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BAB III TINJAUAN GEOLOGI 

 

3.1 Geologi Regional 

 

Gambar 3.1 Lokasi lapangan Penobscot, Kanada (Sumber : Google Maps, 2015). 

 Lokasi penelitian berada sebelah tenggara provinsi Nova Scotia tepatnya di 

offshore lapangan Penobscot, Kanada. Secara koordinat lapangan terletak pada 

44
o
07’46” N / 60

o
06’00” W. Lapangan tersebut merupakan daerah eksplorasi 

minyak dan gas yang dilakukan oleh Departemen Energi Nova Scotia dan Canada 

Nova Scotia Offshore Petroleum Board pada tahun 1969. 

Lapangan Penobscot merupakan lapangan eksplorasi yang memiliki prospek 

minyak dan gas pada Missisauga Ridge yang menjadi pemisah antara Abenaki 

subbasin dan Sable subbasin. Lapangan ini memiliki luasan 86,62 km2 dengan 

jumlah inline sebanyak 600 (1000 – 1600) dan crossline sebanyak 481 (1000 – 

1481) serta time depth dari 0-6000 ms.  
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Gambar 3.2 Skema cekungan Scotian dan area disekitarnya (Nova Scotia Department of 

Energy, 2011). 
 

Cekungan Scotia terbentuk pada daerah passive continental margin yang 

berkembang setelah periode retakan Pangea hingga pembentukan Atlantik. Retakan 

Pangea yang menyebabkan terpisahnya benua Amerika Utara dengan benua Afrika 

yang berlangsung pada periode Triassic pertengahan. Kemudian membentuk 

cekungan yang terisi oleh lapisan paling awal berupa sedimen fluvial dan lacustrine 

serta intrusi batuan vulkanik. Pada periode Jurassic awal cekungan secara bertahap 

terisi oleh batuan klastik dan karbonat kemudian berkembang menjadi lautan 

sepenuhnya pada periode Jurrasic pertengahan yang memicu terbentuknya susunan 

alluvial plain dan pembentukan karbonat. Pada Cretaceous didominasi oleh 

serangkaian batupasir tebal dari tipe deltaic, carbonat shoal, dan suksesi aparan laut 

dangkal. Fluktuasi relatif permukaan air laut pada periode Tersier mengakibatkan 

unconformity pada lapisan sedimen terutama formasi Missisauga. 
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3.2 Stratigrafi Regional 

 

Gambar 3.3 Bagan stratigrafi umum dari scotian margin (dimodifikasi dari Wade dan 

Maclean, 1990). 
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 Strata batuan pada Scotia basin terdiri beberapa formasi mulai dari yang 

tertua berumur Middle Triassic (sekitar 242 juta tahun yang lalu) dan yang paling 

muda berumur Pleistocene (sekitar 5,3 juta tahun yang lalu).Berikut merupakan 

penjelasan berbagai formasi pada Scotia basin, antara lain : 

1. Formasi Eurydice 

Formasi Eurydice merupakan formasi tertua yang mengisi cekungan Scotia 

dan masih dalam termasuk dalam pembentukan benua Atlantik dan terdiri 

dari deretan sandstone, siltstone, dan shale yang berumur middle hingga 

upper triassic. Diperkirakan ketebalan formasi ini mencapai 3 km 

berdasarkan data seismik. 

2. Formasi Argo 

Formasi Argo adalah formasi batuan yang merupakan formasi pengisi 

tepian cekungan Scotia dan penyusun utamanya adalah garam. Akibat 

adanya distribusi garam pada Cekungan Scotia memicu graben utama pada 

pengendapan awal lapisan tipis dari evaporit.  

3. Breakup Unconformity 

Pada saat fase synrift dan postrift dari cekungan Scotia terdapat adanya 

breakup unconformity yang kemungkinan terbentuk pada zaman Jurasik. 

Ketidakselarasan ini memotong graben dangkal pada platform LaHave dan 

keberadaannya jauh diluar zona diapir. 

4. Formasi Iroquois dan Formasi Mohican 

Formasi Iroquois dan Mohican menjadi formasi penutup dari unconformity 

yang berada di bawah shelf Scotia. Penyusun utama formasi Iroquois 

merupakan batuan dolomit (dolostone) ynag memiliki kesamaan umur 

dengan bagian bawah dari Formasi Mohican pada platform LaHave dengan 

ketebalan mencapai 800 m. 

5. Formasi Mic Mac dan Formasi Mohawk 

Formasi Mic Mac menjadi lapisan yang menutupi Formasi Mohican dan 

merupakan formasi dengan penyusun batuan klastik dan terbentuk pada 

fase postrift. Terdapat kesamaan umur pada Formasi Mic Mac, Formasi 

Abenaki, Formasi Mohawk, dan Formasi Verril Canyon yang berada pada 

periode Jurasik Awal, Jurasik Tengah, dan Jurasik Akhir. Formasi Mic Mac 
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terbentuk pada bagian akhir pengendapan platform LaHave, platform 

Burin, dan Avalon uplift yang diperkirakan memiliki ketebalan mencapai 6 

km. Sementara, disebelah tenggara Pulau Sable terdapat 4-5 km lapisan 

perselingan antara sandstones, shale, dan limestone. Sedangkan pada 

bagian utara dan barat Pulau Sable hingga zona Hinge, terdapat fasies 

karbonat yakni pada Formasi Abenaki. Lebih ke arah darat, terdapat 

Formasi Mohawk yang tersusun atas felspathic sandstone, dan siltstone 

dengan perselingan (interbedding) dari shale dan limestone.  

6. Formasi Verril Canyon 

Formasi ini merupakan formasi dengan fasies laut dalam dan memiliki 

kesamaan dengan Formasi Mohawk, Abenaki, Mic Mac, dan Missisauga.  

Penyusun utama formasi ini adalah shale dengan perselingan tipis dari batu 

karbonat, lanau, dan batupasir.  Formasi ini terendapkan pada lingkungan 

prodelta, tepatnya bagian luar dari shelf. Pada bagian slope memiliki 

ketebalan sekitar 360 meter di barat daya Cekungan Scotia dan 915 meter 

di arah timur laut. 

7. Formasi Abenaki 

Formasi Abenaki tersusun atas limestone dengan sekuen seismik yang 

sangat menonjol dan kompleks. Formasi Abenaki terbagi menjadi empat 

bagian yakni Scatarie, Misaine, Baccaro, dan Artimon. Bagian yang bisa 

dikembangkan pada formasi ini ada pada zona Hinge antara platform 

LaHave, Shelburne subbasin, dan Sable subbasin. Diperkirakan formasi ini 

memiliki ketebalan sekitar 1644 m. Terdapat pengaruh dari pemisahan 

Iberia dari Amerika Utara terhadap bagian timur dari margin Kanada yang 

terjadi pada zaman Jurasik Akhir. 

8. Formasi Missisauga 

Formasi Missisauga menyebar luar pada Cekungan Scotia dan formasi ini 

memiliki variasi fasies dan ketebalan. Pada platform LaHave dan Burin 

serta Ridge Canso, formasi ini memiliki ketebalan kurang dari 1000 m dan 

tersusun atas 60-80 persen batupasir dengan fasies limestone di barat daya. 

Pada Sable subbasin, di sekitar Pulau Sable diduga memiliki ketebalan 

lebih dari 3 km dengan komposisi 30-50 persen merupakan sandstone  atau 
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siltstone. Formasi ini memiliki gradasi turbidit dan shale pada zaman 

Cretaceous yang berasal dari Formasi Verril Canyon pada arah basin. 

9. Formasi Logan Canyon 

Formasi Logan Canyon diperkirakan memiliki ketebalan sekitar 2,5 km dan 

terbagi menjadi empat bagian dan dua diantaranya merupakan shale 

dominated.  

10. Formasi Dawson Canyon 

Formasi Dawson Canyon memiliki variasi kedalaman lebih dari 700 meter 

pada bagian South Whale subbasin dan pada bagian Paparan Scotia 

memiliki ketebalan sekitar 200 meter pada Canso Ridge dan sekitar 100 

meter pada bagian luar Sable subbasin. Pada periode akhir Cretaceous 

Akhir, di Cekungan Scotia diendapkan shale, chalk, dan limestone. 

11. Formasi Wyandot 

Formasi Wyandot merupakan formasi yang tersusun atas batu kapur, 

mudstone kapuran, marl, dan sedikit limestone. Formasi ini memiliki 

ketebalan bervariasi seperti di Pulau Sable dengan ketebalan kurang dari 

50 meter dan sekitar 400 meter pada sisi tenggara tepian Paparan Scotia, 

tetapi menghilang pada daerah basin akibat erosi yang terjadi zaman 

Tersier. 

12. Formasi Banquereau 

Formasi Banquereau merupakan hasil sedimentasi yang terdapat di bagian 

atas Formasi Wyandot dan bagian atas formasi pada zaman Cenozoic. 

Ketebalan formasi ini mencapai 4 km di tepi cekungan pada lereng benua. 

 

3.3 Struktur Geologi 

  Berdasarkan survey seismik 3D yang telah dilakukan pada tahun 1991. 

Struktur geologi daerah Penobscot terletak di Missisauga Ridge yang memisahkan 

antara Abenaki dan Sable subbasin. Terdapat dua patahan dengan patahan pertama 

merupakan patahan miring dengan orientasi selatan dan memotong Missisauga 

Ridge dan patahan kedua dengan orientasi timur laut dan membentuk prospek yang 

potensial pada bagian timur laut dari survei seismik. Potensi kandungan gas yang 

terakumulasi pada kedua patahan tersebut terlihat pada bagian top reef dari 
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Baccaro. Terlihat relief pada top dari Formasi Baccaro dengan ketebalan 150 

meter. Kedua patahan tersebut aktif dari zaman Paleosen sampai Jurasik dan masuk 

ke lapisan reef. Pada top dari Formasi Missisauga diduga terdapat jebakan 

hidrokarbon pada lapisan tersebut dan tertutup oleh shale dari Formasi Naskapi. 

 

3.4 Petroleum System Daerah Penelitian 

  Prospek daerah Penobscot berada pada lapisan updip di area geopressured 

pada lapangan Cohasset dan Panuke yang telah berproduksi pada pertengahan 

tahun 1990. Lapisan sandstone yang terdapat pada Formasi Logan Canyon dan 

Missisauga terdapat kandungan hidrokarbon. 

 

Gambar 3.4 Petroleum system cekungan Scotia (CNSOPB, 2000). 

 

a. Source Rock dan Migrasi 

Letaknya berada di Missisauga Ridge, hidrokarbon yang dihasilkan akan 

bermigrasi ke arah utara dan selatan dari struktur Penobscot dengan source 

rock kemungkinan berada di selatan pada Formasi Verril Canyon di 

kedalaman 3666 meter di bawah permukaan. Faults dan fractures terbentuk 
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akibat proses tektonik serta pergerakan batugaram pada Formasi Argo 

sebagai jalan untuk hidrokarbon pada source rock untuk bermigrasi. 

 

b. Reservoir dan Trap 

1. Missisauga Tengah 

Reservoir ini tersusun atas lapisan batupasir yang lebih tebal daripada 

Lower Missisauga dan reservoir ini mudah untuk dikorelasikan dengan 

sumur-sumur eksplorasi di daerah Penobscot. Sandstone pada Missisauga 

Tengah yang ditemukan pada sumur L-30 dan B-41 memiliki gradasi butir 

yang mengkasar ke atas (coarsening upward). Diperkirakan porositas 

reservoir ini berkisar antara 20-32 persen. Permeabilitas rata-rata sebesar 

120 milidarcy (mD) dengan nilai permeabilitas maksimum lebih dari 1000 

mD. 

2. Baccaro 

Reservoir ini merupakan baigan dari platform karbonat Abenaki dan telah 

terbukti produktif di bagian barat daya pada lapangan Deep Panuke. 

Pembentukan dolomite pada formasi ini akibat adanya proses hidrotermal 

sehingga mimiliki porositas yang tinggi. Patahan basement di sepanjang 

Missisauga Ridge memberikan jalur untuk fluida hidrotermal sangat baik 

dalam bermigrasi. 

 

3.5 Lingkungan Pengendapan 

 Lingkungan pengendapan dapat berdasarkan pada karakter log, deskripsi 

sampel dan derajat tingkat kontinuitas termasuk paparan dangkal, pantai, 

distributary channel mouth bar dan barrier island. Itu semua merupakan bagian 

dari pengaturan margin delta yang berhubungan dengan sistem Delta Sable.  
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Gambar 3.5 Lingkungan pengendapan cekungan Scotia (Nova Scotia Department of 

Energy, 2011). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	Cover
	Lembar Pengesahan
	HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 
	HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS  
	ABSTRAK 
	KATA PENGANTAR  
	DAFTAR ISI 
	BAB I PENDAHULUAN 
	BAB II TEORI DASAR 
	BAB III TINJAUAN GEOLOGI 
	BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 
	BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 
	BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
	DAFTAR PUSTAKA 
	LAMPIRAN 

