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BAB III 

GEOLOGI REGIONAL 

 

3.1 Geologi Regional 

Geologi merupakan studi tentang kondisi bumi yang berhubungan dengan 

sejarah deformasinya. Bentuk seperti pecahan, lipatan, jenis batuan, jenis formasi, 

umur batuan, patahan dan retakan. Dalam penelitian geofisika, diperlukan data 

geologi di daerah penelitian sebagai data sekunder, agar hasil penelitian geofisika 

dapat dibandingakan dengan data geologinya. Peta geologi daerah penelitian dapat 

di lihat pada Gambar 3.1. Jenis litologi pada daerah penelitian dilihat dari litologi 

pada peta Geologi Lembar Jambi dan penelitian yang telah dilakukan oleh [3]. 

 

Gambar 3. 1 Peta geologi daerah penelitian [27] 

 

Peta geologi daerah penelitian di atas merupakan potongan dari Peta 

Geologi Lembar Jambi oleh [27], susunan formasi batuan di wilayah tersebut sangat 

bervariasi, terdiri dari: 
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1. Formasi Muara Enim (Tmpm) 

Pada peta geologi di atas, formasi ini ditandai dengan warna hijau. 

Litologi yang terdapat pada formasi ini adalah perselingan antara 

batupasir tufan dan batulempung tufan, perselingan batupasir kuarsa dan 

batulempung kuarsa, bersisipan batubara dan oksida besi. Pada formasi 

ini terdapat sesar geser yang mengarah ke Barat dan Timur. Formasi ini 

berumur Miosen Akhir-Pliosen Awal. 

 

2. Formasi Kasai (Qtk) 

Formasi Kasai ditandai dengan warna jingga dan merupakan 

formasi terbesar di darah pengukuran. Formasi Kasai merupakan formasi 

yang dominan pada daerah pengukuran ini, formasi ini diperkirakan 

berumur Pliosen Akhir-Plistosen Awal. Pada formasi ini terdapat litologi 

batuan perselingan antara batupasir tufan, batupasir kuarsa, batulempung 

tufan dan konglomerat. 

 

3. Lava Basal (Qb) 

Lava Basalt ditandai dengan warna merah dan berada disekitar 

Formasi Muara Enim dan Formasi Kasai. Litologi batuan pada daerah ini 

merupakan batuan basal dan andesit. Daerah ini berada di sekitar Formasi 

Muara Enim dan Formasi Kasai. 

 

4. Aluvium (Qa) 

Daerah Aluvium ditandai dengan warna biru pata peta geologi 

diatas. Pada daerah ini terdapat litologi batuan seperti kerakal, kerikil, 

pasir, lanau dan lempung. 

 

5. Batuan Gunungapi Kuarter (Qv) 

Batuan ini ditandai dengan warna coklat pada peta geologi diatas 

dan posisinya berada di sekitar Formasi Muara Enim. Di daerah ini 

terdapat litologi batuan perselingan antara batuan breksi gunungapi dan 

batupasir tufan konglomeratan. 
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6. Endapan Rawa (Qs) 

Endapan Rawa ditandai dengan warna kuning. Endapan Rawa 

terdiri dari sisa-sisa tumbuhan. Pada daerah ini terdapat beberapa variasi 

jenis litologi batuan yaitu, pasir, lanau, lempung, lumpur dan gambut 

yang diperkirakan berumur Holosen. 

 

3.2 Fisiografi 

Lokasi penelitian berada pada Sub-Cekungan Jambi yang berada pada 

Cekungan Sumatera Selatan. Secara fisiografis Cekungan Sumatera Selatan 

merupakan cekungan Tersier berarah Barat Laut-Tenggara, yang dibatasi oleh 

Sesar Semangko dan Bukit Barisan di sebelah Barat Daya, Paparan Sunda di 

sebelah Timur Laut, Tinggian Lampung di sebelah Tenggara yang memisahkan 

cekungan tersebut dengan Cekungan Sunda, serta Pegunungan Dua Belas dan 

Pegunungan Tiga Puluh di sebelah Barat Laut yang memisahkan cekungan ini 

dengan Cekungan Sumatera Selatan [28]. 

Struktur perlipatan di daerah Cekungan Sumatera Selatan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu [28]: 

• Antiklonorium Muara Enim, terdapat di Sub-Cekungan Palembang 

Selatan dengan arah Barat Laut-Tenggara sampai Barat Laut-Timur dan 

berada pada Formasi Muara Enim. 

• Anitklinorium Pendopo-Limau, termasuk ke dalam Sub-Cekungan 

Palembang Selatan dan Sub-Cekungan Palembang Tengah dengan arah 

Barat Laut-Tenggara. 

• Antiklinorium Palembang Utara, merupakan kelompok antiklin dan 

sinklin yang terdapat di bagian Utara Sub-Cekungan Palembang Tengah 

yang memanjang dengan arah Barat Laut-Tenggara. 

 

3.3 Sedimentologi dan Stratigrafi 

 Sedimentologi adalah studi tentang proses-proses pembentukan, 

transportasi dan pengendapan material yang terakumulasi sebagai sedimen di dalam 
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lingkungan kontinen dan laut hingga membentuk batuan sedimen [25]. Proses 

transportasi dan pengendapan dapat ditentukan dengan melihat masing-masing 

lapisan sedimen. Ukuran, bentuk, dan distribusi partikel memberikan petunjuk 

bagaimana material tertransportasi dan terendapkan. 

 Stratigrafi merupakan salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari 

urutan-urutan pengendapan batuan yang berkaitan dengan waktu dan menganalisa 

perubahan lingkungan yang terekam dalam batuan sedimen [26]. Secara geografis 

lokasi daerah penelitian berada pada daerah Sub-Cekungan Jambi, Cekungan 

Sumatera Selatan. Menurut [29] secara umum urutan stratigrafi regional Cekungan 

Sumatera Selatan dari yang tertua hingga termuda dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 2 Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan [29] 

   

 Berdasarkan dari Gambar 3.2 dapat disimpulkan bahwah urutan stratigrafi 

regional Cekungan Sumatera Selatan dari yang tertua hingga termuda adalah: 

a. Pre-Early Tertiary Basement 

b. Formasi Lemat 

c. Formasi Talang Akar 
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d. Formasi Baturaja 

e. Formasi Gumai 

f. Formasi Air Benakat 

g. Formasi Muara Enim 

h. Formasi Kasai 

Formasi Muara Enim dan Formasi Kasai merupakan formasi yang yang 

berada pada lokasi penelitian. Pada Formasi Muara Enim dijumpai sumur 

pengeboran yang tersusun atas sedimen fluvial-delta hingga rawa-rawa dan umur 

formasi ini adalah Miosen Akhir. Sedangkan pada Formasi Kasai sedimen yang 

terbentuk pada masa Pliosen adalah tuf, batulempung dan batupasir volkaniklastik. 

 

3.3 Struktur Geologi 

Struktur geologi daerah Provinsi Jambi meliputi kegiatan aktivitas tektonik 

sejak Paleozoikum Akhir sampai Resen, dapat dilihat pada Gambar 3.3. Cekungan 

Sumatera Selatan terbagi menjadi 4 sub-cekungan, antara lain adalah Sub-

Cekungan Jambi, Sub-Cekungan Palembang Utara, Sub-Cekungan Palembang 

Tengah, dan Sub-Cekungan Palembang Selatan [29]. 

Sub-Cekungan Jambi di Cekungan Sumatrea Selatan adalah rangkain half-

graben berumur Paleogen yang berarah Timur Laur ke Barat Daya. Sub-Cekungan 

Jambi memiliki dua pola struktur yang berbeda, yaitu pola struktur berarah Timur 

Laut-Barat Daya sebagai pengkontrol pembentukan graben dan pola struktur 

berarah Barat Laut-Tenggara yang berkaitan dengan tektonik kompresi dan 

menghasilkan sesar-sesar naik dan antiklin serta banyak dijumpai struktur lipatan 

dan kekar [29]. 
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Gambar 3. 3 Peta Sub-Cekungan Jambi [29] 

 

3.4 Geomorfologi 

Kondisi morfologi pada wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

merupakan daerah dimana sebagian merupakan dataran rendah yang landai dan 

pantai, yang ditandai dengan seringnya permukaan lahan tertutup oleh air pasang. 

Daerah pasang surut seperti ini ditandai dengan terdapatnya aliran sungai yang 

relatif banyak, diantaranya yaitu sungai Batang Hari, Batang Berbak, Batang 

Mendahara, Batang Lagan dan Batang Air Hitam. Sedangkan topografi wilayah ini 

berada pada ketinggian 1 mdpl–5 mdpl, beriklim tropis dan hawa yang panas 

dengan suhu rata-rata berkisar 22,9˚C–31,4˚C. Karakter wilayahnya berdaratan 

rendah yang sangat luas dan sebagian ditutupi hutan lahan gambut yang alami [30].  

Kenampakan geomorfologi daerah penelitian dapat dilihat pada Gambar 

3.4, dimana pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan 

rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang 

melewati wilayah ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah clay humus rendah dan 

andosol yang bergambut [31]. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai 

Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan 
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kecenderungan air sungai menjadi banjir, sebaliknya pada musim kemarau 

kecenderungan air sungai menjadi dangkal. 

 

Gambar 3. 4 Kenampakan geomorfologi daerah penelitian 

Pada Gambar 3.4 memperlihatkan terdapat dataran vulkanik yang berada 

pada topografi yang lebih tinggi dari dataran fluvial, dimana pada dataran fluvial 

terdapat floodplain dan point bar. Secara umum wilayah Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan morfologi yaitu dataran 

rendah dan perbukitan yang bergelombang halus. Berdasarkan bentuk morfologi 

dan penyebaran batuannya, maka orientasi ke arah Barat akan dijumpai morfologi 

yang lebih tinggi yaitu morfologi perbukitan gelombang halus, yang diikuti dengan 

variasi litologi batuan di daerah tersebut. Sedangkan pada orientasi ke arah Timur 

terdapat morfologi dataran rendah dan litologi batuan yang relatif sejenis [30]. 

 

 

 


