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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Cekungan Sumatra tengah merupakan cekungan sedimentasi tersier penghasil 

hidrokarbon terbesar di Indonesia. Ditinjau dari posisi tektoniknya, Cekungan Sumatra 

Tengah merupakan cekungan belakang busur. Cekungan Sumatra tengah ini relatif 

memanjang Barat laut-Tenggara, dimana pembentukannya dipengaruhi oleh adanya 

subduksi lempeng Hindia-Australia dibawah lempeng Asia. Dalam menentukan lokasi 

potensi hidrokarbon, kita perlu memperthatikan beberapa aspek, salah satunya aspek 

petroleum system. Reservoir merupakan salah satu aspek penting dalam suatu petroleum 

system, dan kita tau bahwa area Central Sumatra Basin ini memiliki jenis reservoir yang 

mature. selain itu Faktor pengontrol utama struktur geologi regional di cekungan Sumatra 

Tengah adalah adanya Sesar Sumatra yang terbentuk pada zaman kapur. Subduksi lempeng 

yang miring dari arah Barat daya pulau Sumatra mengakibatkan terjadinya strong dextral 

wrenching stress di Cekungan Sumatra Tengah. Berdasarkan penjelasan diatas 

menunjukkan bahwa Cekungan Sumatra Tengah ini memiliki potensi yang sangat besar 

sebagai penghasil hidrokarbon, sehingga  perlu dikaji maupun dilakukan analisis lebih 

lanjut serta interpretasi untuk memperjelas dan memastikan kondisi bawah permukaan 

daerah penelitian. 

1.2 Tujuan 

1. Untuk menentukan area potensi hidrokarbon berdasarkan analisis kualitatif dan 

kuantitatif berdasarkan data log. 

2. Untuk memetakkan area tinggian (indikasi zona reservoir) dan rendahan sebagai 

bagian dari element petroleum system.  

3. Untuk mendelineasi sesar dan arah sesar yang mendominasi Area 2 Central Sumatra 

Basin. 

1.3 Batasan masalah 

1. Interpretasi dilakukan pada sequence boundary 22, 25.5, serta 32.5 eqiuvalent pada 

formassi menggala dan pematang 

2. Petroleum system yang dibahas hanya seputar tinggian yang diduga sebagai zona 

reservoir. 
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1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek 

Tempat  : LEMIGAS  

Alamat : Jl.Ciledug Raya No.Kavling 109, RT.7/RW.5, Cipulir, Kec. Kby. 

Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12230  

Telp.  : (021) 7394422  

Website  :  http://www.lemigas.esdm.go.id 

Waktu Pelaksanaan : selama 5 bulan yang terhitung dari bulan Agustus sampai 

Desember 
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BAB II 

TINJAUAAN PUSTAKA 

2.1 Geologi Regional 

Geologi Regional Cekungan Sumatera Tengah Cekungan Sumatera Tengah 

merupakan cekungan belakang busur (back arc basin) yang berkembang 

sepanjang tepi paparan sunda di Barat Daya Asia Tenggara (Heidrick dan 

Aulia, 1993). 

     

 Gambar 1. Fisiografi Cekungan Sumatra Tengah 

    (Heidrick dan Aulia, 1993) 

 Cekungan Sumatera Tengah terbentuk pada awal Tersier dan 

merupakan seri dari struktur halft graben yang terpisah oleh blok horst yang 

merupakan akibat dari gaya ekstensional yang berarah Timur-Barat. Batuan 

Tersier tersingkap dari Bukit Barisan di sebelah Barat Sumatera hingga ke 

dataran pantai Timur Sumatera. Pada beberapa daerah halft graben ini diisi oleh 

sediment clastic non-marine dan sedimen danau (Eubank dan Maki, 1981) 

 

2.2 Tektonik Cekungan Sumatera Tengah  

Menurut Heidrick dan Aulia (1993) bahwa tektonostratigrafi geologi Cekungan 

Sumatera Tengah dibagi menjadi 4 episode tektonik, yaitu:  

1. Episode Tektonik F0 (Pratersier) Pada episode tektonik F0 terjadi di Akhir 

Paleozoik sampai Mesozoik, batuan dasar di Cekungan Sumatra Tengah 

berumur Pra-Tersier akibat dari adanya proses deformasi pada besement 

sehingga membentuk struktur berupa patahan berupa sesar naik dan mendatar 

yang berarah utara-selatan dan timurlaut-baratdaya. Pada periode ini, terjadi 
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pengendapan batuan dasar yang dangkal dan terbentuk Kelompok Mutus, 

Malaka, Mergui, dan Tapanuli Selatan.  

2. Episode Tektonik F1 (45-28 Ma) Episode tektonik F1 (Eosen Awal-Oligosen 

Akhir) yang diawali dengan adanya perkembangan tektonik Tersier berupa fase 

riftting. Aktifitas pada fase rifting ini menunjukkan adanya pross penunjaman 

Lempeng Samudera Hindia ke bagian bawah lempeng Benua Asia. Menurut 

Heidrick dan Aulia (1993) bahwa terdapat pola graben extensional, serta 

struktur graben dan half graben yang berarah utara-selatan kemudian diisi 

endapan lakustrin. Pada periode ini mulai terjadi pembentukan kelompok 

sedimen Pematang.  

3. Episode Tektonik F2 (23 – 13 Ma) Episode tektonik F2 (Akhir Oligosen-

Miosen Tengah), fase ini merupakan fase saging dan transtensional fracture. 

Diawali dengan berhentinya aktivitas riftting, dan mulai muncul sesar-sesar 

mendatar berarah utara-selatan. Pada periode ini, mulai diendapkannya sedimen 

kelompok Sihapas. Serta, batuan serpih dan batuan lempung kemudian 

terendapkan pada episode ini dan bertindak sebagai batuan tudung.  

4. Episode Tektonik F3 (13 Ma – Resen) Pada episode tektonik F3 (Akhir 

Miosen-Resen) merupakan fase kompresi yang terdiri dari proses sea floor 

spreading laut Andaman, pengangkatan secara regional, mulai terbentuk jalur 

pegunungan vulkanik dan right lateral strike slip disepanjang Bukit Barisan 

yang sehingga adanya proses kompresi Cekungan Sumatra Utara dan Tengah 

arah Northeast Northwest. Pada episode tektonik ini mulai terjadi pengendapan 

Formasi Petani dan Minas yang secara tidak selaras diendapkan dibagian atas 

Kelompok Sihapas. 

 

 

 

 

 Gambar 2. Evolusi Cekungan Sumatra Tengah 

(Heindrik dan Aulia, 1993) 
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2.3 Stratigrafi Regional 

Sejak zaman awal tersier mulai dibentuknya Cekungan Sumatra Tengah yang 

terdiri dari half graben dan horst akibat adanya proses ekstension arah timur ke 

barat. Menurut Eubank dan Makki (1981) pada Heidrick dan Aulia (1993) 

bahwa terdapat empat sekuen pengendapan yang berbeda pada perkembangan 

Cekungan Sumatera Tengah, yaitu: 

1. Sekuen syn-rift terbentuk pada zaman Eosen hingga Oligosen Bawah, yang 

terdiri dari sedimen- sedimen yang berasal dari proses pengendapan pada 

lingkungan aluvial pan, fluvial, dan lakustrin. 

2. Sekuen post-rift terbentuk sejak zaman Oligosen Atas hingga Miosen Tengah 

yang terdiri dari sedimen yang berasal dari lingkungan pengendapan fluvial, 

sandstone dari delta dan laut, shale, dan coal. 

3. Sekuen syn-orogenic terbentuk sejak zaman Miosen Tengah hingga Pliosen 

yang membentuk sandstone, shale, coal, dan sedimen pada lingkungan delta 

danfluvial. 

4. Sekuen post-orogenic terbentuk sejak zaman Pliestosen hingga Holosen yang 

didominasi oleh sand, tanah gambut, dan lingkungan pengendapan estuarin. 

Secara tidakselaras diatas batuan dasar diendapkan suksesi batuan-batuan 

sedimen Tersier. Stratigrafi Tersier di Cekungan Sumatera Tengah dari yang 

tua hingga paling muda adalah Kelompok Pematang, Kelompok Sihapas 

(Formasi 14 Menggala, Bangko, Besakap dan Duri), Formasi Telisa, Formasi 

Petani dan diakhiri oleh Formasi Minas. 

    

 Gambar 3. Stratigrafi Cekungan Sumatera Tengah 

(Modifikasi dari Heidrick dan Aulia, 1993) 
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Secara regional terdapat lima urutan stratigrafi di Cekungan Sumatera Tengah 

dari Basement ke Formasi Minas (Eubank dan Makki 1981 pada Heidrick dan 

Aulia,1993),urutan-urutan tersebut yaitu: 

1.Basement(Pra-Tersier) 

Basement pada Cekungan Sumatera Tengah menurut Eubank dan Makki (1981) 

pada Heidrick dan Aulia (1993) dibagi menjadi empat kelompok litologi, yaitu: 

• Mutus Assemblage, kelompok ini berada pada arah barat daya dan coastal 

plain diantara Mallaca Terrane dan Mergui Terrane yang terdiri dari sedimen 

abisal yaitu chert stone radiolaria coklat, meta-argilit, shale berwarna merah, 

batugamping, sekuen turbidit rhythmic yang mengandung interkalasi tuff. 

• Mallaca Terrace (Kelompok Malaka), kelompok yang terletak pada arah 

timurdan hingga timur laut yang terdiri dari coastal plain quartzite, argalite, 

limestone, kristalin, schist, dan shale yang diintrusi oleh granpdiorit dan granit 

berumurJura. 

• Mergui Terrane, terletak dibagian barat dan baratdaya Mutus Assemblage 

yang terdiri dari greywacke, pebble-mudstone, kuarsit, argilit, filit, limestone, 

tuff, sandstone-shale, dan limestone alas. 

• Kuala Terrane, berada pada arah baratlaut Mergui terrane yang merupakan 

kelompok terdiri dari slate, tuff, dan limestone. 

    

 Gambar 4. Basement Terranes pada Cekungan Sumatera Tengah 

  (Eubank and Makki 1981 dalam Heidrick, dkk., 1993) 

2.KelompokPematang 

Kelompok Pematang adalah batuan sumber dari hidrokarbon pada Cekungan 

Sumatra Tengah, kelompok pematang ini terdiri dari lapisan sedimen yang 
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berumur tua yaitu paleogen terbetuk pada saat syn-rift hingga membentuk half 

graben yang mengarah ke utara-selatan dengan lingkungan pengendapan 

berupa aluvial pan, sungai, dan danau. Kelompok ini, mengalami pengendapan 

yang tidak selaras dan terdiri dari formasi Lower Red Bed, formasi Brown Shale 

dan formasi Upper Red Bed. 

• Formasi Lower Red Bed, merupakan formasi yang terdiri dari batuan 

mudstone, siltstone, sandstone, dan konglomerat. Formasi ini terbentuk pada 

lingkungan alluvial, delta sungai, dan danau dangkal. 

• Formasi Brown Shale merupakan formasi yang terdiri dari shale yang 

memiliki perlapisan berlaminasi, kaya akan mineral organik. Formasi brown 

shale ini terendapkan diatas formasi Lower Red Beds pada lingkungan 

pengendapan lakustrin dengan kondisi air tenang. 

• Formasi Upper Red Beds, merupakan formasi yang terdiri atas litologi 

penyusun dari formasi ini berupa batupasir, konglomerat, shale. Formasi ini 

diendapkan pada lingkungan flivial dan alluvial. 

3. KelompokSihapas 

Kelompok sihapas merupakan kelompok yang terendapkan secara tidak selaras 

di bagian atas pada Kelompok Pematang, kelompok didominasi oleh litologi 

sand dan shale. Kelompok Sihapas terdiri dari beberapa formasi, yaitu: 

• Formasi Menggala, merupakan formasi yang terdiri dari batupasir halus 

hingga kasar bersifat konglomerat, diendapkan pada lingkungan braided river 

sampainonmarine. 

• Formasi Bangko, merupakan formasi yang terdiri dari batuan shale abu-abu 

perselingan sand halus hingga sedang. Diendapkan pada marine shelf. 

• Formasi Bekasap, merupakan formasi yang terdiri dari sand dengan 

kandungan glaukonit dibagian atas dan terdapat sisipan batuan shale, limestone, 

dan coal yang tipis serta terendapkan pada lingkungan estuarine, intertidal, 

inner-neriticdanmiddle. 

• Formasi Tualang, teridiri dari batu pasir dan endapan pesisir dan endapan 

pasang surut, kemudian ditimpa oleh endapan lower delta plain.  

• Formasi Lakat, terdiri dari batu pasir yang berasal dari kuarsit kraton sunda 

berumur Kambro-Ordovisian. Formasi ini sangat tebal pada bagian graben. 

• Formasi Duri, terdiri dari batupasir halus hingga sedang sisipan serpih, dan 

batugamping yang diendapkan pada lingkungan pengendapan barrier yang 
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kompleks dan prodelta shelf. 

4.FormasiTelisa 

Formasi ini diendapkan pada umur Miosen dan diendapkan di lingkungan 

pengendapan marine. didominasi oleh batuan sedimen yaitu claystone diselingi 

lapisan siltstone, limestone, dan sandstone. 

5.FormasiPetani 

Formasi ini terbentuk pada lingkingan marine yang terdiri dari sandstone, dan 

claystone dengan sisipan sandstone dan siltstone. 

6.FormasiMinas 

Formasi Minas merupakan formasi yang terbentu pada umur Miosen hingga 

Pliosen yang dibentuk pada lingkungan delta sehingga membentuk lapisan yang 

didominasi oleh sandstone. 

 

2.4. Well Log  

1.  Gamma ray Log meruppakan Log yang didasarkan pada respon radiaasi 

gamma yang dihasilkan pada suatu formasi batuan untuk mendeteksi adanya 

endapan-endapan radioaktif yaitu pottasium, thorium, dan biji uranium. Log 

gamma ray ini biasa digunakan untuk mendapatkan informasi kandungan 

lempung (Vclay), menentukan lapisan permeabel dan impermeabel, korelasi 

sumur, dan lain-lain.  

2. Caliper Log digunakan untuk mengetahui ukuran diameter dari lubang bor 

pada saat proses penyemenan dan mengetahui refleksi dari lapisan permeabel 

dan impermeabel.. pada lapisan shale atau clay dengan permeabilitas 

mendekasi nol, tidak terjadi kerak lumpur sehingga pada formasi tersebut 

mengalami keruntuhan dinding sumur bor (washed out) dan dinding sumur bor 

mengalami perbesaran diameter, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan densitas 

dari lumpur pemboran lebih besar dibandingkan dengan densitas dari formasi. 

Sedangkan pada lapisan permeable akan terdapat mud cake atau pengecilan 

ukuran lubang bor akibat adanya endapan lumpur yang permeabel.  

3. Resistivity Log merupakan hasil dari perekaman nilai resistivitas dibawah 

permukaan pada formasi ketika dialiri arus listrik. Dari resisitivitas ini dapat 

diketahui kandungan fluida dan batuannya. Nilai resisitivitas yang tinggi 

mencerminkan adanya hidrokarbon pada lapisan batuan tersebut dan jika terisi 

oleh air maka akan memiliki nilai resistivitas yang rendah.  
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4. Density Log, merupakan log yang menunjukkan perbedaan nilai densitas pada 

setiap lapisan batuan yang dilewati oleh sumur bor, nilai densitas ini merupakan 

bagian penting kerena akan menunjukkan nilai rapat massa serta isinya. Pada 

lapisan bawah permukaan yang menganduk hidrokarbon maka nilai densitas 

akan defleksi ke sebelah kiri yang menunjukkan nilai densitas yang rendah.  

5. Neutron Log, merupaka log yang dapat mendeteksi kandungan hidrogen pada 

batuan bawah permukaan yang dilakukan dengan cara menembakkan atom 

neutron pada lapisan batuan dengan energi yang tinggi. Log neutron ini biasa 

ditunjukkan dalam track yang sama dengan log densitas, tujuannya untuk 

melihat kandungan hidrokarbon yang terdapat didalam lapisan batuan tersebut.  

6. Sonic Log, merupakan loh yang bergantung pada waktu tempuh perambatan 

bunyi terhadap litologi batuan dan porositasnya, log sonic ini memiliki prinsip 

kerja yaitu dengan menghitung interval gelombang yang terpancarkan secara 

teratur didalam batuan.  

2.5. Volume Lempung  

Log gamma ray sering digunakan sebagai indikator penentuan perhitungan 

volume lempung karena mengukur tingkat radioaktifitas formasi, semakin tinggi 

gamma ray maka semakin tinggi pula nilai volume lempung. Selain itu, informasi 

volume lempung juga bisa didapatkan dari log resisitivitas, densitas, dan neutron. 

Berikut merupakan rumus penentuan nilai volume lempung:  

 

Dimana:  

GR log: GR log pada lapisan yang dihitung  

Z2 : GR log maksimal pada lapisan lempung  

Z1 : GR log minimal pada lapisan lempung  

 

2.6. Porositas  

• Porositas neutron, didapatkan langsung dari pembacaan log hasil perekaman 

sumurnya.  
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• Porositas densitas, dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 

 

Dimana:  

øD : porositas densitas 13  

ρma : densitas matriks batuan, batupasir 2.65; batugamping 2.71  

ρb : densitas bulk batuan, dari hasil pembacaan kurva log RHOB  

ρf : densitas fluida (fresh water 1.0; salt water 1.1)  

• Porositas total, digunakan untuk menghitung rata-rata nilai porositas neutron dan 

densitas.  

 

Dimana:  

øt : porositas total  

øD : porositas densitas  

øN: porositas neutron  

• Porositas efektif, dilakukan dengan melakukan koreksi nilai porositas total 

terhadap nilai volume lempung.  

 

Dimana:  

øe : porositas efektif  

øt : porositas total  

Vclay: volume lempung  

 

2.7. Saturasi Air (Sw)  

Saturasi air digunakan untuk mengetahui zona-zona yang memiliki kandungan 

hidrokarbon respon nilai saturasi air akan sama dengan 1 jika kandungan fluida 

pada formasi atau lapisan batuan tersebut tinggi, dan sebalikanya nilai saturasi air 
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akan rendah jika terisi oleh hidrokarbon. Persamaan yang digunakan untuk 

menentukan saturasi air yaitu: 

 

Dimana: 

m : faktor sementasi  

Rt : resistivitas formasi   

Rw : resistivitas air  

ø : porositas 

2.8 Well Seismic Tie 

Well Seismic Tie Adalah proses pengikatan data sumur (well) terhadap data 

seismik. Data sumur yang diperlukan untuk well seismic tie adalah sonic (DT), 

density (RHOB), dan checkshot. Sebelum diproses, data well tersebut harus 

dikoreksi terlebih dahulu untuk menghilangkan efek washout zone, cashing shoe, 

dan artifak-artifak lainya. Sebagaimana yang kita ketahui, data seismic umumnya 

berada dalam domain waktu (TWT) sedangkan data well berada dalam domain 

kedalaman (depth). Sehingga, sebelum kita melakukan pengikatan, langkah awal 

yang harus kita lakukan adalah konversi data well ke domain waktu. Untuk 

konversi ini, kita memerlukan data sonic log dan checkshot.  

Data sonic log dan checkshot memiliki kelemahan dan keunggulan masing-

masing. Kelemahan data sonic diantaranya adalah sangat rentan terhadap 

perubahan lokal di sekitar lubang bor seperti washout zone, perubahan litologi yang 

tiba-tiba, serta hanya mampu mengukur formasi batuan sedalam 1-2 feet. 

Sedangkan kelemahan data checkshot adalah resolusinya tidak sedetail sonic. 

Untuk ‘menutupi’ kelemahan satu sama lain ini, maka kita melakukan koreksi 

dengan memproduksi ‘sonic corrected checkshot’. Besarnya koreksi checkshot 

terhadap sonic disebut dengan ‘DRIFT’. Tahapan berikutnya adalah membuat 

reflectivity log (dari data sonic dan density), lalu membuat seismogram sintetik 

dengan cara meng-konvolusi-kan reflectivity log dengan sebuah wavelet. 

11 



 

 

 

Gambar 5. Well Seismic Tie (Abdullah, A. 2007) 

Pemilihan wavelet merupakan hal yang sangat penting. Karena fasa data 

seismic akan berubah sejalan dengan bertambahnya kedalaman. Pada SRD (Seismic 

Reference Datum) mungkin kita akan memiliki wavelet dengan fasa nol (setelah di-

zero phase kan dalam processing, yang sebelumnya mengikuti signature sumber 

gelombang sebagai minimum phase), akan tetapi pada kedalam tertentu fasanya 

dapat berubah. Dalam membuat sintetik, untuk pertama kali kita dapat 

menggunakan wavelet sederhana seperti zero phase ricker dengan frekuensi 

tertentu katakanlah 25Hz. Lalu dengan membandingkan trace sintetik dan trace-

trace seismic disekitar bor, kita meng-adjust apakah frekuensi wavelet lerlalu besar 

atau terlalu kecil. Setelah itu lihatlah fasanya, dan perkirakan fasa wavelet di sekitar 

zona target. 

2.8 Velocity Model 

Data seismik dengan domain kedalaman dapat di-generate dari dua metode, yaitu: 

1. Velocity Model, metode ini dilakukan dengan memanfaatkan velocity model, 

adapun empat tahapan utama dalam melakukan velocity model yaitu:  

• Define zone  

• Define correction 

• Define velocity  

• Masukkan input untuk velocity model  

Pada penelitian ini sendiri, digunakan metode model kedua pada software Petrel, 

dengan persamaan matematis, sebagai berikut:  

V = V0 + k*Z       
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Keterangan:  

V = Kecepatan di titik  

V0 = Kecepatan awal  

k = konstanta  

Z = kedalaman  

Dengan inputan V0 adalah “Correction – Surface” dan k dengan “Well TDR 

– Surface”, parameter tersebut kita pilih karena diharapkannya hasil yang benar-

benar mendekati bentuk surface tapi dengan kedalamannya yang lebih dikoreksi 

lagi. Kita ketahui bahwa inputan yang dimasukkan dalam proses ini akan dikoreksi 

secara otomatis oleh Petrel, hingga dapat memberikan nilai yang paling optimal, 

dan dengan dua inputan kedua data tersebut akan dikoreksi dan dicocokkan dalam 

velocity model kita dengan landasan utama dari data surface. 

2.9 Time-Depth Conversion 

Konversi data seismik ataupun peta struktur dari domain waktu menjadi 

domain kedalaman merupakan hal yang sangat penting didalam dunia eksplorasi 

migas. Pengambilan keputusan untuk program pengeboran didalam domain waktu 

merupakan hal yang sangat membahayakan. Karena, seringkali interpretasi didalam 

domain waktu akan menghasilkan penafsiran yang menyesatkan terutama pada 

zona di bawah kecepatan tinggi seperti sub-salt ataupun sub carbonate. Dibawah 

zona ini, akan diperoleh pull up velocity anomaly atau antiklin semu padahal pada 

keadaan sesungguhnya hanyalah datar-datar saja atau bahkan sinklin, seperti yang 

terlihat pada sketsa dibawah ini: 

 

Gambar 6. Time – Depth Conversion (Abdullah, A. 2009) 

Sebaliknya, pada zona dibawah kecepatan rendah seperti water bottom dengan 

kemiringan yang tajam atau fluktuatif (canyon), loose material 

overburden atau rapid sedimentation, dibawah detached listric normal 
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faults dan shale diapir akan diperoleh push down velocity anomaly atau sinklin 

semu, padahal pada keadaan sesungguhnya adalah antiklin. 
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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Alur Pengolahan Data 

Alur kerja pada kerja praktik ini adalah melakukan studi literatur mengenai 

geologi regional daerah cekungan Sumatra Tengah terlebih dahulu, kemudian 

pengumpulan data seismik 2D dan data sumur beserta well marker, selanjutnya 

dilakukan seismic well tie antara data seismic dengan data well. Setelah didapatkan 

hasil well tie yang baik kemudian dilakukan picking horizon dan fault, setelah 

diperoleh hasil picking horizon dan fault selanjutnya dilakukan gridding dan 

contouring untuk menghasilkan structure map yang selanjutnya dapat dilakukan 

interpretasi data bawah permukaan. 

 

  Gambar 7. Diagram Alir Penelitian 

3.2. Metode Analisis Data  

3.2.1. Perangkat Penelitian  

Perangkat yang digunakan pada penelitian ini yaitu Petrel Schlumberger 2017 serta 1 buah 

Laptop. 
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3.2.2. Data Penelitian  

1. Data Seismik Pada penelitian ini merupakan data seismik 2D Post-Stack yang 

berasal dari seismic rokan area 2. Pada tahapan ini praktikan membuat base map 

yang digunakan sebagai acuan area yang akan dilakukan interpretasi. Pada base 

map ini data sumur sudah mulai di input, sehingga akan menampilkan posisi letak 

sumur pada data seismik. 

 

Gambar 8. Base Map  

2. Data Sumur Data sumur merupakan data yang memeberikan informasi bawah 

permukaan secara vertikal. Pada penelitian ini digunakan 2 sumur yaitu sumur 

Merpati-1 dan Kutilang-1 yang terdiri dari data log untuk interpretasi keberadaan 

zona target penelitian dan data checkshot yang didapatkan dari informasi well 

report. Berikut merupakan informasi data sumur yang digunakan pada penelitian 

ini: 

Tabel 1. Informasi well report pada Sumur Merpati-1 dan Kutilang-1 

Sumur CS DT GR RHOB NPHI Resistivitas SP Caliper 

Merpati-1 √ √ √ √ √ √ √ √ 

Kutilang-1 √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

3. Data Well Marker  

Data Well Marker berisikan informasi mengenai horizon dari setiap formasi 

yang telah didapatkan dari hasil interpretasi geologi. Data ini digunakan sebagai 

acuan dan referensi untuk menentukan penarikan horizon/picking horizon. 
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3.2.3 Korelasi Data Well dan Data Seismik / Well Seismic Tie 

Pada tahapan ini dilakukan korelasi antara data seismik dengan data sumur 

yang telah diberikan. Proses ini dilakukan untuk menyamakan domain antara 

data sumur dengan data seismik, karena data sesismik berada pada domain 

waktu sedangkan data sumur berada pada domain kedalaman / depth. Perlu 

dilakukan seismic well tie untuk mengubah data sumur kedalam domain waktu, 

sehingga proses picking horizon dapat dilakukan dengan bantuan dari informasi 

data well marker. 

Pada penelitian ini digunakan wavelet ricker. Window yang digunakan dalam 

wavelet tersebut yaitu dari 600 – 1100 ms dengan wavelength yang digunakan 

yaitu sebesar 125 ms. Tahapan ini sangat sangat mempengaruhi nilai korelasi 

pada saat dilakukannya proses well to seismic tie, dimana wavelet yang 

diekstraksi harus mampu meng-cover pengikatan data seismik dan data sumur. 

 

   Gambar 9. Proses well seismic tie 

 

3.2.4 Picking Horizon dan Picking Fault  

Pada tahapan ini dilakukan penandaan top dari formasi. Picking Horizon 

dilakukan untuk membentuk permukaan top formasi yang selanjutnya dapat 

dilakukan pemodelan dan analisa lebih lanjut. Sebelumnya, perlu dibuat 

arbitary line yang menghubungkan kedua sumur. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan dalam melakukan picking horizon. Atau dengan kata lain arbitary 

line dibuat sebegai acuan/referensi dalam melakukan picking horizon. 

Dari penampang seismik tersebut dapat dilakukan picking horizon pada SB 22, 

25.5 dan 32.8 yang berasal dari formasi menggala dan pematang yang 

merupakan interest zone dari penelitian kali ini. Hal ini bertujuan untuk bahan 

interpretasi lebih lanjut. 
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Peta Struktur Setelah mendapatkan hasil picking dari SB 22, 25.5, dan 32.8 

yang berasal dari formasi menggala dan pematang. selanjutnya dilakukan 

proses gridding, yang berfungsi untuk menghubungkan tiap-tiap horizon pada 

line untuk memperoleh kesinambungan horizon sehingga terbentuk suatu 

luasan. Dari hasil gridding dibuat kontur domain kedalaman, garis kontur 

sendiri merupakan garis yang menghubungkan titik - titik yang bernilai sama 

pada permukaan luasan, dimana jarak antara kontur (spacing) memperlihatkan 

perubahan elevasi pada suatu daerah, garis kontur tidak dapat memotong garis 

itu sendiri atau garis kontur lainnya, kecuali karen keadaan khusus, garis kontur 

yang nilainya diulang menunjukan titik balik kemiringan, depth structure map 

yang dibuat adalah horizon pada formasi Menggala dan Pematang  yang 

merupakan target pada penelitian kali ini. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Well Log dan Analisis Petrofisik 

 

  Gambar 10. Well Section pada Sumur Merpati-1 

Analisis petrofisik dilakukan untuk mengetahui jenis batuan target penelitian 

berdasarkan data sumur. Zona target pada penelitian ini adalah formasi 

Menggala dan formasi Pematang, Cekungan Sumatera Tengah untuk 

selanjutnya dianalisis persebaran litologi dan porositasnya. Tahap awal yang 

dilakukan yaitu dengan melihat respon dari data log sumur yang dimiliki. Dari 

informasi data log dan data sumur Merpati-1 dan sumur Kutilang-1 pada 

Formasi Pematang didominasi oleh batupasir dengan sisipan serpih dan 

Formasi Menggala didominasi oleh batupasir yang relatif tebal. Dari crossover 

antara log densitas dan neutron yang terlihat bahwa terdapat zona prospek yang 

ditandai dengan defleksi log densitas dan neutron yang besar pada formasi 

Menggala dan Pematang. Kemudian dilakukan analisis kuantitatif dengan 

menghitung nilai volume lempung (Vcl), porositas, serta water saturation 

dengan menggunakan perhitungan matematis. Zona potensial pada sumur 

Merpati-1 berada pada Kelompok Pematang yang ditandai dengan nilai gamma 

ray yang rendah, nilai resistivis yang tinggi,  nilai Sw yang rendah , nilai V-

shale pada SB 22 sebesar 0.24, SB 32.8 sebesar 0.175, serta litologi sand dan 

ditandai dengan nilai porositas total dan porositas efektif yang sama pada zona 

reservoir dengan nilai rentang 15%-25%. 
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  Gambar 11. Well Section pada Sumur Kutilang-1 

Sedangkan Zona potensial pada sumur Kutilang-1 berada pada formasi 

Menggala yang ditandai dengan nilai gamma ray yang rendah, nilai resistivitas 

yang tinggi serta nilai Sw yang rendah yang didapatkan dari perhitungan 

matematis, Selain itu didapatkan nilai Vshale pada SB 22 sebesar 0.34 

sedangkan untuk nilai vshale pada SB 25.5 dipatkan nilai sebesar 0.2 yang 

didapatkan dari perhitungan secara matematis pula. serta terdapat litologi sand 

dan ditandai dengan nilai porositas total dan porositas efektif yang sama pada 

zona reservoir dengan nilai rentang 25%-35%. 

 

   Gambar 12. Plot Analisis Petrofisik 

4.2 Well To Seismic Tie  

Pada penelitian kali ini data well dan data seismik berada pada domain yang 

berbeda, sehingga perlu berada dalam domain yang sama yakni dalam depth. 

20 



 

 

Dalam proses well seismic tie ini perlu diperhatikan beberapa parameter seperti 

pemilihan wavelet yang tepat. Pada penelitian kali ini digunakan jenis wavelet 

ricker dengan waveleght 128 ms, frekuensi 25 Hz, dan fasa nol. Proses well to 

seismic tie dilakukan dengan shifting, stretching, dan squeezing dengan batas 

toleransi tertentu, hasil well to seismic tie dikatakan baik jika nilai time shift 

mendekati 0 dan nilai korelasi mendekati 1, kemudian dilakukan streching tidak 

lebih dari 10 ms. Pada sumur Merpati-1 didapatkan hasil coefisient correlasi 

sebesar 0.584 dan time shift -2 serta coefisient correlasi sebesar 0.517 dan time 

shift -2 untuk sumur Kutilang-1. Korelasi yang didapatkan lebih dari 0,5 pada 

semua sumur penelitian. Secara teori seharusnya korelasi yang baik itu adalah 

korelasi dengan nilai > 0,6, akan tetapi pada penelitian ini hanya didapatkan 

korelasi yang kurang dari 0,6 pada beberapa sumur hal ini dikarenakan data 

seismik tidak tepat berada pada data sumur yang dilewatinya serta adanya 

permasalahan kualitas data seismik. 

   

  Gambar 12. Seismic well tie pada sumur Merpati-1 
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 Gambar 13. Seismic well tie pada sumur Kutilang-1 

 

4.3. Interpretasi Horizon  

Proses interpretasi horizon dilakukan dengan picking horizon dilakukan setelah 

proses well to seismic tie, picking dilakukan pada penampang seismik melewati 

sumur Merpati-1 dan sumur Kutilang-1. Kemudian dibuat composite line untuk 

dilakukan picking pada Sequence boundary 22, 25.5 serta 32.8 yang equivalent 

dengan formasi Menggala dan Pematang. Informasi keadaan geologi dan 

lingkungan pengendapan sangat dibutuhkan dalam melakukan picking horizon, 

picking horizon berpengaruh pada proses pembuatan structure map dan proses 

lanjut seperti model inversi maupun multiatribut. Berdasarkan penampang 

seismic dibawah ini dapat diinterpretasi kemenerusan horizon serta dapat 

diinterpretasi adanya struktur berupa sesar naik. 
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 Gambar 14. Penampang Seismik pada Arbitrary line East-West 

 

 

 Gambar 15. Penampang Seismik pada Arbitrary line North-South 

 

 

4.4 Time-Depth Structure  

.   Seperti yang dapat kita lihat pada gambar dibawah, pada dasarnya hasil dari 

TimeStructure Map sudah cukup baik dalam memetakan bentuk bawah permukaan 

yang mana diharapkan dapat memtakkan area tinggian dan area rendahan. Namun, 

karena domain-nya masih dalam time,  tampilan dari map belum dapat diberi 

evidence penuh untuk dijadikan interpretasi akhir. Oleh karena itu perlu dilakukan 

time depth structur menggunakan velocity model untuk dapat dikonversi menjadi 

domain depth. 
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Gambar 16. Time Structure Map SB 22 (kiri), SB 25.5 (tengah), SB 32.8 (kanan) 

Sebelum membahas lebih lanjut, kita dapat mengasumsikan bahwa metode yang 

digunakan untuk konversi time to depth kita sudah benar dengan membandingkan hasil 

kedalamnnya dengan data mudlog dan top formasi hasil well to seismic tie. Seperti pada 

gambar dibawah, surface yang telah dikonversi menjadi depth sesuai dengan sequence 

boundery yang menjadi zona interest kita, yaitu SB 22, 25.5 serta 32.5. Kemudian, dengan 

melihat dari skala bar dapat ditentukan area tinggian yang berasosiasi dengan zona 

reservoir serta area rendahan yang berasosiasi dengan basement. Bedasarkan hasil depth 

structure map dapat dilihat bahwa area rendahan berada disebelah SW sedangkan area 

tinggian berada disebelah NW, NE serta SE. dari area tinggian dan rendahan yang telah 

dipetakkan, maka dapat diinterpretasi struktur serta arah struktur yang mendominasi area 

tersebut. Berdasarkan Gambar. Dapat diinterpretasi terdapat struktur sesar berupa sesar 

naik yang berarah NW-SE. tetapi pada Sequence boundary 32.8 area tinggian di bagian 

NW sudah tidak terlalu kelihatan, hal tersebut kemungkinan diakibatkan kesalahan pada 

bagian picking horizon, karena pada sequence boundary 32.8 ini terdapat beberapa 

reflection free yang sedikit susah untuk dilihat kemenerusannya.  
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Gambar 17. Depth Structure Map pada Sequence Bpoundary 22 

 

Gambar 18. Depth Structure Map pada Sequence Bpoundary 25.5 
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Gambar 19. Depth Structure Map pada Sequence Bpoundary 32.8 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif data log sumur diketahui 

daerah potensi hidrokarbon pada area 2 terletak pada SB 22 sampai 32.8 yang 

terletak pada kelompok sihapas pada formasi menggala serta kelompok 

pematang yang memperlihatkan bahwa sequence boundary tersebut didominasi 

oleh sand stone, terdapat nilai resistivitas yang tinggi serta terdapat crossover 

yang menunjukkan adanya potensi hidrokarbon serta terlihat dari analisis 

Vshale yang didapatkan nilai yang cukup rendah menunjukkan bahwa area 

tersebut berpotensi sebagai zona reservoir. 

2. Berdasarkan interpretassi yang telah dilakukan, maka diketahui keberadaan 

struktur sesar naik berarah NW-SE serta dapat dipetakkan area rendahan yang 

berada disebelah SW sedangkan area tinggian berada disebelah NW, NE serta 

SE. 

5.2 Saran 

1. Memahami secara baik dan mendalam mengenai informasi geologi pada area 

penelitian  

2. Memperhatiakan parameter inputan data dengan baik dan inputan pada saat 

menjalankan proses pengolahan data. 

3. Melanjutkan tahapan yang lebih lanjut seperti menggunakan atribut seismic 

serta melakukan inversi untuk dapat menginterpretasi lebih detail. 
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