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BAB II GEOLOGI REGIONAL  

 

II.1. Fisiografi Regional 

 

Fisiografi Pulau Sumatera dibentuk oleh rangkaian Pegunungan Barisan di 

sepanjang sisi baratnya, yang memisahkan pantai barat dan pantai timur. Sisi timur 

dari pantai Sumatera ini terdiri dari lapisan Tersier yang sangat luas dan berbukit 

dan berupa tanah rendah aluvial, jalur rendah terdapat di bagian timur. Semakin ke 

arah selatan semakin melebar dan bertambah hingga 150-200 km² yang terdapat di 

Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan (van Bemmelen, 1949).  

Secara fisiografi, Lampung dibagi menjadi tiga zona yang memiliki empat satuan 

morfologi (Mangga dkk., 1993), yaitu: dataran bergelombang di bagian timur  dan 

timur laut, pegunungan kasar di bagian tengah dan baratdaya, dan daerah pantai 

berbukit sampai kasar. Daerah dataran bergelombang menempati lebih dari 60% 

luas lembar peta dan terdiri dari endapan vulkanoklastik Tersier-Kuarter dengan 

ketinggian beberapa puluh meter di atas muka laut. Seperti di jelaskan pada Gambar 

II.1 

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

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

dengan ketinggian antara 500-1.680 m di atas muka laut. Daerah pantai bertopografi 

beraneka ragam dan terdiri dari perbukitan kasar mencapai 500 m di atas muka laut 

dan terdiri dari batuan gunungapi Tersier dan Kuarter serta batuan terobosan 

(Mulyasari dkk., 2019).  
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Gambar II.1.Peta Fisiografi Daerah Lampung (Mangga dkk., 1993) 

Daerah penelitian berada pada zona Lajur Bukit Barisan yang memiliki satuan 

perbukitan bergelombang dengan umur batuan Tersier-Kuarter.  

 

II.2. Tatanan Tektonik Regional 

 

Pola tektonik yang berkembang di Pulau Sumatera di pengaruhi oleh aktivitas 

tektonisme yang bekerja, yaitu subduksi. Pulau Sumatera merupakan hasil subduksi 

dari batas lempeng Samudera Hindia yang menunjam di bawah lempeng Benua 

Eurasia. Ada dua subduksi yang bekerja di Pulau Sumatera, yaitu utara dan selatan. 

Sejak zaman Permian terjadi interaksi konvergen dari arah selatan (Lempeng India-

Australia) dan arah utara ke selatan (Lempeng Laut Cina Selatan) membentuk jalur 

subduksi dan magmatik yang berkelanjutan dari zaman permian yang semakin 

muda ke arah selatan dan utara, ada tiga jenis zona tektonik di Pulau Sumatera, 

yaitu zona Subduksi Sumatera, zona Sesar Mentawai dan zona Sesar Sumatera.  

(Hamilton, 1979). 

 

Selama Eosen terjadi peristiwa tumbukan antara lempeng India dan Eurasia, dan 

terjadi pengangkatan kembali gerakan lempeng secara bersamaan. Pada Eosen 

akhir terjadi kembali peristiwa penunjaman busur belakang secara lebih luas dan 

pada Oligosen akhir terjadi pengangkatan dan di buktikan adanya ketidakselarasan.  



25 

 

 

 

Gambar II.2.Tatanan Tektonik Pulau Sumatera (Pulunggono, 1992) 

 

II.3. Stratigrafi Regional  

 

Pembentukan Pulau Sumatera secara singkat berawal dari terbentuknya batuan-

batuan dasar pada masa Pra-Tersier dimana tektonik yang berkembang gaya 

kompresi lalu fase tektonik berupa gaya tension yang menyebabkan adanya fase 

syn-rift dimana pada fase ini dimulai fase pengisian material sedimen ke dalam 

cekungan akibat gaya tension yang terjadi sebelumnya. Peristiwa ini terjadi pada 

masa Oligosen Akhir-Miosen Awal. Diakhiri oleh adanya fase post-rift yang di 

endapkan selaras diatasnya oleh Formasi Gumai. Batuan Pra-Tersier terdiri dari 

kompleks batuan Paleozoikum dan batuan Mesozikum, batuan metamorf, batuan 

beku, dan batuan karbonat. Batuan Paleozoikum akhir dan batuan Mesozoikum 

tersingkap dengan baik di Bukit Barisan, Pegunungan Tigapuluh dan Pegunungan 

Duabelas berupa batuan karbonat berumur Permian. Batuan dasar yang tersingkap 

di Pegunungan Tigapuluh terdiri dari filit yang terlipat kuat berwarna coklat 

berumur Permian (Simanjuntak dkk., 1991). Bagian utara tersingkap granit yang 

telah mengalami pelapukan kuat. Warna pelapukan merah dengan butir kuarsa 

terlepas akibat pelapukan tersebut. Kontak antara granit dan filit tidak teramati 

karena selain kontak tersebut tertutupi pelapukan yang kuat, daerah ini juga tertutup 

hutan yang lebat. Menurut (Simanjuntak dkk., 1991) umur granit adalah Jura. Ini 

berarti batuan granit mengintrusi batuan filit.  

 

Berdasarkan Peta Geologi Regional Lembar Tanjung Karang, (Mangga dkk., 1993), 

regional daerah penelitian dibagi menjadi satu lajur pembentukan,yaitu Lajur 

Barisan. Lajur Barisan sendiri disusun oleh beberapa satuan formasi, dari yang 

paling tua sampai yang paling muda. Susunan stratigrafi Lajur Barisan di mulai dari 
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pembentukan formasi yang paling tua yaitu Formasi Menanga (Km), dan memiliki 

jeda waktu untuk pembentukan empat formasi secara bersama dan diendapkan 

secara tidak selaras dengan Formasi Menanga (Km), keempatnya adalah Formasi 

Tarahan (Tpot), Formasi Sabu (Tpos), Formasi Campang (Tpoc) di dalam satu 

waktu, pada saat pembentukan Formasi Campang, terbentuk juga Formasi 

Hulusimpang (Tomh). Kemudian terjadi jeda waktu kembali untuk pembentukan 

Formasi Surungbatang (Tmps) dan Formasi Kantur (Tmpk) kedua formasi ini 

terbentuk secara tidak selaras dengan keempat formasi sebelumnya. Kemudian 

diatas Formasi Tmps dan Formasi Tmpk terbentuk Andesit (Tpv), kemudian diatas 

Andesit terbentuk Formasi Lampung (Qtl), dan formasi yang terakhir terbentuk 

adalah Formasi Endapan Gunungapi Muda (Qhv). Kolom stratigrafi regional di 

jelaskan pada Gambar II.3. 

 

Gambar II.3.Tatanan Stratigrafi Lembar Tanjungkarang (diambil dari Mangga dkk., 1993) 
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Dibawah ini penjelasan dari litologi penyusun setiap Formasi yang ada di Lajur 

Barisan dari yang paling tua sampai yang paling muda menurut (Mangga dkk., 

1993):  

1. Formasi Menanga (Km) 

Litologi yang ada pada formasi ini adalah perselingan serpih dan batulempung 

dengan basal, sisipan rijang dan lensa batugamping. Formasi Menanga ini 

berumur Kapur Awal. Formasi ini tersebar di utara Teluk Ratai dan diendapkan 

di lingkungan laut dangkal, dengan kemungkinan berhubungan dengan 

lingkungan busur gunungapi. 

2. Formasi Tarahan (Tpot)  

Litologi yang ada pada formasi ini adalah tuf padu; breksi dengan sisipan rijang. 

Formasi Tarahan ini berumur Paleosen – Oligosen Awal. Formasi ini tersebar 

di sekitar Telukbetung dan Tanjungkarang dan diendapkan di lingkungan 

benua, mungkin busur gunugapi, magmatisma dan kaitannya dengan 

penunjaman, secara regional dapat dikorelasikan dengan Formasi Kikim.  

3. Formasi Sabu (Tpos) 

Litologi yang ada pada formasi ini adalah perselingan antara breksi 

konglomeratan dengan batupasir. Formasi Sabu ini berumur Paleosen – 

Oligosen Awal. Formasi ini tersebar di bagian baratdaya Telukbetung dan 

diendapkan di lingkungan fluvial dengan komponen batuan gunungapi, seumur 

dengan Formasi Campang dan Formasi Tarahan.  

4. Formasi Campang (Tpoc) 

Litologi yang ada pada formasi ini adalah bagian bawah terdiri dari perselingan 

batulempung, serpih, breksi dan tuf padu. Bagian atas terdiri dari breksi aneka 

bahan dengan sisipan batupasir dan batulanau. Formasi Campang ini berumur 

Paleosen – Oligosen Awal. Formasi ini tersingkap di utara Teluk Lampung dan 

diendapkan di lingkungan turbidit di laut, di tepi pantai sampai daerah 

gunungapi. Di interpretasikan diendapkan bersamaan dengan Formasi Tarahan 

dan termasuk satuan gunungapi efusif. 
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5. Formasi Hulusimpang (Tomh)  

Litologi yang ada pada formasi ini adalah lava andesit basal, tuf, dan breksi 

gunungapi terubah dengan lensa batugamping. Formasi Hulusimpang ini 

berumur Oligosen Akhir – Miosen Awal. Formasi ini tersebar di bagian 

baratdaya Bukit Barisan dan diendapkan di lingkungan peralihan terestrial ke 

laut dangkal.  

6. Formasi Surungbatang (Tmps) 

Litologi yang ada pada formasi ini adalah tufit, breksi tufan, tuf pasiran dan 

grewake. Formasi Surungbatang ini berumur Miosen Akhir – Plistosen Awal. 

Formasi ini tersingkap di wilayah tenggara Tanjungkarang dan diendapkan di 

lingkunga fluvial.  

7. Formasi Kantur (Tmpk) 

Litologi yang ada pada formasi ini adalah perselingan antara tufit, batulempung 

karbonat, batulanau karbonat dan batupasir. Formasi Kantur ini berumur 

Miosen Akhir – Pliosen Awal. Formasi ini tersebar di bagian baratdaya 

Tanjungkarang dan diendapkan di lingkungan fluvial, dapat di korelasikan 

dengan Formasi Muaraenim di Lajur busur belakang Palembang.  

8. Satuan Andesit (Tpv) 

Lava andesit dengan kekar lembar, berumur Pliosen. Diendapkan di lingkungan 

terestrial, di tindih tidakselaras oleh Formasi Lampung.  

9. Formasi Lampung (Qtl)  

Litologi yang ada pada formasi ini adalah tuf berbatu apung, tuf riolitik, tuf 

padu tufit, batulempung tufan dan batupasir tufan. Formasi Lampung ini 

berumur Plio – Plistosen. Formasi ini tersebar luas khususnya di bagian timur 

dan timur laut di sekitar Bandar Lampung dan diendapkan di lingkungan 

terestrial – fluvial, air payau. Menindih ketidakselarasan satuan-satuan yang 

lebih tua dan di tindih takselaras oleh endapan Kuarter. 

10. Formasi Endapan Gunungapi Muda (Qhv) 

Litologi yang ada pada formasi ini adalah lava (andesit-basal), breksi dan tuf 

yang bersumber dari beberapa gunungapi, yaitu Gunung Ratai, Gunung 

Pesawaran, Gunung Betung, Gunung Rajabasa. Formasi Endapan Gunungapi 
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Muda ini berumur Plistosen dan Holosen. Formasi ini tersebar di seluruh daerah 

Bukit Barisan dan diendapkan di lingkungan busur gunungapi.   

II.4. Struktur Geologi Regional  

Morfologi dan struktur geologi ini sangat dipengaruhi oleh gaya tektonik berarah 

baratdaya-timurlaut yang terjadi pada zaman Kapur Akhir dan Kala Pliosen-

Pleistoen. Pada Akhir Kapur-Awal Tersier (Eosen Awal-Oligosen Awal) Indonesia 

bagian barat terjadi pergerakan tekonik yang menghasilkan pola kekar dan sesar 

berarah utara-selatan, baratlaut-tenggara dan timurlaut-baratdaya. Perkembangan 

dari pergerakan lempeng-lempeng tersebut membentuk kompleks sesar yang 

mengakibatkan sobekan pada kerak bumi sehingga membentuk depresi lokal yang 

dikenal sebagai pull apart, sedangkan di sekitarnya terjadi tinggian-tinggian lokal 

(Davies, 1984; Sukendar Asikin, 1988). Depresi dan tinggian inilah yang 

membentuk konfigurasi batuan dasar dimana merupakan tempat terakumulasinya 

endapan Tersier. Pada masa Tersier terjadi gaya tension sehingga sesar-sesar yang 

sudah terbentuk aktif kembali. Pada masa Pliosen-Plistosen terjadi gaya kompresi 

yang membentuk lipatan dengan arah baratlaut-tenggara dan mengaktifkan kembali 

sesar geser dan sesar normal. Perkembangan struktur geologi regional (Gambar 

II.4). 



30 

 

 

 

Gambar II.4.Struktur geologi regional Sumatera 

Daerah Lampung secara umum merupakan bagian dari Cekungan Sumatera 

Selatan, yaitu termasuk ke dalam cekungan belakang busur Sumatera dan di 

pisahkan dari Cekungan Sumatera Tengah pada bagian utara oleh Pegunungan 

Duabelas atau Tigapuluh yang merupakan singkapan batuan PreTersier, pada 

bagian selatan dibatasi oleh tinggian Lampung. 

Struktur geologi yang berkembang di Daerah Lampung adalah lipatan antiklin, 

sinklin, sesar dan kelurusan. Pada Plio-Plistosen sepanjang sistem Sesar Sumatera 

terjadi pergerakan geser ke kanan berarah baratlaut-tenggara yang diikuti oleh 

berkembangnya struktur lipatan sejajar pada cekungan busur belakang.  

 

 

 

 


