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BAB III 

TINJAUAN GEOLOGI 

 

 

3.1 Tinjauan Umum 

Cekungan Waipoga yang terletak di pantai utara Pulau Papua bagian timur 

merupakan bagian dari Cekungan Papua Utara yang berada pada zona tumbukan 

(collision zone). Cekungan Papua Utara terbentuk akibat interaksi pergerakan 

Lempeng Pasifik yang relatif bergerak ke barat dan Lempeng Australia yang relatif 

bergerak ke utara. Interaksi pergerakan kedua lempeng tersebut menghasilkan 

transcurrent fault dengan arah barat – timur. Cekungan ini dikenal sebagai hybrid 

basin yang awalnya adalah sebagai cekungan depan busur (forearc basin). 

Kemudian terjadi rotasi konvergen menjadi oblik dan sinistral strike slip 

displacement antara trench dan kompleks penunjaman akibat pergerakan translasi 

antara Lempeng Pasifik - Carolina dengan Lempeng Indo-Australia. Cekungan 

Papua Utara mengandung gas yang sangat potensial [21]. Berdasarkan tatanan 

geologi dan terjadinya hidrokarbon maka diperkirakan terbentuknya gas biogenik 

dan cekungan hidrokarbon terjadi pada Pliosen-Pleistosen. Area cekungan ini 

memiliki sedimentasi yang cepat, reservoir yang berumur muda dan gradient 

geothermal yang rendah. Zona shear utama dibagian utara Pulau Papua atau Sesar 

Sorong (Yapen) merupakan bagian yang berperan penting dalam sistem petroleum 

biogenik. Proses sedimentasi yang cepat memicu diapirisme yang berasosiasi 

dengan pembentukan gas biogenik akibat dari pengangkatan di bagian selatan sesar 

Plio-Pleiston yang menyebabkan erosi dalam skala besar di daerah tersebut. 

Sedimen Tersier yang tebal dan tersingkap di daerah ini menjadi target eksplorasi 

sejak 1930. Selain itu, terdapat rembesan minyak dan gas pada permukaan. Sejak 

1950, 12 sumur eksplorasi yang terdapat pada cekungan Papua Utara telah 

dilakukan beberapa uji termasuk uji stratigrafi yang menghasilkan 4 sumur kering, 

penemuan gas dan minyak. 
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3.2 Tektonik dan Struktur Geologi 

Pada Paleosen pembentukan cekungan depan busur dengan pembentukan intra-

oceanic island arc berkembang antara Palung New Guine dan busur magmatik. 

Cekungan Waipoga merupakan sub-cekungan dari Cekungan Papua Utara dengan 

beberapa pemisahan deposenter. Collision busur Lempeng Indo-Australia 

mengakibatkan cekungan Papua Utara terkompresi menghasilkan penurunan cepat 

yang dipengaruhi pengendapan yang cepat dan pembebanan sedimen yang berasal 

dari erosi lokal, serta pengangkatan Rangkaian Pegunungan New Guinea Tengah. 

Rangkaian Pegunungan New Guinea Tengah berasal dari penunjaman potongan 

samudra. Waipoga Trough berhubungan dengan sub-cekungan pada Cekungan 

Papua Utara yang awalnya merupakan cekungan hybrid kemudian menjadi lebih 

kompleks ketika subduksi terjadi. Proses deformasi rezim stress kompresi 

menghasilkan anjakan dan sesar mendatar major, diasumsikan merupakan respon 

dari sistem oblik saat ini berupa gerak konvergen dari Lempeng Caroline - Pasifik 

dan Lempeng Indo – Australia mengubah karakter di Cekungan Papua Utara.  Zona 

Sesar Yapen merupakan positive flower structure yang terbentuk dari sear mendatar 

yang bergerak mengiri. Pergerakan relatif dari Lempeng Caroline - Pasifik dan 

Lempeng Indo-Australian sekarang didominasi oleh pergerakan mendatar yang 

kemungkinan berhubungan dengan pensesaran transform. Pergerakan mendatar ini 

digambarkan dalam sistem sesar Sorong-Yapen-Bewani yang memanjang dari 

timur ke barat sepanjang Nugini. Pergerakan mendatar sekarang merupakan bukti 

sepanjang Zona Sesar Yapen yang terletak pada sesar transform atau transcurrent 

yang merupakan sesar aktif pada kerak samudra yang sebagian tersubduksi di 

bawah busur masif Indo-Australia. Sesar Yapen kemungkinan memotong endapan 

lain disebelah barat (Jayapura) karena merupakan sambungan dari Sistem Sesar 

Sorong pada daerah Pulau Yapen dan Pulau Biak di utara.  

 



29 

 

 
Gambar 3.1 Cekungan Waipoga bagian dari Cekungan Papua Utara [22] 

 

Zona Sesar Yapen merupakan zona sesar mendatar dengan lebar 15 km pada 

permukaan, dan offset kompresional mempengaruhi wilayah selebar 50 km, produk 

tektonik terbesar pada Cekungan Membrano. Orientasi zona sesar ini adalah barat-

timur atau baratlaut-timurtenggara. Zona Sesar Yapen dicirikan dengan pensesaran 

mendatar, perlipatan intensif, dan diaper serpih bersamaan dengan kehadiran fasies 

turbidit, variasi fasies dan slumping serta pengendapan syn-rift. Asosiasi struktur 

berkaitan dengan deformasi diapir serpihberkaitan dengan pergerakan mendatar 

tetapi juga diikuti oleh sedimentasi yang cepat dan tebal. Lumpur vulkanik aktif 

dan tidak aktif mendelineasi wilayah ini pada permukaan. Terdapat flower structure 

dan pop up structure ditemukan pada cekungan.  

 

3.3 Stratigrafi 

Cekungan Papua Utara memiliki empat formasi batuan yang umum yaitu Formasi 

Auwewa, Formasi Darante, Formasi Makats dan Formasi Mamberamo. Formasi 

Auwewa merupakan batuan tertua pada Cekungan Papua Utara. Formasi Auwewa 

tersingkap di permukaan secara tidak selaras di atas sikuen mafik volkanik 

samudera dan ofiolit. Endapan ini di atas kerak samudera diantara busur magmatik 

dan palung samudera pada cekungan depan busur [23].  

a. Formasi Auwewa mengandung andesit dan basalt konglomerat, batugamping 

pelagik, serpih hemipelagik dan greywacke turbidite yang berumur Paleosen 

sampai Awal Oligosen. 
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b. Formasi Darante diendapkan tidak selaras di atas Formasi Auwewa yang 

menjemari dengan anggota vulkanik, formasi ini meliputi kalkarenit mengandung 

rijang, batugamping terumbu dengan sisipan breksi vulkanik maupun batupasir 

tufaan.  

c. Formasi Makats pada bagian utara litologinya meliputi batupasir gampingan 

serta batupasir napalan di bagian atas. 

d. Formasi Mamberamo meliputi empat anggota yaitu: 

• Anggota B meliputi runtunan sedimentasi distal yang bersifat turbidit terdiri 

atas batu lanau, napal, serpih dengan lingkungan pengendapan laut dalam. 

• Anggota C meliputi runtunan tebal konglomerat, batupasir subgreywake, 

batulanau dan serpih. Anggota ini terletak tidak selaras diatas batugamping 

berlapis “P”. 

• Anggota D meliputi serpih dan batupasir halus yang bersifat turbidit distal. 

Bagian utara anggota ini berhubungan tidakselaras dengan batugamping 

berlapis Anggota Waipoga. 

Anggota E meliputi konglomerat, batupasir, batulanau, serpih, dan lignit. Anggota 

ini berhubungan tidak selaras dengan batugamping berlapis dari Anggota Waipoga. 


