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BAB III 

GEOLOGI REGIONAL 

 

3.1 Geologi Regional Cekungan Sumatera Selatan 

Geologi Cekungan Sumatera Selatan adalah suatu hasil kegiatan tektonik 

yang berkaitan erat dengan penunjaman Lempeng Indo-Australia, yang bergerak ke 

arah utara hingga timurlaut terhadap Lempeng Eurasia yang relatif diam. 

Penunjaman Lempeng Indo-Australia tersebut dapat mempengaruhi keadaan 

batuan, morfologi, tektonik dan struktur di Sumatera Selatan. Tumbukan tektonik 

lempeng di Pulau Sumatera menghasilkan jalur busur depan, magmatik, dan busur 

belakang (Bishop, 2000). 

 

Gambar 3 1 Peta geologi regional Cekungan di Sumatera (Bishop, 2000) 

Cekungan Sumatera Selatan termasuk kedalam cekungan busur belakang 

(Back Arc Basin) yang terbentuk akibat interaksi antara lempeng Indo-Australia 
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dengan lempeng mikro-sunda. Cekungan ini terdiri dari sedimen tersier yang 

terletak tidak selaras/unconformity di atas permukaan metamorfik dan batuan beku 

pra-tersier. Cekungan ini dibagi menjadi 4 sub cekungan (Bishop, 2000) yaitu: 

1. Sub Cekungan Jambi 

2. Sub Cekungan Palembang Utara 

3. Sub Cekungan Palembang Selatan 

4. Sub Cekungan Palembang Tengah 

 

Gambar 3 2 Peta geologi regional Cekungan Sumatera Selatan (Bishop, 2000) 

 

3.2 Fisiografi Cekungan Sumatera Selatan 

Secara fisiografis Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan tersier 

berarah baratlaut-tenggara, yang dibatasi Sesar Semangko dan Bukit Barisan di 

sebelah barat daya, Paparan Sunda di sebelah timurlaut, Tinggian Lampung di 

sebelah tenggara yang memisahkan cekungan tersebut dengan Cekungan Sunda, 
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serta Pegunungan Dua Belas dan Pegunungan Tiga Puluh di sebelah baratlaut yang 

memisahkan Cekungan Sumatera Selatan dengan Cekungan Sumatera Tengah. 

Penelitian (Blake, 1989) menyebutkan bahwa daerah Cekungan Sumatera Selatan 

merupakan cekungan busur belakang berumur tersier yang terbentuk sebagai akibat 

adanya interaksi antara Paparan Sunda (sebagai bagian dari lempeng kontinen Asia) 

dan lempeng Samudera India. Daerah cekungan ini meliputi daerah seluas 330 x 

510 km2, dimana sebelah barat daya 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 

(Wisnu dan Nazirman, 1997). 

 

3.3 Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan 

Secara umum, stratigrafi cekungan Sumatera Selatan terdiri dari satu siklus 

besar sedimentasi yang diawali dengan fase transgresi dan fase regresi pada akhir 

siklus. Stratigrafi umum lokasi penelitian pada daerah Cekungan Sumatera Selatan 

adalah sebagai berikut (Ginger dan Fielding, 2005). 

 

3.3.1 Pre-Tertiary Basements 

Berdasarkan proses pembentukannya, bagian basements area Cekungan 

Sumatera Selatan tersusun atas empat satuan batuan yaitu, satuan batuan metamorf 

(phylite, schist, quartzite, dan marbl), satuan batuan vulkanik yang tersusun atas 

tufa dan lythic, satuan batuan granitonit (batuan asal kontinen), dan satuan batuan 

oviolit yang merupakan batuan asal kerak samudera yang terdiri atas (basalt, meta-

basalt, rijang, betulempung, dan batulumpur gampingan). 

 

3.3.2 Paleogene-Neogene 

Kelompok batuan ini terdiri dari tujuh formasi sesuai dengan rincian berikut 

ini: 

a) Formasi Lahat 

Formasi ini dibagi menjadi dua kelompok klastik, yaitu klastik kasar dan 

anggota klastik halus. Lingkungan pengendapan dari Formasi Lahat ini adalah area 

daratan dan area transisi dengan ketebalan sekitar 200 m – 760 m. 
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b) Formasi Talang Akar (TAF) 

Formasi ini diendapkan langsung setelah Formasi Lahat. Secara umum, 

formasi ini terususn atas batupasir kasar – sangat kasar dengan perselingan 

batuserpih dan batubara dengan ketebalan sekitar 300 m. Formasi ini berumur awal 

Miosene bagian bawah. 

c) Formasi Baturaja 

Formasi Baturaja diendapkan tepat di atas TAF dan tersusun atas 

batugamping terumbu (coral reef) dan batugamping klastik yang diendapkan 

selama awal hingga Miosene tengah. Umumnya formasi ini memiliki ketebalan 

sekitar 60 m – 75 m. 

d) Formasi Gumai 

Formasi Gumai tersusun atas perselingan batuserpih gampingan dengan 

sisipan batugamping, napal, dan batulanau. Bagian atas Formasi ini terdiri atas 

perselingan antara batupasir dan batuserpih. Formasi ini didominasi oleh fosil 

foraminifera dan diendapkan pada pada kondisi transgresi di dalam Cekungan 

Sumatera Selatan yang terlampar cukup luas. Data geokimia menunjukkan bahwa 

Formasi Gumai memiliki kandungan TOC sebesar 0.5 – 11.5%, dengan tipe III 

kerogen dan tingkat kematangan hampir matang – matang dengan Tmax 400-

435°C. Data sumur log dan data mineral yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan bagian dari Formasi Gumai, Cekungan Sumatera Selatan. Dimana 

Berdasarkan informasi mineral Petrographic Dataset (PDS) yang tersedia, sumur 

lokasi penelitian memiliki beberapa mineral utama seperti: quartz, plagioclase, 

calcite, siderite, phyrite, clay, dan Total Organic Carbon (TOC). 

e) Formasi Air Benakat 

Formasi Air Benakat diendapkan selama fase regresi zaman Miosen tengah 

dan Miosene akhir. Secara umum, Formasi Air Benakat terdiri dari batulempung 

dengan kandungan fosil foraminifera dan makin ke atas sering dijumpai batupasir 

sebagai sisipan. Formasi ini memiliki ketebalan yaitu sekitar 100 m – 1100 m. 

f) Formasi Muaraenim 

Formasi ini tersusun atas batulempung, batuserpih, batupasir, dan beberapa 

lapisan batubara. Formasi Muaraenim diendapkan pada area laut dangkal transisi 
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hingga darat dengan ketebalan sekitar 450 m – 750 m dan berumur miosen awal 

hingga pliosen awal. 

g) Formasi Kasai 

Formasi ini diendapkan pada fase akhir regresi pada lingkungan transisi 

fluvial. Pada umumnya Formasi ini tersusun atas tuff batuapung, batupasir tuff-an, 

dan batulempung tuff-an. Umurnya yaitu pliosen akhir hingga Pleistosen. 

 

Gambar 3 3 Kolom stratigrafi lokasi penelitian pada Cekungan Sumatera Selatan yang sudah 

dimodifikasi (Argakoesomah, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


