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BAB III GEOLOGI REGIONAL 

  

3.1 Tataan Tektonika 

Kepulauan Sumatera terletak di sepanjang tepi Barat Daya Paparan Sunda, 

pada perpanjangan Lempeng Eurasia ke daratan Asia Tenggara dan merupakan 

bagian dari Busur Sunda. Kerak Samudera yang mengalasi Samudera Hindia dan 

sebagian Lempeng India-Australia, telah menunjam miring di sepanjang Parit 

Sunda yang lepas Pantai Barat Sumatera [26]. Lajur pertemuan miring ini termasuk 

dalam sistem Parit Busur Sunda yang membentang lebih dari 5000 Km dari Birma 

sampai Indonesia bagian Timur.  

Penunjaman ke bawah yang dialami oleh Sumatera selama Tersier bawah 

sampai Resen telah menimbulkan busur magma yang luas di Pegunungan Bukit 

Barisan. Litologi sepanjang Sumatera yang ada hubungannya dengan busur 

tersebut, menimbulkan dugaan bahwa penunjaman ke bawah yang dialami oleh 

Sumatera telah berlangsung sejak Perem Akhir [27] atau Perem Awal-Tengah [28]-

[29]. 

 
Gambar 3.1 Peta mendala geologi Sumatera [30] 
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Letak busur dan parit yang terdapat sekarang kemungkinan terjadi sejak 

Miosen. Tekanan yang terjadi sebagai akibat penunjaman miring tersebut, secara 

berkala telah dilepaskan melalui sesar-sesar yang sejajar dengan tepi lempeng dan 

dibuktikan di dalam Sistem Sesar Sumatera (Sesar Semangko) yang membentang 

sepanjang pulau.  

Sehubungan dengan busur magma tersebut, dari Barat ke Timur, Sumatera 

dapat dibagi empat mendala tektonik: Lajur Akrasi atau Lajur Mentawai, Lajur 

Busur Muka atau Lajur Bengkulu, Lajur Busur Magma atau Busur Barisan, dan 

Lajur Busur Belakang atau Lajur Jambi-Palembang.  

Lembar Tanjungkarang hampir seluruhnya terletak di dalam Lajur Busur 

Magma, di sudut timur laut meluas ke Lajur Busur Belakang (Gambar 3.1). Geologi 

Lembar ini mencakup batuan alas malihan Pra-Mesozoikum, batuan beku 

Mesozoikum-Kenozoikum, dan runtunan batuan gunungapi dan sedimen Tersier-

Kuarter. 

 

3.2 Geologi Regional Daerah Lampung 

Penyelidikan geologi daerah Lampung telah dilakukan oleh para ahli Geologi 

yang berasal dari Belanda [30]. Kemudian penyelidikan di daerah Lampung 

dilaksanakan oleh beberapa perusahaan pertambangan yang dimulai pada tahun 

1970. Perusahaan tersebut merupakan bagian dari pencarian endapan tembaga 

Porfiri. 

 [30] Menjelaskan bahwa geologi daerah Lampung telah digabungkan dengan 

bagian sintesis geologi regional. Pemetaan geologi Lembar Tanjungkarang 

dilaksanakan oleh Bidang Pemetaan Geologi Puslitbang Geologi, pada bulai Mei-

Juni 1985 dan bulan September 1985 sampai bulan Januari 1986 [32].  

Menurut peta geologi Lembar Tanjungkarang daerah penelitian berada pada 

Formasi Lampung yang berumur Quarter-Tersier, formasi ini memiliki sebaran tuff 

batuapung, tuff riolitik, tuff padu, batulempung tuffan, dan batupasir tuffan.  
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Gambar 3.2 Peta geologi Lembar Tanjungkarang modifikasi Mangga, dkk [30] 
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3.3  Fisiografi dan Morfologi 

Menurut [31] daerah Lampung dapat dibagi menjadi tiga satuan morfologi, 

yaitu dataran bergelombang di bagian timur dan timur laut, pegunungan kasar di 

bagian tengah dan barat daya, dan daerah pantai perbukitan sampai datar. Daerah 

dataran bergelombang menempati lebih dari 60% luas lembar dan terdiri dari 

endapan vulkanik Tersier-Kuarter dan Alluvium dengan ketinggian beberapa puluh 

meter di atas muka laut.  

Pegunungan Bukit Barisan menempati 25-30% luas lambar, terdiri dari batuan 

beku dan malihan serta batuan gunung api muda. Lereng-lereng umumnya curam 

dengan ketinggian sampai dengan 500-1680 meter di atas muka laut. Daerah pantai 

bertopografi beraneka ragam dan terdiri atas perbukitan kasar, mencapai 500 meter 

di atas muka laut dan terdiri atas batuan gunungapi Tersier dan Kuarter serta batuan 

terobosan.  

 

 
Gambar 3.3 Zona fisiografi pulau Sumatera [30] 
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Gambar 3.4 Zona fisiografi dan morfologi Lampung [30] 

 

Berdasarkan morfologi, daerah penelitian berada pada daerah Lampung dengan 

satuan morfologi Dataran rendah dan menurut fisiografi berada pada Lajur Bukit 

Barisan (Gambar 3.4) [30]. 

3.4  Litologi dan Stratigrafi 

Berdasarkan Lembar Tanjungkarang stratigrafi dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu Pra-Tersier, Tersier, dan Kuarter [30]. Setiap satuan batuan yang diperkirakan 

litostratigrafi, telah diberi nama berdasarkan rekomendasi Sandi Stratigrafi 

Indonesia pada tahun 1975 dan Panduan Stratigrafi Internasional [33], sehingga 

urutan tata nama yang dipakai untuk batuan-batuan berlapis adalah anggota, 

formasi, dan kelompok.  

Istilah “Kompleks” dipakai berdasarkan American Geological Institute [31]. 

Stratigrafi Pra-Tersier terdiri dari skis, menutupi batuan intrusi granit. Batuan-

batuan tersebut terdapat di sisi Timur Pegunungan Bukit Barisan, yang luput dari 

penutupan oleh bahan vulkanik Tersier dan Kuarter. 

Stratigrafi Tersier merupakan batuan yang mempunyai penyebaran luas, seperti 

dasit dan liparit formasi Tmda (Tertiary-midlle-dacite) dan batuan vulkanik andesit 

tua formasi Tov (Tertiary-older-vulcanics). Batuan-batuan tersebut telah 

mengalami perubahan hidrotermal dan deformasi tektonik. Batuan Tov umumnya 

berkomposisi andesit. Batuan-batuan Tersier non-vulkanik sangat jarang ditemui 

pada lembar peta ini. 
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Gambar 3.4 Peta geologi bagan [31] 

 

 

 
Gambar 3.5 Stratigrafi regional Lampung [30] 

 

Stratigrafi Kuarter merupakan endapan yang dibagi dalam empat grup, yaitu: 

Tuff Lampung, Basal Sukadana, Batuan andesit muda, dan Endapan aluvial dan 

marin.  
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1. Endapan Tuff Lampung 

Endapan Tuff Lampung yang menutupi bagian terluas di Timur dan Utara 

lembar peta ini merupakan endapan ignimbrite yang sebagian besar diendapkan 

dalam lingkungan marin dan setempat-setempat secara erat bercampur dengan 

endapan marin halus. Tuff mempunyai komposisi dasitik sampai liparitik dengan 

kadar tinggi gelas dan batuapung. Karena diduga pusat erupsi berada di Teluk 

Lampung, maka keadaan tuff dari endapan ini berangsur berkurang ke arah Utara. 

 

2. Endapan Basal Sukadana 

Endapan Basal Sukadana mempunyai umur hampir sama dengan Tuff 

Lampung. Batuan ini sebagian besar basal olivine. Pada plato basal terdapat 

sejumlah kerucut sinder kecil-kecil dan muda. 

 

3. Endapan Batuan Andesit Muda  

Endapan Batuan Andesit Muda termasuk dalam tiga pusat erupsi utama: 

vulkanik Ratai, Betung, dan Rajabasa. Beberapa pusat erupsi tua dan kecil juga 

ditemukan pada bagian Barat Laut Lembar Tanjungkarang. Bahan vulkanik muda 

merupakan lapisan penutup tipis di atas batuan tua seperti tuff Lampung pada Barat 

Laut kompleks Rajabasa. 

 

4. Endapan Aluvial dan Sungai 

Endapan Aluvial dan Sungai dijumpai di sepanjang sungai-sungai utama dan 

pantai. Cekungan Aluvial utama adalah sungai Sekampung (Rawa Sragi). Pantai 

Timur sebagian besar terdiri dari dataran pasang surut dan kompleks beting pantai: 

beting-beting pasir dan beting-beting karang kecil ditemukan sepanjang pantai di 

Barat dan Selatan Tanjungkarang.  

  


