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ABSTRACT 

The research area is located in the Akimeugah Basin of the Arafura Sea formed by 

rifting on the northern edge of the Australian continent and experiencing cracking 

until it moves from Australia, causing the structure to emerge. The gravity method 

is used to identify structures and estimate sediment thickness in the Akimeugah 

Basin. The analysis used in this research is spectrum analysis, moving average, 

second vertical derivative and gravity modeling. Separation of regional and 

residual anomalies are performed using spectrum analysis and moving averages. 

Residual bouguer anomaly shows structure direction ftom East-West to Northwest-

Southeast. Second vertical derivatives anomalies has anomalous contours ranging 

from -32 to 8 mGal/km2 with structural directions from East-West to Northwest-

Southeast. The result of gravity modeling of A-A' and B-B' trajectories with a depth 

of 12 km shows the first layer has a density value of 2.7 gr/cc which is assumed to 

be basement in the form of metamorphic rocks. The second layer with a density 

value of 2.6 gr/cc is estimated to be Aifam group sedimentary rocks. The third layer 

with a density value of 2.5 gr/cc is thought to be sedimentary rocks of the Mesozoic-

aged Kemblengan group. The fourth layer with a density value of 2.4 gr/cc is 

thought to be tertiary sedimentary rock of the New Guinea limestone group. The 

fifth layer with a density value of 2.2 gr/cc is estimated to be the Buru Formation. 

In inversion modeling has deeper sediment depth compared to forward modeling 

with sediment depth of 14,665 m. 

 

keywords: gravity, spectrum analysis, moving average, forward modeling, inverse 

modeling, akimeugah basin. 
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ABSTRAK 

Daerah penelitian terletak di Cekungan Akimeugah Laut Arafura yang terbentuk 

oleh rifting di tepi Utara benua Australia dan mengalami peretakan hingga bergerak 

dari Australia sehingga menyebabkan munculnya struktur. Metode gayaberat 

digunakan untuk mengidentifikasi struktur serta memperkirakan ketebalan sedimen 

di Cekungan Akimeugah. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis spektrum, moving average, second vertical derivative serta pemodelan 

gayaberat. Pemisahan anomali regional dan residual dilakukan menggunakan 

analisis spektrum dan moving average. Anomali bouguer residual menunjukkan 

struktur relatif ke arah Barat-Timur dan Baratlaut-Tenggara. Anomali second 

vertical derivative memiliki kontur anomali berkisar -32 sampai dengan 8 

mGal/km2  dengan arah struktur relatif ke arah Timur-Barat dan Baratlaut-

Tenggara. Hasil pemodelan gayaberat lintasan A-A’ dan lintasan B-B’ dengan 

kedalaman 12 km menunjukkan lapisan pertama memiliki nilai densitas 2,7 gr/cc 

diduga batuan dasar berupa batuan metamorf. Lapisan kedua dengan nilai densitas 

2,6 gr/cc diduga batuan sedimen kelompok Aifam. Lapisan ketiga dengan nilai 

densitas 2,5 gr/cc diduga batuan sedimen kelompok Kemblengan berumur 

Mesozoikum. Lapisan keempat dengan nilai densitas 2,4 gr/cc diduga batuan 

sedimen tersier kelompok batugamping Nugini. Lapisan kelima dengan nilai 

densitas 2,2 gr/cc diduga Formasi Buru. Pada pemodelan inversi memiliki 

kedalaman sedimen yang lebih dalam dibandingkan forward modeling dengan 

kedalaman sedimen 14.665 m. Hasil pemodelan menunjukkan pada daerah 

penelitian terdapat struktur patahan beberapa deposenter cekungan sedimen yang 

cukup tebal yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. 

 

kata kunci: gayaberat, analisis spektrum, moving average, forward modeling, 

pemodelan inversi, cekungan akimeugah

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Cekungan Akimeugah bermula 

sebagai cekungan passive margin, 

yakni cekungan yang terbentuk oleh 

rifting di tepi Utara benua Australia 

saat tepian ini mengalami peretakan 

akibat sebagian massa di bagian 

Utaranya mau lepas dan bergerak dari  

 

Australia [1]. Keterbatasan data 

geologi Cekungan Akimeugah 

menjadi salah satu masalah untuk 

mengetahui struktur yang lebih detail. 

Oleh karena itu diperlukan metode 

geofisika dapat digunakan untuk 

menginterpertasikan struktur bawah 

permukaan. Metode geofisika yang 

digunakan adalah metode gayaberat. 
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Metode gayaberat merupakan metode 

yang dapat menggambarkan bentuk 

atau geologi bawah permukaan 

berdasarkan variasi medan gravitasi 

bumi yang ditimbulkan oleh 

perbedaan densitas antar batuan. Pada 

penelitian ini digunakan metode 

gayaberat di Cekungan Akimeugah 

Selatan, untuk mengidentifikasi 

struktur bawah permukaan dan 

mengetahui jenis batuan berdasarkan 

densitas batuan pada model bawah 

permukaan di daerah tersebut. 

 

GEOLOGI REGIONAL 

Geologi daerah penelitian terdiri dari 

lima tahap tektonik sejak Pra 

Kambrium sampai sekarang, yaitu 

tahap pre rift, syn rift, passive margin, 

konvergensi dan kompresi. Tahap 

kompresi akibat tumbukan Lempeng 

Pasifik dengan Lempeng Australia 

pada Oligosen menimbulkan jalur 

lipatan dan patahan di daerah Wokam 

dan sekitarnya. Dasar Laut Arafura 

merupakan laut dangkal yang 

umumnya berasosiasi dengan sesar 

normal dan sesar oblik, sebagai sisa 

lempeng benua Australia di bagian 

Selatan [2] pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Peta struktur geologi 

Paparan Arafura Baratlaut (NW Arafura 

Shelf) [2] 

Tatanan Stratigrafi  

Batuan dasar merupakan kerak 

granitik benua Australia dan batuan 

metamorf. Di atas batuan dasar secara 

tidak selaras ditempati oleh Dolomit 

Modio dan Formasi Aiduna. Pada 

Dolomit modio terdiri dari dolomit, 

batugamping dolomitan dan batu 

lanau, sedangkan Formasi Aiduna 

terdiri atas batubara, konglomerat, 

batu lanau, serpih, batu pasir, dan 

biokalkarenait. Di atas kelompok 

Aifam, diendapkan Formasi Tipuma 

yang terdiri dari batu lumpur hijau, 

merah dan kelabu, batu pasir, 

konglomerat, sedikit batu gamping 
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dan Kelompok Kemblengan yang 

terdiri dari Formasi Kopai, Piniya, 

Woniwogi, dan Ekmai. Pada Formasi 

Kopai terdiri dari batu pasir kuarsa 

gampingan, batu lanau, batu lumpur, 

kalkarenait, batu pasir hijau dan 

konglomerat. Formasi Woniwogi 

terdiri atas batu pasir dan batu lumpur 

gampingan, Formasi Piniya terdiri 

dari batu lumpur, batu lanau, batu 

pasir gampingan serta Formasi Ekmai 

terdiri atas batu pasir dan batu lanau. 

Di atas nya diendapkan Formasi 

Waripi dan batugamping Yawee. 

Kemudian di atasnya pada umur Plio-

Pleistosen diendapkan Formasi Buru 

(Gambar 2). 

 

Gambar 2. Kolom stratigrafi 

(disederhanakan) Paparan Arafura 

Baratlaut (NW Arafura Shelf) [2]  

METODOLOGI PENELITIAN 

Lokasi penelitian berada di Cekungan 

Akimeugah Selatan (Gambar 3). Data 

yang digunakan berupa data 

gayaberat laut dan data batimetri yang 

dilakukan oleh tim penelitian 

Cekungan Migas Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Geologi Kelautan 

menggunakan alat Marine Gravity 

System 6 (MGS 6) pada tahun 2017 

menggunakan Kapal Riset Geomarin 

III, yang sudah dilengkapi dengan 

GPS untuk mengukur posisi dan 

ketinggian.  

 
Gambar 3. Lokasi penelitian di 

Cekungan Akimeugah Selatan, Laut 

Arafura oleh Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Geologi Kelautan (2007) 

 

Metodologi yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu analisis spektrum 

untuk mengestimasi kedalaman serta 

lebar jendela. Untuk tahap filtering 

menggunakan moving avarage dan 
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second vertical derivative (SVD). 

Kemudian pemodelan menggunakan 

forward modeling dan pemodelan 

inversi. Adapun tahap penelitian 

dapat dilihat pada diagram alir 

(Gambar 4). 

 

Gambar Error! No text of specified 

style in document.. Diagram alir 

pengolahan data 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Complete Bouguer Anomaly (CBA) 

Daerah penelitian ini meliputi area 

yang sangat luas sehingga 

menghasilkan penyebaran anomali 

bouguer yang seragam. CBA 

merupakan gabungan dari anomali 

yang memiliki panjang gelombang 

panjang dengan struktur dalam dan 

panjang gelombang pendek dari 

struktur dangkal. Peta anomali CBA 

memiliki rentang anomali 0 sampai 

130 mGal. Anomali rendah dengan 

nilai berkisar 0-25 mGal berwarna 

ungu hingga biru yang berada pada 

bagian Utara daerah peneltian 

kemungkinan disebabkan karena 

adanya graben atau deposenter 

sehingga batuan sedimen yang 

menempati daerah tersebut relatif 

lebih tebal. Anomali tinggi dengan 

nilai berkisar 90-120 mGal berada 

pada bagian Barat penelitian 

berwarna merah diinterpretasikan 

sebagai batuan dasar (basement) 

seperti pada Gambar 5. 
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Gambar Error! No text of specified 

style in document.. Peta CBA Daerah 

Penelitian 

Analisis Spektrum 

 
Gambar 6. Peta lintasan 

Pemisahan pada analisis spektrum 

dilakukan melalui slice pada peta 

CBA (Gambar 6). Setiap lintasan 

dilakukan perhitungan Transformasi 

Fourier yang menghasilkan bilangan 

gelombang dan amplitudo. Pada 

penelitian ini dibuat empat buah 

lintasan dapat dilihat pada Gambar 7, 

Gambar 8, Gambar 9, Gambar 10. 

 

Gambar 7. Grafik analisis spektrum 

line 1 

  

 
Gambar 8. Grafik analisis spektrum 

line 2 

 
Gambar 9. Grafik analisis spektrum 

line 3 

Gambar 10. Grafik analisis spektrum 

line 4 

 

Tabel 1. Kedalaman analisis spektrum 

 
 

Moving Average 

Setelah melakukan analisis spektrum 

didapatkan nilai window sebesar 11 

Line M1 M2 C1 C2 C2-C1 M1-M2 k

1 -74.712 -7.7431 6.7993 3.9514 -2.8479 -66.969 0.04253

2 -75.723 -0.0005 7.3119 4.9329 -2.379 -75.723 0.03142

3 -75.2 -0.0093 7.3109 4.9485 -2.3624 -75.191 0.03142

4 -61.123 -5.2291 6.5842 4.1717 -2.4125 -55.894 0.04316

AVG -71.6895 -3.2455

Ln A 

 

k 

 

k 

 

Ln A 

 

k 

 

Ln A 

 

k 

 

Ln A 

 

k 
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km. Nilai w tersebut akan digunakan 

sebagai input dalam proses filtering 

moving average dengan cara 

meratakan nilai untuk memisahkan 

anomali regional dan residual. 

Anomali Bouguer Regional 

Anomali bouguer regional didapatkan 

dari moving average berdasarkan 

nilai gradien zona yang lebih dalam. 

Pada peta anomali bouguer regional 

(Gambar 11) nilai anomali tinggi 

berkisar 80 hingga 105 mGal berada 

pada bagian Barat yang diidentifikasi 

sebagai batuan dasar. Anomali sedang 

berada pada daerah Selatan dengan 

nilai anomali sekitar 60 hingga 80 

mGal, Sedangkan nilai anomali 

rendah berkisar 20 sampai 60 mGal 

yang terdapat di bagian Utara 

penelitian. 

 

Gambar 11. Peta Anomali Bouguer 

Regional 

Anomali Bouguer Residual 

Anomali residual didapatkan dari 

pengurangan antara CBA dan 

anomali bouguer regional. Nilai 

anomali pada daerah penelitian 

adalah -30 hingga 26 mGal. Secara 

teknonik regional benturan dari kerak 

benua Australia mengalami 

pergerakan ke arah Utara dan 

menurun sehingga deposenter pada 

bagian Utara relatif tebal dan bagian 

Utara mengalami pendangkalan ke 

arah Selatan. Gambar 12 terlihat 

bahwa pola struktur anomali lebih 

komplek karena anomali residual 

merupakan gambaran dengan struktur 

yang lebih dangkal dengan panjang 

gelombang pendek. 

 
Gambar 12. Peta Anomali Bouguer 

Residual 
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Anomali Second Vertical Derivative 

(SVD) 

Peta second vertical derivative (SVD) 

menggunakan metode Henderson 

untuk menghasilkan anomali efek 

dangkal serta untuk mengetahui 

bidang diskontinuitas struktur bawah 

permukaan yang biasanya berkaitan 

dengan suatu patahan. Pada Gambar 

13 nilai kontur anomali SVD berkisar 

-32 sampai dengan 8 mGal/km2. 

Kontur bernilai 0 pada peta SVD 

dapat diidentifikasikan sebagai 

struktur sesar dari dua batas densitas 

yang berbeda. Pada Gambar 13 

terlihat bahwa struktur memiliki dua 

arah. Arah struktur Timur-Barat 

kemungkinan terbentuk karena 

tekanan dari Selatan ke Utara yang 

menyebabkan terbentuknya struktur. 

Sedangkan struktur arah Baratlaut-

Tenggara kemungkinan disebabkan 

oleh batuan umur pra-tersier yang 

mengalami rifting hingga ke perairan 

Arafura bagian Selatan. Sehingga 

banyak pola graben muncul di 

Cekungan Akimeugah akibat 

terbentuknya patahan-patahan dari 

struktur tersebut.  

 
Gambar 13.Peta SVD Henderson 

anomali bouguer residual dan perkiraan 

struktur sesar (garis putus) daerah 

Cekungan Akimeugah 

 

Penentuan struktur juga dapat dilihat 

melalui grafik  SVD. Pada penelitian 

ini dibuat dua buah lintasan dimana 

arah lintasan SVD dibuat sama 

dengan lintasan forward modeling. 

Jenis patahan dapat dilihat melalui 

nilai maksimum dan nilai minimum 

yang terdapat pada grafik SVD di 

sebelah garis yang melalui batas titik 

0. (Gambar 14 dan Gambar 15) 

 
Gambar 14. Grafik Second Vertical 

Derivative Lintasan A – A’ 
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Gambar 15. Grafik Second Vertical 

Derivative Lintasan B – B’ 

 

Model Penampang 2D Lintasan A-

A’ 

Pada model penampang lintasan A-A’ 

berarah Barat-Timur memperlihatkan 

hasil penampang bawah permukaan 

dengan ketebalan sedimen sekitar 

6000 m. Model penampang yang 

dibuat terlihat adanya struktur geologi 

berupa sesar normal yang terbentuk 

sebelum terjadinya tumbukan antara 

kerak benua dan Australia serta 

terdapat graben pada Cekungan 

Akimeugah. Dari Gambar 16 batuan 

paling atas dengan densitas 2,2 gr/cc 

merupakan Formasi Buru. Di bawah 

Formasi Buru diendapkan Formasi 

Waripi dan batugamping Yawee 

dengan densitas 2,4 gr/cc. 

Selanjutnya Formasi Kemblengan 

dan Formasi Tipuma dengan nilai 

densitas 2,5 gr/cc. Di bawah formasi 

tersebut dengan nilai densitas 2,6 

gr/cc merupakan  Kelompok Aifam. 

Selanjutnya di bawah Kelompok 

Aifam terdapat batuan dasar dengan 

nilai densitas 2,7 gr/cc diduga berupa 

kerak granitik benua Australia yang 

mengalami metamorfisme.

 
Gambar 16. Model penampang 2D lintasan A-A’



10 
 

Model Penampang 2D Lintasan B-

B’ 

Pada model penampang lintasan B-B’ 

berarah Baratlaut-Tenggara hasil  

penampang bawah permukaan 

dengan ketebalan sedimen sekitar 

6000 m. Model penampang lintasan 

B-B’ yang dibuat memperlihatkan 

adanya struktur geologi berupa 

patahan, antiklin serta graben. 

Struktur tersebut berupa sesar normal 

yang terbentuk sebelum terjadinya 

tumbukan serta sesar naik yang terjadi 

bersamaan dengan tumbukan antara 

kerak benua dan Australia yang 

mengakibatkan terjadinya tekanan 

pada umur Miosen. Berdasarkan 

Gambar 17 batuan paling atas dengan 

densitas 2,2 gr/cc diinterpretasikan 

sebagai Formasi Buru. Di bawah 

Formasi Buru umur Tersier 

diendapkan Formasi Waripi dan 

batugamping Yawee dengan densitas 

2,4 gr/cc. Di bawah nya merupakan 

Formasi Kemblengan dan Formasi 

Tipuma dengan nilai densitas 2,5 

gr/cc. Di bawah Formasi Kemblengan 

dan Formasi Tipuma dengan nilai 

densitas 2,6 gr/cc diinterpretasikan 

sebagai Kelompok Aifam. 

Selanjutnya batuan paling bawah 

merupakan batuan dasar dengan nilai 

densitas 2,7 gr/cc berada pada 

kedalaman sekitar 6 km diduga 

berupa kerak granitik benua Australia 

yang mengalami metamorfisme.  

 
Gambar 17. Model penampang 2D lintasan B-B’ 
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Pemodelan Inversi 3D 

Pemodelan inversi 3D dibuat 

menggunakan perangkat lunak Oasis 

Montaj dimana sumbu x merupakan 

longitude dan y adalah latitude 

sedangkan z adalah kedalaman. Input 

data yang digunakan merupakan 

anomali residual kemudian 

diinversikan terhadap model awal. 

Pada Gambar 18 didapatkan 

kedalaman sekitar 14.665 km dengan 

nilai densitas berkisar antara 2.650 

hingga 2.691 gr/cc yang merupakan 

gambaran dari nilai rapat massa 

batuan bawah permukaan yang 

berada pada Cekungan Akimeugah 

bagian Selatan.

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Hasil pemodelan inversi  3D anomali bouguer residual daerah 

Cekungan Akiumegah

Forward Modeling dan Pemodelan 

Inversi 

Berdasarkan perbandingan hasil 

forward modeling dan pemodelan 

inversi menunjukkan hasil kedalaman 

yang berbeda. Kedalaman pemodelan 

inversi lebih dalam dibandingkan 

forward modeling. Pada Gambar 19 

lintasan A-A’ dengan arah Barat-

Timur hasil forward modeling 

memiliki ketebalan sedimen cukup 

tebal sekitar 6000 m dan pemodelan 

inversi memiliki ketebalan sedimen 

sekitar 5000 m. Sedangkan pada 

Gambar 20 lintasan B-B’ dengan arah 

Baratlaut-Tenggara hasil forward 
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modeling memiliki ketebalan 

sedimen sekitar 6000 m dan 

pemodelan inversi memiliki 

ketebalan sedimen sekitar 5000 m. 

Forward modeling menunjukkan 

struktur yang lebih detail 

dibandingkan hasil pemodelan 

inversi. Perbedaan nilai densitas pada 

forward modeling dan pemodelan 

inversi disebabkan karena pada 

forward modeling menunjukkan 

semua nilai densitas dari atas 

permukaan hingga basement 

berdasarkan stratigrafi, sedangkan 

nilai densitas pemodelan inversi 

hanya menampilkan hingga batas 

sedimen. 

 

 

 

Gambar 19. Perbandingan pemodelan lintasan A-A’ 

Perbandingan Pemodelan inversi dan Forward 

Modeling Peta Anomali Residual Lintasan A - A’ 
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Gambar 20. Perbandingan pemodelan lintasan B-B 

Analisis Struktur 

Berdasarkan pola anomali residual 

Cekungan Akimeugah menunjukkan 

pola struktur anomali lebih komplek 

dengan struktur lebih dangkal dan 

panjang gelombang pendek. 

Cekungan Akimeugah relatif 

memiliki struktur dua arah yaitu arah 

Timur-Barat dan Baratlaut-Tenggara. 

Arah struktur Timur-Barat terbentuk 

karena tekanan dari Selatan ke Utara 

yang menyebabkan terbentuknya 

Perbandingan Pemodelan Inversi dan Forward 

Modeling Peta Anomali Residual Lintasan B - B’ 
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struktur. Struktur arah Baratlaut-

Tenggara kemungkinan disebabkan 

oleh batuan umur Pra-Tersier yang 

mengalami rifting hingga ke perairan 

Arafura bagian Selatan.  

Pada peta second vertical derivative 

Henderson didapatkan arah struktur 

yang sama yaitu arah Timur-Barat 

dan Baratlaut-Tenggara dan memiliki 

batuan sedimen yang cukup tebal 

pada arah Utara. Ketebalan sedimen 

kemungkinan disebabkan oleh 

benturan kerak benua Australia yang 

mengalami pergerakan ke arah Utara 

sehingga deposenter pada bagian 

Utara relatif lebih tebal. Pada forward 

modeling di Cekungan Akimeugah 

ditemukan struktur sesar dengan arah 

relatif Barat-Timur dan Baratlaut-

Tenggara.  

 

Analisis Sumber Daya Alam 

Pola tinggian pada anomali residual 

(Gambar 12) terdapat di arah Utara-

Selatan yang menyebabkan adanya 

struktur antiklin. Migrasi hidrokarbon 

bergerak membalik ke arah updip dari 

passive margin secara lateral atau 

bergerak vertikal menuju zona 

deformasi di wilayah benturan [1]. 

Formasi Tipuma dan Formasi Aiduna 

di Cekungan Akimeugah berpotensi 

sebagai batuan induk. Formasi 

Woniwogi, Formasi Ekmai dan 

litologi batugamping berpotensi 

sebagai batuan waduk. Sedangan 

Formasi yang berpotensi sebagai 

batuan tudung yaitu Formasi Kopai, 

Formasi Piniya dan Formasi Buru. 

Hasil struktur model geologi bawah 

permukaan menunjukkan bahwa 

Cekungan Akimeugah memiliki 

batuan sedimen yang cukup tebal. 

Berdasarkan hasil struktur dan 

ketebalan sedimen, Cekungan 

Akimeugah kemungkinan memiliki 

potensi sumber daya alam untuk 

ekplorasi lebih lanjut. 

KESIMPULAN 

1. Pada anomali Bouguer memiliki 

rentang anomali dari 0 sampai 

130 mGal. Dengan anomali 

rendah berada di bagian Utara 

sedangkan anomali tinggi berada 

di daerah Barat. 

2. Hasil CBA menggunakan moving 

average dengan lebar jendela 11 

km mendapatkan anomali 

residual dengan rentang anomali 

–30 mGal hingga 28 mGal. 

Berdasarkan analisis second 

vertical derivative anomali 
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residual menggunakan metode 

Henderson mendapatkan struktur 

sesar utama daerah berarah 

Utara-Selatan dan Barat-Timur 

yang terletak di bagian tengah 

dari Cekungan Akimeugah. Hal 

ini sesuai dengan arah tektonik 

yang ada di daerah tersebut. 

3. Berdasarkan penampang 2D, 

basement kemungkinan berada di 

kedalaman sekitar 6 km dengan 

densitas 2,7 gr/cc. Di atas batuan 

dasar diendapkan kelompok 

Aifam dengan densitas 2,6 gr/cc, 

selanjutnya diendapkan Formasi 

Kemblengan dan Formasi 

Tipuma dengan densitas 2,5 

gr/cc. Kemudian diendapkan 

kelompok Batugamping Nugini 

dengan nilai densitas 2,4 gr/cc. 

Batuan paling atas diendapkan 

Formasi Buru dengan densitas 

2,2 gr/cc. Pemodelan inversi 

menunjukkan densitas berkisar 

antara 2.650 hingga 2.691 gr/cc 

dengan kedalaman 14.665 m. 

Hasil pemodelan menunjukkan 

daerah penelitian terdapat 

deposenter cekungan sedimen 

yang cukup tebal dan juga 

struktur patahan serta antiklinal 

yang menarik untuk dieksplorasi 

lebih lanjut. 

4. Berdasarkan pemodelan dan 

analisis struktur kemungkinan  

memiliki prospek sumber daya 

alam karena memiliki ketebalan 

sedimen yang cukup tebal. 

Cekungan Akimeugah juga 

berpotensi dengan cekungan 

yang berpotensi hidrokarbon. 

Oleh karena itu berdasarkan 

struktur, deposenter dan batuan 

dasar yang akan memberi arah 

untuk eksplorasi selanjutnya.  
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