan batubara yang terdapat pada formasi 

ini umumnya berupa lignit. Formasi Muara Enim berumur Miosen Akhir–

Pliosen Awal. 

 

2.2.8. Formasi Kasai 

Formasi Kasai diendapkan secara selaras diatas Formasi Muara Enim 

dengan ketebalan 850 m – 1.200 m. Formasi ini terdiri dari batupasir tufan 

dan tefra riolitik di bagian bawah. Bagian atas terdiri dari tuf pumice kaya 

kuarsa, batupasir, konglomerat, tuf pasiran dengan lensa rudit berkomposisi 
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pumice dan tuf berwarna abu- abu kekuningan, banyak dijumpai sisa 

tumbuhan dan lapisan tipis lignit serta kayu yang terkersikkan. Fasies 

pengendapannya adalah fluvial dan alluvial fan. Formasi Kasai berumur 

Pliosen Akhir-Plistosen Awal. 

 

2.2.9. Sedimen Kuarter 

Satuan ini merupakan litologi termuda yang tidak terpengaruh oleh 

orogenesa Plio-Plistosen. Golongan ini diendapkan secara tidak selaras diatas 

formasi yang lebih tua yang terdri dari batupasir, fragmen- fragmen 

konglemerat berukuran kerikil hingga bongkah, hadir batuan vulkanik 

andesitik-basaltik berwarna gelap. Satuan ini berumur resen. 

 
Gambar 5. Kolom stratigrafi Sub Cekungan Palembang (Laporan Internal 

PT. PERTAMINA EP Asset 2, 2013) 

ZONA PENELITIAN 
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2.3. Petroleum System Cekungan Sumatera Selatan 

Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan yang produktif sebagai 

penghasil minyak dan gas. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya rembesan 

minyak dan gas yang dihubungkan oleh adanya antiklin. Letak rembesan ini 

berada di kaki bukit Gumai dan pegunungan Barisan. Sehingga dengan adanya 

peristiwa rembesan tersebut, dapat digunakan sebagai indikasi awal untuk 

eksplorasi adanya hidrokarbon yang berada di bawah permukaan berdasarkan 

petroleum system. 

 
Gambar 6. Petroleum system cekungan Sumatera Selatan. (Laporan Internal 

PT. PERTAMINA EP Asset 2, 2013) 
 

2.3.1. Batuan Induk / Source Rock  

Hidrokarbon pada Cekungan Sumatera Selatan diperoleh dari batuan 

induk lacustrine Formasi Lahat dan batuan induk terrestrial coal dan coaly 

shale pada Formasi Talangakar. Batuan induk lacustrine diendapkan pada 

kompleks half-graben, sedangkan terrestrial coal dan coaly shale secara luas 
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pada batas half-graben. Selain itu pada batu gamping Formasi Baturaja dan 

shale dari Formasi Gumai memungkinkan juga untuk dapat menghasilkan 

hirdrokarbon pada area lokalnya (Bishop, 2001). Gradien temperatur di 

cekungan Sumatera Selatan berkisar 49° C/Km. Gradien ini lebih kecil jika 

dibandingkan dengan cekungan Sumatera Tengah, sehingga minyak akan 

cenderung berada pada tempat yang dalam. Formasi Baturaja dan Formasi 

Gumai berada dalam keadaan matang hingga awal matang pada generasi gas 

termal di beberapa bagian yang dalam dari cekungan, oleh karena itu 

dimungkinkan untuk menghasilkan gas pada petroleum system (Bishop, 

2001).  

 

2.3.2. Reservoar  

Dalam Cekungan Sumatera Selatan, beberapa formasi dapat menjadi 

reservoar yang efektif untuk menyimpan hidrokarbon, antara lain adalah pada 

basement, Formasi Lahat, Formasi Talangakar, Formasi Baturaja, dan 

Formasi Gumai. Sedangkan untuk sub cekungan Palembang Selatan, produksi 

hidrokarbon terbesar berasal dari Formasi Talangakar dan Formasi Baturaja. 

Basement yang berpotensi sebagai reservoar terletak pada daerah uplifted dan 

paleohigh yang didalamnya mengalami rekahan dan pelapukan. Batuan pada 

basement ini terdiri dari granit dan kuarsit yang memiliki porositas efektif 

sebesar 7 %. Untuk Formasi Talangakar secara umum terdiri dari quarzone 

sandstone, siltstone, dan pengendapan shale. Sehingga pada sandstone sangat 

baik untuk menjadi reservoar. Porositas yang dimiliki pada Formasi 

Talangakar berkisar antara 15-30 % dan permeabilitasnya sebesar 5 Darcy. 
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Formasi Talangakar diperkirakan mkijkengandung 75% produksi minyak dari 

seluruh Cekungan Sumatera Selatan (Bishop, 2001). Pada reservoar karbonat 

Formasi Baturaja, pada bagian atas merupakan zona yang porous 

dibandingkan dengan bagian dasarnya yang relatif ketat (tight). Porositas 

yang terdapat pada Formasi Baturaja berkisar antara 10-30 % dan 

permeabilitasnya sekitar 1 Darcy.  

2.3.3. Batuan Penutup / Seal Rock  

Batuan penutup Cekungan Sumatra Selatan secara umum berupa 

lapisan shale cukup tebal, yang berada di atas reservoar Formasi Talangakar 

dan Gumai itu sendiri (intraformational seal rock). Seal pada reservoar 

batugamping, Formasi Baturaja juga berupa lapisan shale yang berasal dari 

Formasi Gumai. Pada reservoar batupasir Formasi Air Benakat dan 

Muaraenim, shale yang bersifat intraformational juga menjadi seal rock yang 

baik untuk menjebak hidrokarbon.  

2.3.4. Jebakan / Trap  

Jebakan hidrokarbon utama diakibatkan oleh adanya antiklin dari arah 

Barat Laut ke Tenggara dan menjadi jebakan yang pertama dieksplorasi. 

Antiklin ini dibentuk akibat adanya kompresi yang dimulai saat awal miosen 

dan berkisar pada 2-3 juta tahun yang lalu (Bishop, 2001). Selain itu jebakan 

hidrokarbon pada Cekungan Sumatra Selatan juga diakibatkan karena 

struktur. Tipe jebakan struktur pada Cekungan Sumatra Selatan secara umum 

dikontrol oleh struktur-struktur tua dan struktur lebih muda. Jebakan struktur 

tua ini berkombinasi dengan sesar naik sistem wrench fault yang lebih muda. 
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Jebakan sturktur tua juga berupa sesar normal regional yang menjebak 

hidrokarbon. Sedangkan jebakan struktur yang lebih muda terbentuk 

bersamaan dengan pengangkatan akhir Pegunungan Barisan (Pliosen sampai 

Plistosen).  

2.3.5. Migrasi  

Migrasi hidrokarbon ini terjadi secara horizontal dan vertikal dari 

source rock serpih dan batubara pada Formasi Lahat dan Talangakar. Migrasi 

horizontal terjadi di sepanjang kemiringan slope, yang membawa hidrokarbon 

dari source rock dalam kepada batuan reservoar dari Formasi Lahat dan 

Talangakar sendiri. Migrasi vertikal dapat terjadi melalui rekahan-rekahan 

dan daerah sesar turun mayor. Terdapatnya resapan hidrokarbon di dalam 

Formasi Muara Enim dan Air Benakat adalah sebagai bukti yang 

mengindikasikan adanya migrasi vertikal melalui daerah sesar kala Pliosen 

sampai Plistosen. 


