


CEKUNGAN OMBILIN

• Cekungan Ombilin adalah salah satu 
cekungan intra-pegunungan 
(intramountain basin) berpotensi 
migas di Sumatera yang paling banyak 
dikaji (Noeradi et al., 2005; Zaim et al., 
2012; Habrianta et al., 2018). 

• Cekungan ini dianggap sebagai contoh 
perkembangan cekungan Paleogen di 
Indonesia Barat, dimana pengisian 
cekungan didominasi oleh proses 
sedimentasi daratan dalam lingkungan 
kipas aluvial, danau, hingga fluvial



CEKUNGAN OMBILIN

• Berdasarkan data seismik dan sumur 
pemboran migas, ketebalan sedimen di 
Cekungan Ombilin mencapai 4600 m (Koning, 
1985). 

• Dari perspektif tektonik pembentukan 
cekungan yang dikontrol oleh tektonika pisah 
tarik (pull-apart wrench tectonics) Sistem 
Patahan Sumatra (Situmorang et al., 1991; 
Howells, 1997; Hastuti et al., 2001)

• Cekungan ini sering pula didekati dengan 
analogi proses pembentukan Danau 
Singkarak yang terletak berdampingan 
dengan Cekungan Ombilin, yang kemudian 
mengontrol dinamika sedimentasi di 
dalamnya (Sihombing et al., 2016).



Husein, Salahuddin. (2018)

Husein, Salahuddin. (2018). Perspektif Baru dalam Evolusi 
Cekungan Ombilin Sumatera Barat. 

Berbeda dengan pembentukan Danau Singkarak modern yang terbentuk sebagai 
cekungan pisah-tarik (pull-apart graben) oleh dua sesar dekstral dengan pertampalan

menganan (right-stepover)



• Cekungan Ombilin terbentuk sebagai 
lembah tergenang (drowned valley) 
pada Pertengahan Paleogen yang 
dikontrol oleh peregangan serangkaian 
sesar geser dekstral dan menyisakan 
beberapa blok batuan alas sebagai 
tinggian (basement high), yang kelak 
mempengaruhi kompleksitas geometri 
dan distribusi fasies sedimenter selama 
proses pengisian cekungan

• Endapan awal (syn-rift) pengisi 
Cekungan Ombilin yang berumur Eosen 
ditandai dengan batulempung
heterolitik ritmis (varve layers) Formasi 
Sangkarewang yang berkembang 
mengkasar ke atas dengan kehadiran 
batupasir endapan delta lakustrin 
(axial delta) yang terpengaruh proses 
pasang-surut (Whateley and Jordan, 
1989).



Peristiwa regresi paras muka laut regional dipicu oleh
pembukaan Laut Cina Selatan pada batas Eosen-Oligosen
menyebabkan perubahan sedimentasi dari sungai
berkelok Sawahlunto menjadi sungai teranyam yang
ditandai oleh batupasir konglomeratik Formasi
Sawahtambang, yang seiring dengan naiknya muka laut
dan bertambahnya ruang akomodasi akan dicirikan oleh
karakter endapan menghalus ke atas serta pelamparan
yang menutupi tinggian batuan alas di sekitarnya

Peristiwa kolisi Benua Australia terhadap tepian timur
Indonesia Barat pada batas Oligosen-Miosen
menyebabkan reaktifasi sesar geser dekstral di bagian
selatan pada sub-Cekungan Sinamar, yang memberikan
ruang akomodasi bagi sedimentasi batulempung
heterolitik Formasi Ombilin di lingkungan laguna, serta
mendeformasi secara liat (ductile) endapan
Sangkarewang yang berada di atas zona sesar berarah
baratlaut-tenggara pada sub-Cekungan Talawi.

Selanjutnya memasuki Miosen Tengah dimana proses
pengangkatan isostatik Bukit Barisan yang mengimbangi
fase sagging Cekungan Belakang Busur Sumatra Tenga
mengakhiri sedimentasi Formasi Ombilin, melipat
seluruh sedimen pengisi sub-Cekungan Sinamar, dan
memberi kesempatan jutaan tahun semenjak
pertengahan Neogen sampai hari ini bagi proses erosi
fluvial untuk mulai menggerus formasi sedimenter yang
ada hingga menyingkapkan sebagian besar tinggian
batuan alas yang pernah ditutupi mereka.



POTENSI 
Batugamping berlapis

Batugamping berlapis dari Formasi

Kuantan sangat jarang dijumpai dalam

kondisi utuh seperti pada daerah

Sawahlunto. 

Pada Ngalau Janjian dapat ditemukan

bentuk original dari perlapisan

Batugamping Formasi Kuantan.

Kurangnya Struktur Kekar (Rekahan) 

pada gua menggambarkan sebuah

prototype pembentukan awal gua yang 

belum memiliki speleothems (ornamen)



POTENSI 
Fosil

Singkapan Formasi Tuhur tersingkap baik mulai dari 

Simpang Muaro kalaban ke arah Sawahlunto.

Singkapan Batugamping pada Formasi ini 

menunjukkan adanya Fosil Brachiopoda, Belemnit

pada sisipan serpih-lempung perlapisan

batugamping.

Fosil pada bagian atas formasi Sangkerewang
merupakan fosil ikan air tawar tertua yang pernah 
ditemukan di Indonesia 



POTENSI 
Geomorfologi bentuk cekungan ombilin

Bukik Sula Desa Tumpuk Tangah Batu Runcing Desa Silungkang Oso

Bukit Teletubies Sangkarewang Desa Kolok nan Tuo Guak Bungo Desa Lumindai





PELUANG / OPPORTUNITY
Geopark bukan hanya taman bumi tapi juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan
ekonomi wilayah dan pembangunan berkelanjutan.
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