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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Geologi Regional 

Stuktur DNF terletak kurang lebih 160 kilometer di sebelah barat kota Palembang. 

Pada gambar di bawah ini ditunjukkan lokasi dari Struktur DNF yang ditandai 

dengan panah hitam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Lokasi Struktur DNF 

Struktur DNF ini terletak pada tinggian yang dikenal dengan nama Musi Platform. 

Tinggian ini memiliki batas bagian utara, yaitu Pigi Trough, bagian selatan, yakni 
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Saung Naga graben, bagian timur, yakni Benakat Gulley dan Lematang Trough, 

serta batas bagian baratnya, yakni olcanic arc Bukit Barisan (POFD DNF, 2006). 

Gambar yang mempelihatkan batas-batas ini terdapat pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Batas – batas Struktur DNF dari gambar Paleogen Graben & struktur 

elements (POFD DNF, 2006) 

 

Secara geologi Struktur DNF berada dalam Cekungan Sumatera Selatan. Cekungan 

Sumatera Selatan ini merupakan cekungan busur belakang karena posisinya berada 

di belakang pegunungan Barisan sebagai volcanic-arc. Cekungan ini terbentuk 

akibat hasil aktivitas tektonik, yakni penunjaman Lempeng Indi-Australia yang 

bergerak ke arah utara hingga timur laut terhadap Lempeng Eurasia yang cenderung 

diam. Penunjaman lempeng inilah dapat mempengaruhi keadaan geologi di daerah 

tersebut seperti litologi, morfologi, tektonik dan struktur di Sumatera Selatan. 
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Daerah cekungan memiliki luas 330 x 510 km2, dimana sebelah baratdaya dibatasi 

oleh singkapan Pra-Tersier Bukit Barisan, di sebelah timur oleh Paparan Sunda 

(Sunda Shield), sebelah barat dibatasi oleh Pegunungan Tigapuluh dan ke arah 

tenggara dibatasi oleh Tinggian Lampung. Cekungan Sumatera Selatan terbentuk 

selama Awal Tersier (Eosen – Oligosen). Diperkirakan telah terjadi 3 episode 

orogenesa yang membentuk kerangka struktur daerah cekungan ini, yaitu orogenesa 

Mesozoik Tengah, tektonik Kapur Akhir – Tersier Awal dan Orogenesa Plio – 

Plistosen op.cit De Coster, 1974. 

 

Episode pertama ditandai dengan terjadinya metamorfosis endapan – endapan 

Paleozoik dan Mesozoik. Setelah itu terjadi lipatan, terbentuk patahan, diintrusi 

oleh batolit granit, kemudian membentuk pola dasar struktur cekungan atau 

basement. Menurut Pulunggono, 1992 episode pertama ini membentuk sesar yang 

memiliki arah barat laut – tenggara berupa sesar – sesar geser. Episode kedua pada 

Kapur Akhir berupa fase ekstensi menghasilkan gerak – gerak tensional yang 

membentuk graben dan horst dengan arah umum utara – selatan. Episode ketiga 

berupa fase kompresi pada Plio – Plistosen yang menyebabkan pola pengendapan 

berubah menjadi regresi dan berperan dalam pembentukan struktur perlipatan dan 

sesar, sehingga membentuk keadaan geologi seperti yang ada sekarang. Sesar 

Semangko yang berupa sesar mendatar terbentuk pada periode tektonik ini yang 

disebabkan oleh pengangkatan Pegunungan Bukit Barisan. Sesar ini berkembang 

sepanjang Pegunungan Bukit Barisan. 

 

Pada Plistosen Awal hingga sekarang terjadi pergerakan horisontal yang 

mempengaruhi kondisi Cekungan Sumatera Selatan dan Tengah, sehingga sesar – 
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sesar yang baru terbentuk di daerah ini mempunyai perkembangan hampir sejajar 

dengan sesar Semangko. Orogenesa yang terjadi pada Plio – Plistosen terbentuk 

akibat dari pergerakan horisontal ini yang menghasilkan lipatan berarah baratlaut – 

tenggara, akan tetapi sesar yang terbentuk memiliki arah timur laut – barat daya dan 

barat laut – tenggara. Kenampakan struktur yang dominan adalah struktur yang 

berarah barat laut – tenggara. Dengan demikian pola struktur yang terjadi dapat 

dibedakan atas pola tua yang berarah utara – selatan dan barat laut – tenggara serta 

pola muda yang berarah barat laut – tenggara yang sejajar dengan Pulau Sumatera.  

 

2.2.  Stratigrafi Regional 

Urutan litostratigrafi cekungan Sumatera Selatan dari tua ke muda yaitu: 

1. Batuan Dasar (basement) 

2. Formasi Lahat (LAF) 

3. Formasi Talang Akar (TAF) 

4. Formasi Baturaja (BRF) 

5. Formasi Gumai (GUF) 

6. Formasi Air Benakat (ABF) 

7. Formasi Muara Enim (MEF) 

8. Formasi Kasai (KAF) 
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Gambar 4. Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan (Modifikasi De Coster, 1974) 

 

Stratigrafi Struktur DNF mengacu pada stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan 

tersebut, akan tetapi tidak keseluruhan formasi yang ada pada Cekungan Sumatera 

Selatan pernah ditembus oleh pemboran sumur-sumur dalam Struktur DNF. Urutan 

formasi yang ditembus oleh pemboran tersebut dari tua ke muda yaitu (POFD DNF, 

2006): 

1. Batuan Dasar (basement) 

2. Formasi Talang Akar (TAF) 

3. Formasi Baturaja (BRF) 

4. Formasi Gumai (GUF) 

5. Formasi Air Benakat (ABF) 
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Berikut  penjelaskan keseluruhan formasi yang terendapkan pada cekugan 

Sumatera Selatan tidak hanya formasi yang ditembus oleh sumur-sumur pemboran 

pada Struktur DNF. 

Batuan Dasar (Basement) 

Batuan dasar dari cekungan Sumatera Selatan merupakan batuan pra-tersier 

Mesozoikum dan batuan metamorf Paleozoikum-Mesozoikum. Berdasarkan hasil 

data batuan pra-tersier terbentuk pada akhir Jura- awal Kapur di cekungan ini. 

Batuan Metamorf Paleozoikum-Mesozoikum dan batuan sedimen mengalami 

perlipatan dan sesar akibat intrusi batuan beku selama Mesozoikum Tengah (De 

Coster, 1974) serta pengaruh gaya kompresi dari zona Subduksi yang terus 

bergerak. Ketebalan maksimum yang pernah ditembus, yaitu pada sumur SP-22 

dengan ketebalan 60 meter (POFD DNF, 2006). 

Formasi Lahat 

Formasi yang juga disebut dengan nama Formasi Lemat (De Coster, 1974) ini 

terdiri dari litologi tuf, konglomerat, breksi, batulempung, dan batupasir kasar yang 

diendapkan pada lingkungan darat pada umur Oligosen Awal hingga Akhir. 

Formasi ini terendapkan secara tidak selaras di atas batuan dasar (basement) dan 

diinterpretasikan sebagai pre-rift pada bagian bawahnya dan sebagai rift di bagian 

atasnya. 

Formasi Talang Akar 

Formasi Talang Akar terdiri dari Formasi Talang Akar Atas (Great Sand Member) 

dan Talang Akar Bawah (Transition Member). Kedua formasi ini dibedakan dari 

variasi stratigrafinya secara lateral dan distribusi pengendapannya baik secara 

lateral maupun vertikal. Formasi Talang akar diendapkan secara tidak selaras di 



11 
 

atas Formasi Lahat. Lingkungan pengendapan formasi ini, yaitu litoral hingga laut 

dangkal. Formasi ini memiliki umur Oligosen Akhir – Miosen Awal. Pada Struktur 

DNF formasi ini memiliki ketebalan berkisar antara 10 hingga 12 meter dan dari 

kenampakan lognya maupun Elan mengindikasikan bahwa formasi ini berisi air 

(POFD DNF, 2006) 

Talang Akar Atas memiliki umur lebih muda dari Talang Akar Bawah 

secara selaras. Bagian paling atas Formasi Talang Akar merupakan endapan laut 

dangkal dengan litologi utama batulempung atau serpih gampingan dengan sisipan 

tipis batupasir halus hingga menengah. Terdapat kandungan fosil foraminifera 

planktonik dan bentonik yang cukup melimpah. 

Talang Akar Bawah terdiri dari litologi batupasir dan batulempung atau 

serpih. Batupasir pada Formasi ini terutama berkembang di bagian bawah dan 

menunjukkan pola log blocky tipis. Batulempung atau serpih memiliki ciri berwarna 

abu-abu kecokelatan/kehijauan, sedikit gampingan hingga gampingan, karbonan, 

seringkali dijumpai lapisan tipis lignit atau lapisan tipis (streaks) batugamping.  

Formasi Baturaja 

Formasi ini didominasi oleh litologi batugamping, yakni batugamping terumbu dan 

batugamping detritus. Formasi ini terendapkan secara selaras di atas Formasi 

Talang Akar pada umur Miosen Awal. Pada bagian timur Struktur DNF formasi ini 

terendapkan di atas Formasi Talang Akar, namun pada bagian barat disebabkan 

oleh tidak berkembangnya Formasi Talang Akar, maka Formasi Baturaja ini 

terendapkan langsung diendapkan di atas batuan dasar secara tidak selaras. Formasi 

ini merupakan reservoar batuan karbonat pada Struktur DNF. Dalam Struktur DNF 

formasi ini memiliki ketebalan berkisar antara 90 – 120 meter dan merupakan 
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formasi yang telah terbukti menghasilkan minyak dan gas pada Struktur DNF 

(POFD DNF, 2006) 

Formasi Gumai 

Batuan yang ada pada Formasi Gumai ini bersifat fossilferous, berwarna abu-abu 

kecokelatan, mengandung serpih yang berasal dari laut, terkadang mengandung 

lapisan tipis batugamping glaukonitan, dan banyak dijupai foraminifera laut. 

Penentuan umur pada Formasi Gumai ditentukan dari dating dengan menggunakan 

foraminifera planktonik. Formasi ini memiliki kisaran umur, yaitu Miosen Awal - 

Miosen Tengah. Lingkungan pengendapannya, yaitu pada lingkungan neritik (De 

Coster, 1974). Pada Struktur DNF ketebalan formasi ini berkisar antara 570 – 590 

meter dan memiliki peran sebagai penyekat (regional seal) yang efektif. 

Formasi Air Benakat 

Formasi Air Benakat diendapkan selama awal Fase Siklus Regresi yang terdiri dari 

litologi batulempung dengan sisipan serpih gampingan berbutir kasar, glaukonit, 

sisipan tipis batubara atau sisa tumbuh-tumbuhan. Diendapkan pada lingkungan 

neritik dan berangsur-angsur menjadi laut dangkal dan delta. Formasi ini 

diendapkan secara selaras di atas Formasi Gumai dan memiliki umur Miosen 

Tengah. Formasi ini dalam Struktur DNF telah tererosi menjadi kenampakan 

topografi permukaan seperti yang dapat kita lihat sekarang ini (POFD DNF, 2006) 

Formasi Muara Enim 

Formasi ini terdiri dari litologi batupasir, batulempung, dan batubara yang memiliki 

umur Miosen Akhir – Pliosen.  Batas bawah dari Formasi Muara Enim pada bagian 

Selatan dari cekungan biasanya berupa lapisan batubara yang biasanya dipakai 
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sebagai marker. Pengendapannya mencirikan Laut dangkal sampai darat yang 

terendapkan secara tidak selaras diatas Formasi Air Benakat.  

Formasi Kasai 

Formasi ini merupakan formasi yang paling muda di Cekungan Sumatera Selatan. 

Formasi ini diendapkan selama Plio-Pleistosen dan dihasilkan dari erosi 

Pegunungan Barisan dan Pegunungan Tigapuluh. Formasi ini terdiri dari litologi 

tuf berlapis, batupasir tufaan, batulanau tufaan, batulempung tufaan, gravels, dan 

lapisan tipis batubara. Diendapkan secara selaras di atas Formasi Muara Enim 

dengan lingkungan pengendapannya di lingkungan darat. 


