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dengan ketinggian 100 - 200 meter sebagian besar tersebar di wilayah Kecamatan 

Pagelaran. Sedangkan kelas ketinggian lahan tertinggi > 400 meter dpl dengan porsi 

luasan terkecil atau 5,99% terdapat di Kecamatan Pardasuka dengan luasan sebesar 

2.640,40 Ha atau 27,86% dari total luas wilayahnya dan Kecamatan Pagelaran 

dengan luasan sebesar 1.106,72 Ha atau 6,40% dari total luas wilayahnya. Kondisi 

fisiografi daerah penelitian dapat dilihat pada (Gambar II.1). 

 

Kabupaten Pringsewu memiliki 8 (delapan) sungai dengan panjang dan luas daerah 

aliran yang bervariasi. Sungai terpanjang yang mengaliri wilyah Kabupaten 

Pringsewu adalah Way Sekampung bagian tengah dengan panjang 24 Km. Namun 

demikian, walaupun Way Sekampung bagian tengah merupakan sungai terpanjang 

di Kabupaten Pringsewu, Way Sekampung bagian tengah hanya memiliki daerah 

aliran seluas 600 Km2 atau lebih kecil jika dibandingkan dengan Sungai Way 

Wonokoro dan Way Apus. Way Wonokoro merupakan sungai terpanjang setelah 

Way Sekampung bagian tengah dengan panjang 8,8 Km dan daerah aliran terluas 

yaitu 7.040 Km. Sedangkan sungai dengan panjang dan daerah aliran terkecil 

adalah sungai Marga Raharjo yaitu hanya seluas 15 Km2  dengan panjang sungai 

hanya 2,5 Km.  

                         

 
Gambar II.1. Pembagian zona fisiografi Pulau Sumatera (van Bemmelen, 1949) 
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II.2. Tatanan Tektonik Regional 

Lampung merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan aktivitas kegempaan  

yang tinggi, karena disepanjang laut barat Sumatera terdapat zona subduksi antara 

Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia 

menunjam ke bawah Lempeng Eurasia dengan kecepatan rata-rata 60 mm/tahun 

(Akmam, 2011). Zona subduksi lempeng tersebut yang menjadi pusat gempabumi 

tektonik yang terjadi setiap tahunnya. Selain dekat dengan zona subduksi, Lampung 

juga dilewati oleh sesar tektonik aktif yang membentang dari Aceh hingga Selat 

Sunda yang dikenal dengan Sesar Sumatera atau Sesar Semangko. Panjang sesar 

aktif tersebut sekitar 1.900 km yang terbagi menjadi 19 segmen-segmen utama. 

Segmen Komering, Segmen Semangko dan Segmen Sunda merupakan 3 segmen 

yang melewati daratan Provinsi Lampung. Aktivitas sesar tektonik tersebut yang 

menyebabkan kejadian gempabumi Liwa 16 Februari 1994 tepatnya di Segmen 

Komering dan gempabumi tersebut kembali terjadi pada 2 Mei dan 18 Juni 2016 

yang diakibatkan oleh aktivitas Segmen Komering dan Segmen Semangko (Sieh 

dan Natawidjaja, 2000). Lampung terpotong oleh sesar-sesar besar sejajar 

memanjang sumbu Pulau Sumatera yang berarah barat laut – tenggara. Kedua zona 

gempa ini sangat aktif dan merupakan manifestasi dari tumbukan lempeng 

samudera (Australian Plate) dengan lempeng benua (Asian Plate). Zona subduksi 

merupakan zona tumbukan antara Lempeng Tektonik Australia dengan Lempeng 

Tektonik Asia, Jika zona gempa ini dangkal dan berada di laut akan menyebabkan 

tsunami seperti yang terjadi pada tsunami Aceh tahun 2004 lalu. Zona gempa ini 

menunjam sampai kedalaman lebih dari 70 km. Zona tumbukan ini juga 

diperkirakan menyebabkan melelehnya batuan yang menjadi sumber magma 

gunung-gunung api sepanjang Sumatera, yang juga memanjang hingga ke Pulau 

Jawa. Zona sesar ini memanjang di bagian barat Pulau Sumatera yang 

menyebabkan terbentuknya beberapa danau di Sumatera termasuk Danau 

Singkarak yang merupakan amblesan akibat pergeseran sesar ini dan terbentuknya 

Lembah Suoh di Lampung Barat. Kondisi tektonik regional Pulau Sumatera pada 

(Gambar II.2). 
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Gambar II.2. Kondisi tektonik regional sepanjang Pulau Sumatera (Ibrahim., 2011) 

 

Histori kegempaan yang terjadi pada segmen ini diataranya adalah kejadian gempa 

bumi pada tanggal 26 Juli 1908. Segmen Komering memiliki panjang 150 km. 

Segmen ini melewati Danau Ranau yang berada diperbatasan antara Provinsi 

Lampung dan Provinsi 8 Sumatera Selatan. Histori kegempaan yang terjadi adalah 

gempabumi Liwa pada tanggal 24 Juni 1933 dengan kekuatan 7,5 Ms. Selain itu 

gempabumi Liwa tanggal 16 februari 1994 dengan Ms 6,8 juga terjadi pada segmen 

ini. Selain 3 sesar tersebut, wilayah Lampung juga terdapat sesar aktif yang disebut 

sebagai Sesar Tarahan. Sesar Tarahan berada di sepanjang pantai bagian timur 

Teluk Lampung. Sesar ini menerus ke daratan melalui daerah Tarahan, Panjang dan 

lereng timur Gunung Rajabasa sampai ke perairan Selat Sunda.  
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II.3. Stratigrafi Regional 

Kabupaten Pringsewu berada pada lembar kota Agung. Berdasarkan pembagian 

Peta Geologi Lembar Kota Agung (Amin dkk., 1994), batuan di daerah ini terbagi 

menjadi beberapa satuan stratigrafi, yang berumur dari Paleozoikum sampai 

Kuarter. Urutan stratigrafi tersebut dari yang tertua adalah Komplek Gunungkasih 

(Pzq), Formasi Menanga (Km), Formasi Gading (Tomg), Formasi Hulusimpang 

(Tomh), Formasi Kasai (QTk), Formasi Lampung (QTl), Batuan gunungapi Kuarter 

(Qhv), dan Aluvium (Qa). Stratigrafi regional daerah penelitian dapat dilihat pada 

(Gambar II.3). Daerah penelitian memiliki beberapa jenis batuan seperti, terdapat 

perlapisan batulempung dengan batupasir sisipan lignit yang berada di Formasi 

Gading (Tomg), batuan kuarsit yang berada pada Kompleks Gunung Kasih (Pzg), 

breksi vulkanik yang berada di Endapan Gunung Api Kuarter Muda (Qhv). 

 
Gambar II.3. Kolom stratigrafi regional daerah penelitian (diambil dari Amin dk., 1993). 

Formasi batuan terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah formasi  Lampung (Qtl) 

sebesar 23.882 Ha atau 38,21%. Potensi formasi batuan terbesar kedua adalah 

Kompleks Gunungkasih (Pzg) sebesar 18.234 Ha atau 29,17%. Formasi batuan 

terkecil di Kabupaten Pringsewu adalah formasi Menanga (Km) sebesar 202 Ha 

atau 0,32%. 
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II.4. Struktur Geologi Regional  

Lembar geologi Kota Agung berada di tepi barat daya daratan Sunda, sebagai 

lanjutan daratan Asia Tenggara dari Lempeng Eurasia dan merupakan bagian dari 

Busur Sunda. Samudera India menjadi dasar kerak samudera dan bagian dari 

lempeng India-Australia sekarang menunjam miring sepanjang Parit Sunda di lepas 

pantai barat Sumatera. Unsur struktur utama seperti sesar terjadi pada Tersier Akhir 

sampai Kuarter Awal. Sesar merupakan struktur umum di Lembar Kota Agung, 

khususnya pada runtunan batuan pra-Tersier. Arah utama sesar dan kelurusan 

adalah barat laut tenggara, dan timur laut-barat daya, sesar-sesar lainnya berarah 

utara-selatan dan barat laut - timur tenggara. Sesar utama memberikan jalan bagi 

batuan granitan yang berkaitan dengan penunjaman untuk menerobos di sepanjang 

Bukit Barisan. Penyebarannya secara lateral sangat menonjol, panjangnya 

mencapai 55 km. Sebarannya mencakup sebelah barat lembar peta geologi regional 

di Bukit Barisan dan di seluruh Lembar di bawah runtunan endapan Kuarter. Sesar 

utamanya adalah Sesar Semangko yang merupakan salah satu bagian dari Sistem 

Sesar Sumatera (Kusuma,  2013). Struktur geologi regional Pulau Sumatera pada 

(Gambar II.4). 

 

Gambar II.4. Struktur geologi regional Pulau Sumatra (Natawidjaja, 2018) 
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