
BAB III GEOLOGI REGIONAL

3.1 Geologi Regional Daerah Penelitian

3.1.1 Fisiografi Cekungan Asam-Asam



Gambar 3.1 Pembagian fisiografi Pulau Kalimantan[21] 

Kalimantan merupakan pulau yang banyak tersebar daerah rawa-rawa,  fluvial 

serta dataran tinggi ataupun pegunungan. Cekungan yang yang berada di daerah 

Kalimantan Selatan merupakan Cekungan Barito dan Cekungan Asam-Asam[22]. 

Mulanya Cekungan Barito dan Cekungan asam-Asam merupakan cekungan yang 

sama hingga pada Miosen Awal terjadi pengangkatan Pegunungan Meratus yang 

memisahkan kedua cekungan tersebut. Pada Bagian Utara berbatasan dengan 

Cekungan Kutai yang dipisahkan oleh Sesar Andang, sedangkan pada bagian 

Barat dibatasi oleh Paparan Sunda. Daerah Kintap merupakan daerah yang berada 

di Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang berada pada Cekungan Asam-Asam.

Pada bagian Utara Pulau Kalimantan merupakan zona Pegunungan Kinibalu dan 

pada bagian Barat Laut terdapat jajaran Pegunungan Muller dan Pegunungan 

Schwanner. Sedangkan pada bagian Selatan terdapat Pegunungan Meratus.

Pulau Kalimantan dibagi menjadi 2 bagian yaitu bagian Barat dan Timur[23].  

Pada bagian Barat Pulau Kalimantan akan dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:

Pegunungan Kapuas Atas, berada di antara Lembang Rejang di bagian 

Utara, Cekungan Kapuas Atas, dan Lembah Batang Lupar di bagian 

Selatan.

Madi Plateu, berada di antara Cekungan Kapuas Atas dan Sungai Melawi.

Sedangkan pada bagian Timur Kalimantan dibagi menjadi dua bagian, yaitu[23]:

Rangkaian pegunungan di Kalimantan bagian Utara, berakhir di 

Semenanjung Teluk Darvel.

Rangkaian pegunungan lainnya, berakhir di Semenanjung Mangkalihat.

Pulau Kalimantan sangat terkenal akan sungainya yang sangat banyak. Terdapat 

beberapa sungai besar yang ada di Kalimantan diantaranya Sungai Kapuas,  

Sungai Barito, Sungai Negara, dan Sungai Khayan. Sungai Barito merupakan 

sungai terbesar kedua di Kalimantan. Sungai ini berhulu di Pegunungan Muller 

dan menghasilkan Cekungan Barito yang dibatasi oleh pegunungan Meratus pada



bagian Timur. Sungai-sungai di daerah Kalimantan Selatan ini berhulu di bagian 

tengah Pulau Kalimantan yaitu ada Pegunungan Schwaner dan juga Pegunungan 

Muller. Pegunungan Schwaner dan Muller ini memiliki ketinggian antara 200-

2000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan arah aliran sungai-sungai ini relatif 

berarah Utara-Selatan dan bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai ini mengalir 

mengalir pada ketinggian antara 0-200 meter di atas permukaan laut. Daerah  

aliran sungai-sungai besar ini menempati sebagian besar dari bagian Selatan Pulau 

Kalimantan. Di bagian Timur Provinsi Kalimantan Selatan terdapat Pegunungan 

Kompleks Meratus yang merupakan jejak adanya kegiatan subduksi pada umur 

Kapur.

3.1.2 Stratigrafi Regional

Cekungan yang terdapat di Kalimantan Selatan yaitu Cekungan Barito dan 

Cekungan Asam-asam. Cekungan Barito dan Cekungan Asam-asam  ini 

dipisahkan oleh Pegunungan Meratus. Pada bagian Utara berbatasan dengan 

Cekungan Kutai yang dipisahkan oleh Sesar Andang. Sedangkan pada bagian 

Barat dibatasi oleh Paparan Sunda. Pada mulanya Cekungan Barito dan Cekungan 

Asam-asam merupakan satu cekungan yang sama, hingga pada Miosen Awal 

terjadi pengangkatan Pegunungn Meratus yang menyebabkan terpisahnya kedua 

cekungan tersebut[22].

Stratigrafi Cekungan Asam-Asam dari yang tertua hingga termuda meliputi 

Formasi Tanjung, Formasi Berai, Formasi Warukin, Formasi Dahor. Formasi-

formasi ini berumur Eosen hingga Pilosen.



Gambar 3.2 Stratigrafi regional daerah PKP2B Asam-asam PT Arutmin 
Indonesia[24]

Karakteristik batuan penyusun Cekungan Asam-Asam ini antara lain:

a. Formasi Tanjung (Tet)

Formasi Tanjung ini merupakan formasi tertua yang berumur Eosen, yang 

diendapkan pada lingkungan paralis hingga neritik dengan ketebalan 900-

1100m, terdiri dari atas ke bawah berupa batulumpur, batulanau, batupasir, 

sisipan batubara.

b. Formasi Berai (Tomb)

Formasi Berai ini berumur Oligosen Awal sampai Miosen Tengah.  

Formasi ini diendapkan secara selaras di atas Formasi Tanjung, tetapi pada 

beberapa    bagian    terdapat    hubungan    yang    menunjukkan    adanya



ketidakselarasan. Formasi ini terdiri dari batugamping berwarna putih 

kelabu, berlapis, baik dengan ketebalan 20-200cm, setempat kaya akan 

koral, foraminifera dan ganggang, bersisipan napal berwarna kelabu muda, 

tebal lapisan 10-15cm, memiliki komposisi foraminifera planktonik. Selain 

itu terdapat batulempung berwarna kelabu setempat terserpihkan dengan 

ketebalan 25 sampai 75cm.

c. Formasi Warukin (Tmw)

Formasi ini terdiri dari perselingan batupasir kuarsa tebal 5-30cm 

berukuran halus sampai kasar setempat konglomeratan, dengan 

batulempung tebal 3-100cm. Terdapat sisipan batulempung pasiran dan 

batubara tebal 20-50cm yang terendapkan dalam lingkungan paralis. Umur 

formasi ini akhir Miosen Awal Miosen Tengah[25].

d. Formasi Dahor (TQd)

Formasi ini terdiri dari batupasir kuarsa kurang kompak, konglomerat dan 

batulempung lunak dengan sisipan lignite setebal 5-10cm dan limonite. 

Umur formasi ini diduga pada masa Plio Plistosen[24].

e. Formasi Pitap

Formasi Pitap merupakan formasi yang paling dominan pada daerah 

penelitian. Formasi tersebut tersusun oleh endapan flysch yang didominasi 

oleh perselingan antara batupasir dan batulanau yang diyakini berumur 

Kapur Awal hingga Kapur Akhir.



3.2 Kondisi Geologi Daerah Penelitian

Gambar 3.3 Lokasi PIT-ALE[26]

Daerah penelitian ini  didominasi oleh Formasi Pitap  yang terlihat pada    gambar

3.3. Formasi Pitap ini merupakan endapan flysch berupa perselingan antara 

batupasir, batulempung, batulanau, serpih, rijang, breksi, olistolit batugamping  

dan lava basal. Karena kelompok ini terendapkan di atas granit yang berumur 

Kapur Awal dan dijumpai olistolit batugamping yang mengandung Orbitolina 

berumur Kapur Tengah, maka disimpulkan formasi ini berumur Kapur Akhir. 

Ketebalan formasi ini lebih dari 2000 meter. Formasi ini dekat dengan kelompok 

Haruyan yang diendapkan di daerah rumpang palung busur. Terlihat adanya 

struktur di sebelah selatan daerah penambangan.


